
A Organização Nacional de Acreditação - ONA, nasceu em junho de 1999 e é responsável pelo 
desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de segurança e qualidade em saúde.

A ins�tuição é contemporânea ao surgimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que ocorreu pouco mais de dez 
anos após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a sua criação, a ONA trabalha 
junto às ins�tuições do Brasil para que sejam adotadas prá�cas de gestão e assistenciais que 
levem à melhoria do cuidado ao paciente.

Além de ser referência nacional, a organização também é membro da Interna�onal Society 
for Quality in Health Care (ISQua), ou seja, atua ao lado de outras importantes ins�tuições 
que também trabalham em prol da qualidade da saúde em países como Estados Unidos, 
Reino Unido, França e Canadá.

O que é Acreditação?
Trata-se de um método de avaliação e cer�ficação que busca, por meio de padrões e requisitos 
previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde.

A Acreditação da ONA aborda diferentes níveis, que são: Nível 1 - Acreditado; Nível 2 - Acredi-
tado Pleno; e Nível 3 - Acreditado com Excelência. Assim, é possível auxiliar não só na segu-
rança dos processos de assistência ao paciente, como também na gestão integrada e na 
maturidade ins�tucional.

As ins�tuições de saúde que podem adotar os padrões ONA são: Hospitais, Ambulatórios, 
Laboratórios, Serviços de Pronto Atendimento, Home Care, Serviços Oncológicos, Serviços de 
Medicina Hiperbárica, Serviços de Hemoterapia, Serviços de Nefrologia e Terapia Renal 
Subs�tu�va, Serviços de Diagnós�co por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear, Serviços 
Odontológicos, Serviços de Processamento de Roupas para a Saúde, Serviços de Dietoterapia, 
Serviços de Manipulação, Serviços de Esterilização e Reprocessamento de Materiais, Serviço 
de Engenharia Clínica.
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O Manual ONA 
Em 2001 a ONA lançou o Manual das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares/ 
Organização Nacional de Acreditação - ONA - Coleção Manual Brasileiro de Acreditação - 
Volume 1. E a par�r desse mesmo ano, convênios firmados com a ANVISA, demandaram que 
fossem elaborados padrões e manuais para além dos hospitais, englobando outros serviços de 
saúde. Foi a par�r de 2010 que os manuais da ONA foram consolidados em uma única versão.

O NasceCME conversou com o Dr. Péricles Góes da Cruz, Superintendente Técnico ONA, com 
Gilvane Lolato, Gerente ONA e com Ana Flávia Torre Félix, Coordenadora do Grupo de Revisão 
do Manual OPSS versão 2022 - CME, para saber mais a fundo sobre o Manual da ONA correla-
cionando com a Central de Material e Esterilização - CME. Confira a entrevista:

NasceCME - Quais fundamentos de gestão orientam o Manual da ONA?
ONA: O Manual da ONA é sustentado pelos seguintes fundamentos de gestão em saúde: 
Visão Sistêmica, Liderança, Gestão por Processos, Desenvolvimento de Pessoas, Cuidado 
Centrado no Paciente, Foco na Segurança, Responsabilidade Socioambiental, Cultura da 
Inovação, Melhoria Con�nua, É�ca e Transparência, Natureza Não Prescri�va. Através das 
dimensões da qualidade orientam a avaliação dos requisitos.

NasceCME - Como se compõe o manual da ONA?
ONA: É composto por 4 seções, sendo a primeira a Gestão Organizacional, que define o 
modelo de gestão da organização e como o negócio é conduzido pela liderança, bem como a 
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liderança é exercida. Nesta seção, temos os "pilares " de toda a estrutura organizacional, pois 
contempla todas as subseções que apoiam as prá�cas de gestão da organização. As polí�cas, 
diretrizes, provisão dos recursos, estão todas contempladas aqui. Esta seção determina o 
“Norte” do que será trabalhado nas seções de atenção ao paciente, diagnós�co e terapêu�ca 
e gestão de apoio. Portanto, quando avaliamos a Central, levamos em consideração todos os 
requisitos de gestão e de segurança que foram estabelecidos na Seção 1, além dos requisitos 
específicos que serão avaliados no setor.

