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constatou-se que os fatores determinantes para a busca da acreditação hospitalar internacional foi
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da acreditação internacional no hospital público investigado foram influenciadas pelas pressões
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FATORES DETERMINANTES PARA A BUSCA DA ESTRATÉGIA DE
ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL: UM ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL
PÚBLICO NO BRASIL
RESUMO
A acreditação hospitalar é um sistema de avaliação e de certificação da qualidade de serviços
de saúde, que é voluntário, periódico e reservado. A pesquisa objetivou analisar quais fatores
isomórficos foram determinantes para a busca da estratégia de acreditação internacional em um
hospital público brasileiro. A metodologia da pesquisa é o estudo de caso único, com finalidade
descritiva e abordagem indutiva, por meio de observações diretas, análise documental e
entrevistas. Para analisar os dados qualitativos desta pesquisa, utilizou-se a técnica de análise
de conteúdo. Na análise dos resultados constatou-se que os fatores determinantes para a busca
da acreditação hospitalar internacional foi fundamentalmente para adquirir mais qualidade e
mais segurança para os pacientes (pressões miméticas). Nas discussões da pesquisa foi
apontado que as mudanças institucionais sofridas pela busca da acreditação internacional no
hospital público investigado foram influenciadas pelas pressões isomórficas mimética e
normativa.
Palavras-chave: Teoria institucional; Acreditação hospitalar; Hospital público.
1 INTRODUÇÃO
Nos hospitais, assim como em diversas áreas de negócios, são exigidas adoções de
sistemas de gestão que viabilizem um atendimento amplo e satisfatório para a sociedade (Xavier
et al., 2018). Nesse cenário, as organizações e gestores de hospitais buscam a acreditação
hospitalar com o intuito de melhoria de gestão dos recursos e serviços com maior qualidade
(Roggenkamp, White & Bazzoli, 2005).
Para Novaes (2007), a acreditação é um processo dinâmico que está em constante
desenvolvimento. Para o autor, a acreditação hospitalar é um mecanismo que aprimora artefatos
de avaliação para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do atendimento ao paciente e do
desempenho organizacional (Novaes, 2007).
Quando a instituição hospitalar implanta uma inovação como a acreditação, ela cria
novas estruturas organizacionais e novos processos para melhorar a qualidade da assistência
dada paciente (Pomey et al., 2004). De acordo com Araujo, Figueiredo e Figueiredo (2015)
existem quatro grandes motivadores para a implantação da acreditação nos hospitais: melhoria
dos processos, imagem do hospital, avaliação objetiva da qualidade e pressões competitivas.
Os hospitais sofrem diversas pressões, mudanças e dificuldades para institucionalizar a
acreditação internacional (Sousa, Machado-Taylor & Rocha, 2016). Para conseguir
institucionalizar esta inovação, o hospital precisa realizar diversas mudanças para adequar-se
às normas e as exigências internacionais (Camargo et al., 2014). Além disso, a
institucionalização da acreditação hospitalar tem um custo oneroso e é um processo lento
(Junqueira, 2015; Xavier, et al. 2015).
De acordo com Alyahya, Hijazi e Harvey (2016) a acreditação revela ser um mecanismo
eficaz para a mudança organizacional, pois promove uma nova cultura de qualidade e segurança
dos pacientes em todas as extremidades organizacionais. A certificação hospitalar internacional
possibilita evidenciar aos pacientes que os serviços de assistência médica que estão sendo
oferecidos no hospital acreditado, além de serem de confiança, podem ser comparados os
serviços de excelência dos hospitais de países de primeiro mundo (Camargo et al., 2014).
Porém, devido a acreditação ter iniciado predominantemente na iniciativa privada, para os
hospitais públicos a acreditação ainda é um assunto relativamente novo, logo as respostas aos
programas de acreditação ainda não foram claramente compreendidas e absorvidas neste
ambiente (Alyahya, Hijazi & Harvey, 2016).
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Para alcançar a institucionalização da acreditação internacional, o hospital público
precisa realizar um conjunto de mudanças estratégicas para adequar-se às normas e exigências
internacionais (Camargo et al., 2014). Como a institucionalização da acreditação hospitalar tem
um custo bastante alto (Xavier et al., 2015) e é um processo bastante lento (Junqueira, 2015),
principalmente na certificação internacional (Jaafaripooyan, 2014).
A pesquisa propõe-se em responder a seguinte questão de pesquisa: Quais fatores
isomórficos foram determinantes para a busca da estratégia de acreditação internacional em um
