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Atualmente, os serviços de saúde têm chamado atenção para discussão sobre erros 
assistenciais, resultando na busca e no comprometimento pela qualidade do cuidado e 
segurança do paciente. No sentido de alcançar elevados padrões de qualidade e ações voltadas 
para o gerenciamento de riscos assistenciais, os serviços de saúde, mormente as instituições 
hospitalares, têm adotado iniciativas voltadas para o processo de acreditação hospitalar, tendo 
como elemento norteador a padronização de condutas e rotinas e a educação permanente dos 
profissionais. Nesse sentido, vale ressaltar que as metodologias de acreditação hospitalar 
surgem como ferramentas importantes de avaliação e certificação da qualidade dos processos 
institucionais de forma periódica, voluntária e reservada. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo analisar as metodologias de acreditação hospitalar da Joint Commission International 
e da Organização Nacional de Acreditação, sob a ótica da segurança do paciente. Nesse 
contexto, caracteriza-se como uma pesquisa de natureza descritiva, comparativa e de 
abordagem qualitativa, que teve como fonte de pesquisa os manuais de acreditação hospitalar 
da Joint Commission International e da Organização Nacional de Acreditação. 
Adicionalmente, foram considerados os achados oriundos dos manuais confrontados com as 
metas nacionais de segurança do paciente preconizadas pelo Programa Nacional de Segurança 
do Paciente. Os resultados do estudo revelaram que a JCI e a ONA são as principais 
organizações acreditadoras responsáveis pela maioria dos hospitais acreditados no Brasil, 
sendo que a maiorias desses hospitais estão centralizados na região sul e sudeste.Ademais, 
ambas metodologias de acreditação contemplam as metas nacionais de segurança do paciente, 
sendo que no manual da JCI as metas aparecem de forma mais clara e detalhada, 
corroborando para o cuidado seguro e preconizada pelo Programa Nacional de Segurança do 
Paciente. Diante do exposto, apreende-seque as metodologias de acreditação são ferramentas 
possíveis para a melhoria da qualidade assistência e estão de acordo com as diretrizes e metas 
do Programa Nacional de Segurança do Paciente. 
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