NasceCME - Uma questão aparentemente simples, mas de fundamental importância. Qual 
a origem dos requisitos e como foram organizados?
ONA: Cada subseção trata especificamente de cada processo. Possui um padrão para cada 
nível, que orienta as a�vidades e o desempenho desejável para o alcance do nível, os requisi-
tos desdobram os itens a serem cumpridos pela organização para o alcance do nível. São 
originados de boas prá�cas nacionais e internacionais, legislação. Precisam estar alinhados 
aos fundamentos de gestão em saúde e às dimensões de qualidade. Foram organizados 
dentro das lógicas de segurança (nível 1), gestão integrada (nível 2) e maturidade na gestão 
(nível 3 - atualmente requisitos sistêmicos, não são estabelecidos para cada subseção, mas 
para a ins�tuição como um todo).

NasceCME - Qual o papel do especialista em caso de revisão do manual?
ONA: Os membros que estão compondo os grupos de revisão têm um papel muito importante na 
revisão do Manual da ONA. Nós temos desde avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação a 
especialistas que fazem parte de organizações de saúde, sociedades, associações, dentre outros.
Eles possuem um papel fundamental na discussão dos requisitos, na avaliação da sua aplica-
bilidade, na transparência do que é relevante, nos termos e conceitos, nas referências que 
deverão ser u�lizadas, no que é crucial manter em formato de requisito, em sugestões não 
somente de revisões dos requisitos, mas inclusão de novos, ou até mesmo exclusões.

NasceCME - Por falar em especialistas, a Central de Material e Esterilização (CME) é um 
serviço especializado e requer conhecimento atualizado e específico nesta área. No entan-
to, ainda nos dias de hoje enfrenta inúmeros desafios no processamento de produtos para 
saúde. Em que requisitos estão contemplados os itens como: higiene das mãos, processa-
mento de utensílios de uso do paciente (comadre e papagaio) e des�no dos explantes?
ONA: Atualmente estes itens estão implicitamente citados nos requisitos de nível 1 Exemplo: 
Requisito 11 - Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. O 
requisito tem uma natureza não prescri�va, mas cabe ao avaliador buscar os protocolos que 
sustentam as prá�cas de segurança específicas. É por isso que os requisitos exigem clareza 
para facilitar o entendimento.
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NasceCME - De alguma maneira o avaliador pode contestar uma prá�ca insegura mesmo 
que o serviço avaliado disponha de protocolo? A disponibilidade de protocolo pode jus�fi-
car uma prá�ca sabidamente insegura?
ONA: É possível que uma organização mesmo tendo o protocolo estabelecido não o tenha 
totalmente implantado e gerar esta prá�ca insegura.Neste caso a organização não irá aten-
der ao requisito. Os protocolos que são cobrados nos requisitos não devem ser somente 
descritos, mas implantados, disseminados, a equipe capacitada e seus resultados avaliados 
de forma sistemá�ca, ou ainda serem acompanhados através dos eventos adversos, falhas 
nos processos, auditorias, dentre outras formas.

NasceCME - Vocês já comentaram que um dos fundamentos de gestão do manual é a natu-
reza não prescri�va. Poderia, por favor, exemplificar como o auditor avaliaria a questão das 
embalagens de produto para saúde que desde novembro de 2020 foram isentas de registro 
na ANVISA? Essa isenção de registro na ANVISA vem inquietando os profissionais de saúde 
com mais relevância os gestores de CME. Há vários pontos de vista endossando que a preo-
cupação deveria ser de todos os atores da ins�tuição de saúde, pois a qualidade do sistema 
de embalagem está diretamente relacionada à segurança do paciente. Neste sen�do, como 
o avaliador iden�fica e percebe a interligação entre sistema de embalagem e os requisitos 
da seção 1 do manual: Gestão Organizacional?
ONA: Os requisitos do manual da ONA discorrem com bastante consistência para a gestão 
dos insumos, qualificação e avaliação de desempenho dos fornecedores, comissões que 
precisam ser cons�tuídas de acordo com a obrigatoriedade e perfil da organização, protoco-
los de acordo com o perfil assistencial, tecnovigilância, dentre muitos outros. Ou seja, apesar 
de a metodologia não ser prescri�va existem várias formas de o avaliador verificar esta 
questão de forma consistente e completa.