hospital público brasileiro? Diante da questão de pesquisa proposta, o estudo tem como
objetivo: analisar quais fatores isomórficos foram determinantes para a busca da estratégia de
acreditação internacional em um hospital público brasileiro.
Esta pesquisa justifica-se, pois propôs relacionar o processo de busca pela acreditação
hospitalar internacional com a teoria institucional. Além disso, esta pesquisa tem como
finalidade compreender quais fatores que motivaram um hospital sendo público, localizado no
Brasil, a buscar pela acreditação internacional, mesmo tratando-se de uma estratégia complexa,
com custo bastante oneroso e que requer um investimento alto (Xavier et al., 2015).
A teoria institucional tem sido utilizada para explicar como as organizações adotam as
inovações, as intervenções e o crescimento ao longo do tempo (Alyahya, Hijazi & Harvey,
2016). A teoria institucional proporciona uma lente teórica aceitável para compreender o
surgimento e implementação de programas de acreditação em centros de saúde pública
(Dimaggio & Powell, 1983; Scott, 2000).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Acreditação Hospitalar no Brasil
A estratégia de acreditação hospitalar é um processo formal obtido por intermédio de
um órgão acreditador reconhecido, geralmente uma organização não-governamental, que de
forma sistemática, periódica, reservada e voluntária (na maior parte dos países), qualifica,
avalia e reconhece que uma instituição de saúde está em conformidade com padrões
preestabelecidos, aceitáveis e publicados. Os padrões de acreditação são fundamentados no
melhor desempenho possível e são elaborados para promover esforços para a melhoria contínua
da qualidade assistencial nas instituições certificadas (Sousa, Machado-Taylor & Rocha, 2016;
Xavier et al., 2018).
Apesar dos supostos benefícios, diferenciais ou vantagens imputadas à acreditação, este
sistema ou modelo de gestão é considerado oneroso, complexo e de difícil implementação.
Além disso, requer investimentos significativos para sua implantação e também necessita de
uma alta rotatividade de profissionais de enfermagem, e dependendo da instituição, às vezes a
cultura organizacional diverge dos princípios e exigências impostos, aumentando ainda mais a
complexidade da continuidade e manutenção da certificação (Xavier, et al. 2015; Sousa,
Machado-Taylor & Rocha, 2016; Oliveira &Matsuda, 2016).
Existem diversos modelos de programas de avaliação da qualidade em saúde, como no
Brasil a adesão à acreditação hospitalar não possui interferência governamental, os sistemas de
acreditação têm sido intermediados por diversos órgãos. Os programas de acreditação
hospitalar mais procurados e disponíveis no Brasil são: Joint Commission International (JCI),
Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) e a Organização Nacional de
Acreditação (ONA) (Xavier & Do Carmo Filho, 2015).
A JCI é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada em 1994 e tem cerca de
1.100 instituições acreditadas em 72 países. No Brasil a JCI tem como parceiro o CBA que é o
único no país associado à JCI. Esse acordo de cooperação entre as duas instituições já existe há
mais de 20 anos. Tanto a JCI como a CBA são membros da International Society for Quality
in Healthcare (ISQua). Esta certificação hospitalar tem validade de 3 anos e representa a
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adequação aos padrões internacionais de atendimento ao paciente, gestão, infraestrutura e
qualificação profissional, focada na qualidade e segurança de pacientes e profissionais (JCI,
2017). Cada instituição acreditadora adota um manual de padrões específico de acreditação
hospitalar. O Quadro 1 ilustra um resumo dos dezesseis capítulos das seções de padrões que
são utilizados para acreditação hospitalar pela JCI.
Quadro 1 – Padrões de acreditação internacional da JCI
Resumo dos capítulos relacionados aos padrões de acreditação internacional da JCI
Padrões para o “Programa Hospital”
Seção II - Padrões centrados nos pacientes
Seção III - Padrões de gestão das organizações de saúde
Metas internacionais de segurança ao paciente
Melhoria da qualidade e segurança do paciente
Acesso e continuidade do cuidado
Prevenção e controle de infecções
Direitos dos pacientes e familiares
Governança, liderança e direção
Avaliação dos pacientes
Gerenciamento e segurança das instalações
Cuidados ao paciente
Educação e qualificação de profissionais
Anestesia e cuidados cirúrgicos
Gerenciamento e uso de medicamentos
Gerenciamento da informação
Educação dos pacientes e familiares
Seção IV - Padrões adicionais para o “Programa Hospital Centro Médico Acadêmico”
Educação médica profissional
Programas de pesquisas envolvendo seres humanos
Fonte: Elabora pelos autores com base nas informações do manual da JCI (2017).

