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O contexto atual dos serviços de saúde tem chamado atenção para discussão sobre as 

ocorrências envolvendo erros assistenciais, resultando em comprometimento da segurança do 

paciente e da qualidade do cuidado. Assim, no intuito de alcançar elevados padrões de 

qualidade e ações voltadas para o gerenciamento do risco assistencial, os serviços de saúde, 

mormente as instituições hospitalares, têm buscado a implantação de processos de 

padronização de condutas e rotinas. Nesse contexto, as metodologias de acreditação hospitalar 

surgem como caminho importante para a avaliação e a certificação da qualidade dos processos 

institucionais de forma periódica, voluntária e reservada. Face ao exposto, esta pesquisa tem 

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. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva de abordagem qualitativa, que tem 

como fonte de pesquisa os manuais de acreditação hospitalar da Joint Commission 

International e da Organização Nacional de Acreditação. Adicionalmente, os achados 

oriundos dos manuais serão confrontados com o preconizado pelo Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, além de outros instrumentos normativos. Diante do exposto, espera-se 

que esta pesquisa gere novas reflexões sobre a importância da adoção de estratégias que 

visem a garantia da qualidade do cuidado e da segurança do paciente, particularmente a 

implantação da metodologia de acreditação hospitalar, bem como a sua relevância no que 

tange a padronização de processos, desenvolvimento da pesquisa sobre a temática, 

gerenciamento dos riscos, economia de tempo e redução de custos. 
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