NasceCME - Você poderia citar ao menos dois requisitos que a ONA observa com mais 
frequência como não conformidade nas CMEs?
ONA: Alguns requisitos, pela base do sistema ONA Integrare, possuem Não Conformidades mais 
recorrentes, como:
- Qualifica e avalia o desempenho de fornecedores crí�cos, alinhado à polí�ca ins�tucional.
R: Este acreditamos que por ainda ser ins�tucional, o manual cobra uma polí�ca e muitas das 
vezes as diretrizes acabam não sendo desdobradas de forma sistemá�ca.

- Desenvolve ações de tecnovigilância.
R: Esta questão ainda não é clara para muitos profissionais e por este mo�vo muitas vezes a 
equipe não iden�fica e não relata o incidente, ou não acompanha informações externas 
como alertas da vigilância.
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- Estabelece critérios e procedimentos de segurança para a limpeza, desinfecção, preparo, 
esterilização, armazenamento e distribuição de instrumentais e materiais médico-
hospitalares, com base em diretrizes e evidências cien�ficas.

R: Este requisito é muito robusto, contempla todas as etapas do processo. É uma queixa de 
avaliadores e organizações de saúde. No próximo manual, a oportunidade de melhoria é que 
venha desdobrado.

NasceCME - Com relação ao avaliador, eles seguem um roteiro de verificação/manual do 
avaliador para que haja padronização na visita?
ONA: Sim, embora cada ins�tuição acreditadora possua um método de trabalho. Os roteiros 
de avaliação devem contemplar todos os requisitos de padrão, lógica de processo e claro 
condições de segurança que precisam ser acompanhadas na visita. Lembrando que quando 
eu avalio a CME, outro avaliador está avaliando a gestão, outro a assistência, as informações 
são trocadas o tempo todo entre a equipe. Exemplo: na avaliação da Alta Liderança, o avalia-
dor entende as polí�cas, prá�cas de segurança, lógica de planejamento do modelo assisten-
cial. Nas áreas, o avaliador busca o desdobramento destas polí�cas, o quanto esta estrutura 
sustenta a demanda, as a�vidades do processo, gerenciamento de risco, planejamento do 
trabalho, segurança do colaborador, ambiente de trabalho, comunicação entre as áreas, a 
par�r da avaliação dos processos de trabalho do setor, como foi estruturado, dimensiona-
mento de pessoas, equipamentos, fluxos e então vai em busca de evidências que comprovem 
o atendimento aos requisitos de cada padrão.

O avaliador precisa ter uma visão abrangente do processo, claro que se baseia nos requisitos, 
mas precisa observar tudo o que está acontecendo no momento da avaliação, postura da 
equipe, cenário, ambiente de trabalho.

Para encerrar gostaríamos de conhecer um pouco da ONA em números. Ou seja, quantos 
hospitais ou serviços acreditados no Brasil, em que região do país a ONA está mais presen-
te, perspec�vas e resultados.

Na página seguinte, apresentamos Relatório ONA.

Fonte: h�ps://www.ona.org.br/ 
h�ps://www.ona.org.br/20anos/ 
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RELATÓRIO ONA

Quant.

349

140

108

87

61

49

19

14

11

1

1

1

1

1

Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica p/ a Saúde 6

5

5

4

3

Programas da Saúde e Prevenção de Riscos 2

2

Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde

Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde

870

Tipo Estabelecimento

Hospital

Laboratório

Diagnóstico por imagem, radioterapia

Ambulatório

Atendimento Oncológico

Hemoterapia

Nefrologia

Atenção Domiciliar

Pronto Atendimento

Serviços de Dietoterapia para a Saúde

Odontologia

Lavanderia

Medicina Hiperbárica

Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde

Esterilização

Manipulação

Serviços de Nutrição de Produção de Clínica

Total

Quant.

369

265

214

22

Qualificação

Acreditado com Excelência

Acreditado Pleno

Acreditado

Selo

Total 870

Quant.

566

100

95

85Centro-Oeste

Total 870

Região

Sudeste

Nordeste

Sul

Norte 24

Quant.

603

226

41

Total 870

Tipo Avaliação

Recertificação

Certificação

Upgrade

Quant.

328

137

59

44

43

38

37

36

22

7

5

5

5

3

2

2

CE 19

17

16

16

11

AL 9

7

MA

RN

870

UF

SP

MG

RJ

RS

BA

ES

PR

GO

DF

MS

PA

SC

MT

PE

AM

SE

PB

Total

PI

RO

AP 1

1RR