Em todos os capítulos do manual da JCI (2017) são explanadas uma visão geral sobre
os padrões com recomendações, propósitos e os elementos de mensuração, ou seja, o manual
explica detalhadamente como os hospitais devem implantar o processo de acreditação em
conformidade com a exigência da acreditadora. Além disso, na seção de requisitos para a
participação na acreditação, o manual da JCI sugere que os hospitais apresentem um plano
estratégico de melhoria e os relatórios eletrônicos ou impressos sobre o hospital. Ademais, o
manual apresenta as principais políticas de acreditação hospitalar e incentiva a implementação
dessas políticas nas instituições hospitalares interessadas pela certificação (JCI, 2017).
O sistema de acreditação canadense está no mercado hospitalar há mais de 50 anos, foi
desenvolvido pelo Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) e ficou
conhecido como Accreditation Canada International. Este sistema é um dos líderes mundiais
de acreditação. Representada pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), a acreditação canadense
atua no Brasil desde o ano de 2000 (Xavier & Do Carmo Filho, 2015).
Em 1998 com o aval do Ministério da Saúde, foi criado o primeiro Manual Brasileiro
de Acreditação e no ano seguinte, em 1999 foi constituída a ONA, a primeira acreditadora
brasileira no país. O manual de acreditação adotado pela ONA fornece os procedimentos para
obter a acreditação hospitalar e avalia todos os serviços de um hospital geral e outros serviços
em saúde. A metodologia da ONA é a única no Brasil que acredita em três Níveis (Xavier &
Do Carmo Filho, 2015). Os três níveis de atenção, práticas ou métodos esperados da ONA
foram relacionados e resumidos no Quadro 2.
Quadro 2 – Níveis de acreditação nacional
Níveis de acreditação
Certificação
Padrão
Nível 1
Acreditado
Qualidade e segurança
Nível 2
Acreditado pleno
Gestão integrada
Nível 3
Acreditado com excelência
Excelência em gestão
Fonte: Adaptado pelos autores com base nas informações de Xavier e Carmo Filho (2015).

Validade
2 anos
2 anos
3 anos

A literatura (Xavier, et al., 2018; JCI, 2019) insinua que as instituições que possuem a
certificação de acreditação no nível de excelência e internacional, possivelmente, na prática
seriam organizações mais sustentáveis, pois são motivadas a adotar melhores práticas de
melhorias sustentáveis (Xavier, et al., 2018). Alguns gestores hospitalares buscam a acreditação
por confiar que a certificação seja capaz de transmitir padrões de excelência aos clientes e aos
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demais stakeholders, como governo, no caso dos hospitais públicos, e aos planos de saúde, no
caso dos hospitais particulares (Neves, 2004; Liu; Yang; OU 2010; Berto, 2018).
Camilo et al., (2016) realizam uma pesquisa qualitativa para analisar as percepções da
equipe multiprofissional sobre a acreditação em um hospital público, acreditado com excelência
pela ONA. Participaram da pesquisa 28 colaboradores. A pesquisa encontrou que os
participantes percebiam a acreditação como um processo favorável à gestão da qualidade no
serviço público, porque promove o desenvolvimento de competências profissionais e melhora
a gestão de custos, o gerenciamento da assistência, a estrutura da organização, e a percepção de
orgulho/satisfação no trabalho.
Para justificar a implantação de um sistema de qualidade complexo e de alto custo como
a acreditação hospitalar, principalmente nos hospitais públicos, o programa tem por
obrigatoriedade trazer retorno de investimento para a instituição hospitalar (Guimarães Júnior,
2005; Xavier & Do Carmo Filho, 2015).
2.2 Teoria Institucional
Uma instituição é uma estrutura social que fornece às organizações e indivíduos
vertentes de ação e orientações. Ao mesmo tempo, essa estrutura social restringe e controla as
organizações (Scott, 2000). A teoria institucional é uma teoria que trata do comportamento do
indivíduo a partir de óticas da racionalidade (Frezatti et al., 2009).
O processo de adaptação às estruturas do ambiente é reconhecido como
institucionalização, que ocorre a partir de uma mudança na organização e esta mudança ocorre
sempre de forma incremental, ou seja, a mudança institucional acontece de maneira lenta,
contínua e gradativa (North, 1990). Para North (1990), o processo de mudança institucional
também implica em alterações nas regras formais e informais.
A mudança institucional é uma alteração da matriz já institucionalizada e exigida pela
interação humana, em um extensivo contexto, com a intenção de fabricar resultados benéficos
e inovadores para a sociedade (Piaia, 2013). A procura por inovação em uma organização pode
ocorrer devido a vários motivos, como por exemplo, as mudanças tecnológicas, mudança na
legislação (regras formais), imposição do mercado, investimento no conhecimento, custos de
transação e a negociação entre agentes políticos ou econômicos (North, 1990).
Na visão de DiMaggio e Powell (1991), as mudanças institucionais ocorrem devido as
organizações sofrerem diversos tipos de pressões e essas pressões são decorrentes de três
fatores: o isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e isomorfismo normativo.
De acordo com DiMaggio e Powell (2005), o isomorfismo coercitivo é oriundo das
influências políticas, da necessidade de legitimação, de pressões formais e informais sobre as
organizações, pelas exigências das demais organizações das quais dependem e pelas
perspectivas culturais da sociedade. O governo, agências de regulação e as organizações
concorrentes são exemplos de fontes de forças e pressões que tendem a influenciar os
comportamentos das organizações em adotar técnicas, estruturas e comportamentos
semelhantes. O isomorfismo coercivo geralmente surge na organização quando existem fatores
legais envolvidos ou quando uma organização depende de outras (Duarte & Tavares, 2012;
Bilhim, 2013; Correia, Carrapato & Bilhim, 2016).
No que se refere ao isomorfismo mimético, este resulta de respostas padronizadas às
incertezas da organização (Dimaggio & Powell, 2005). A incerteza geralmente impulsiona a
imitação de outras organizações similares, que podem ocorrer principalmente devido a falta de
compreensão de novas tecnologias organizacionais ou quando as metas das organizações são
problemáticas (Dimaggio & Powell, 2005).
Por fim, o isomorfismo normativo geralmente provém da profissionalização, por
exemplo, esta pressão pode origina-se de uma luta coletiva dos integrantes de uma profissão,
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que se juntam para estabelecer as condições e os métodos de seu trabalho (Larson & Larson,
1979; Dimaggio & Powell, 2005). O isomorfismo normativo é estabelecido por técnicas
consideradas como as mais modernas e pelos padrões profissionais. Para conseguir dar resposta
às exigências e expetativas das partes envolvidas, a regulamentação da formação e a facilidade
de delegação de conhecimentos impõe as organizações a enfrentar aos problemas de maneira
semelhante (Duarte & Tavares, 2012; Bilhim, 2013; Correia, Carrapato & Bilhim, 2016).
2.3 Estudos Relacionados
Neste tópico são apresentados os resumos dos estudos que estão relacionados com o
tema desta pesquisa. A Tabela 1 ilustra os resumos dos estudos relacionados:
Tabela 1 – Estudos relacionados
Objetivo
Metodologia
Principais achados
Compreender
como
a O método utilizado A pesquisa também apontou que os
acreditação é percebida neste estudo foi o participantes perceberam que os centros
entre os principais centros estudo de múltiplos de saúde enfrentavam pressões formais
públicos de saúde usando de casos em sete e informais para obter a acreditação,
uma teoria institucional centros de saúde na porém os centros investigados estavam
isomórfica.
Jordânia
com relutantes quanto ao tempo, quantidade
utilização de análise de esforço e sua capacidade de obter a
de conteúdo.
certificação.
Mansour
Explorar as percepções dos O método adotado Os resultados encontrados revelaram
(2018)
colaboradores de nível pela pesquisa foi o que as vantagens encontradas com a
gerencial sobre o processo estudo de múltiplos implantação da acreditação foram: mais
de acreditação da Joint casos
em
três segurança e satisfação do paciente,
Commission International hospitais públicos .
aumentos nos orçamentos dos hospitais,
(JCI) e seu impacto na
melhoria da documentação, menos
qualidade dos atendimentos
documentação,
infraestrutura,
aos pacientes dos hospitais
rastreabilidade e capacitação dos
acreditados pela JCI.
funcionários.
Da Silva,
Verificar a relação da Foi realizado um Os resultados da pesquisa encontraram
Dani e
acreditação hospitalar com o survey
entre que a adoção voluntária de um processo
Santos
isomorfismo institucional e novembro
e de certificação de acreditação hospitalar
(2018)
com os artefatos tradicionais dezembro de 2015, ocorre em virtude de um fator
e modernos de contabilidade que
obteve
42 normativo externo e legitimado na visão
gerencial em hospitais da retornos
de dos profissionais da área, atrelada a uma
região sul do Brasil.
instituições privadas. necessidade interna e estratégica.
Fonte: Elaborada pelos autores.
Autor/Ano
Alyahya,
Hijazi e
Harvey
(2016)

2.4 Modelo Conceitual e Proposições da Pesquisa
O framework de pesquisa foi definido tendo como base a teoria institucional e o tema
da pesquisa. A Figura 1 foi elaborada para ilustrar, de acordo com o referencial teórico, como
possivelmente ocorre a busca pela estratégia de acreditação internacional nos hospitais
públicos. As proposições e os constructos estudados também estão resumidos na Figura 8.
Figura 1 – Busca pela estratégia de acreditação internacional

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Com base no framework, por meio das relações teóricas entre os constructos desta
pesquisa, foram sintetizadas as proposições a seguir:
P1: A busca por desenvolvimento profissional e qualificação, associada à busca por
padronização dos processos internos (isomorfismo normativo), influencia os hospitais públicos
a adotarem uma estratégia de acreditação internacional.
P2: Os fatores determinantes e as mudanças institucionais sofridas para a busca pela estratégia
de acreditação hospitalar internacional foram influenciados pelas pressões isomórficas
coercitiva, mimética e normativa.
2.5 Construtos da pesquisa
Considerando os dados do referencial teórico, o Quadro 3 apresenta o resumo dos
principais construtos que foram investigados neste estudo empírico.
Categorias
(1ª ordem)

Estratégia

Decisão
estratégica

Institucionalização

Quadro 3 - Construtos da Pesquisa
Categorias
Definição
(3ª ordem)

Categorias
(2ª ordem)

Estratégia
competitiva

Isomorfismo
Coercitivo
Isomorfismo
Mimético

Isomorfismo
Normativo

Fatores
determinantes
Investimento
alocado

Fatores que determinaram a decisão pela busca da
acreditação internacional.
Investimento alocado para a implantação da
estratégia.
Influência do ambiente externo (político, econômico,
Ambiente externo
social e ambiental) para a busca da acreditação.
Influência do ambiente interno (recursos e
Ambiente interno
competências) e interno para a busca da acreditação.
Diferencial
do Diferencial para o paciente por utilizar os serviços de
paciente
um hospital acreditado internacionalmente.
Diferencial
do Diferencial para o hospital por possuir um selo de
hospital
acreditação internacional.
Pressões formais ou Exigências e pressões dos órgãos reguladores
informais
(Ministério da Educação e Ministério da Saúde).
O reconhecimento institucional por ter um selo de
Reconhecimento
acreditação hospitalar internacional.
Comparação
Comparação com outras instituições de saúde
competitiva
pública.
Tecnologias
Busca por inovações tecnológicas na organização
organizacionais
(exemplo: acreditação internacional).
Influência da acreditação internacional na
Qualificação
e desenvolvimento qualificação e no desenvolvimento dos profissionais.
Condições e exigências dos padrões da acreditação
Profissionalização
internacional.

Autores
De Medeiros et
al. (2018).
De Medeiros et
al. (2018).
De Medeiros et
al. (2018).
De Medeiros et
al. (2018).
Xavier et al.
(2015).
Xavier et al.
(2015).
DiMaggio e
Powell (2005).
De Medeiros et
al. (2018).
DiMaggio e
Powell (2005).
Elaborada pela
autora.
Elaborada pela
autora.
DiMaggio e
Powell (2005).

Fonte: Elaborada pelos autores.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa,
com o objetivo de fornecer um panorama geral do estudo.
3.1 Classificação da Pesquisa
Trata-se de uma pesquisa qualitativa (Miles, Huberman & Saldana, 2014), descritiva,
com paradigma interpretativista. A estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso único.
A principal vantagem do estudo de caso é que ele permite estudar um fenômeno em
profundidade de maneira intensiva, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não são claramente evidentes, e por possibilitar a coleta de dados com diferentes fontes
de evidências (Yin, 2010; Creswell, 2014). O estudo de caso único investigado nesta pesquisa,
trata-se de um hospital geral público universitário e acreditado internacionalmente, mais
detalhes do estudo de caso único escolhido para esta pesquisa serão apresentados
posteriormente neste capítulo.
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Quanto à lógica, esta pesquisa é indutiva, pois a pesquisa não buscou impor o seu
entendimento prévio sobre o contexto pesquisado (Saccol, 2009). Em relação ao horizonte
temporal, a pesquisa é longitudinal, pois buscou compreender os eventos que se sucederam
desde o início do processo da acreditação hospitalar internacional. Além disso, esta pesquisa
ocorreu entre o período de março de 2018 a dezembro de 2019.
3.2 Processo de Coleta de Dados
Nesta seção são apresentados os métodos de coleta de dados, o levantamento dos dados
primários e secundários, o perfil dos participantes do HCPA e os instrumentos, confiabilidade
e validade da pesquisa.
3.2.1 Métodos de Coleta de Dados
Nesta pesquisa, optou-se por utilizar três técnicas de coleta de dados: documental;
entrevistas; e observações diretas. De acordo com Creswell (2014) a coleta de dados em uma
pesquisa de estudo de caso é ampla, baseando-se em múltiplas fontes de informação como
observações, entrevistas, documentos e materiais audiovisuais. Yin (2010) sugere até seis tipos
de técnicas para coleta de dados: documentos, registros de arquivo, entrevistas, observações
diretas, observação participante e artefatos físicos.
A primeira fase da coleta de dados foi a revisão sistemática da literatura, que foi
realizada para a composição do referencial teórico, ou seja, foi realizado o levantamento na
literatura existente sobre os principais temas da pesquisa: teoria institucional e acreditação
hospitalar.
Na segunda fase, o processo de seleção do hospital público acreditado
internacionalmente ocorreu da seguinte forma: Inicialmente a pesquisa selecionou uma
concessionária que, além de demonstrar publicamente quais são os hospitais públicos que
possuem acreditação hospitalar internacional, foi a pioneira em certificação de acreditação
hospitalar no mundo: a Joint Commission International (JCI). Em seguida, para identificar a
unidade de análise do estudo de caso único, o estudo foi no website da concessionária escolhida
para apurar quais são os hospitais públicos do Brasil que possuem a certificação em nível
internacional. Após a busca no website da concessionária, verificou-se existem 37 (trinta e sete)
hospitais no Brasil acreditados internacionalmente pela JCI. Destes hospitais, apenas quatro são
hospitais públicos e acreditados internacionalmente pela categoria “Hospital” na JCI. A Tabela
2 demonstra os hospitais públicos brasileiros encontrados que são acreditados
internacionalmente pela JCI.
Tabela 2 – Hospitais públicos brasileiros acreditados internacionalmente pela JCI
Ano da primeira
Nome dos hospitais
Categoria do hospital
Estado
Região
certificação
representados por siglas
2013
HCPA
Hospital Geral e Universitário
RS
Sul
2012
HGIS
Hospital Geral
SP
Sudeste
2014
ICESP
Hospital Especializado
SP
Sudeste
2006
INTOJH
Hospital Especializado
RJ
Sudeste
Fonte: Elaborada pelos autores.

Percebe-se na Tabela 2 que dos quatro hospitais públicos acreditados
internacionalmente no Brasil, três são da região sudeste e somente um pertence a região sul.
Percebe-se também que não existe hospitais públicos acreditados internacionalmente pela JCI
na região norte e nordeste do país. Além disso, somente 2 (dois) dos hospitais públicos são
hospitais gerais, que são o foco dessa pesquisa, pois os hospitais gerais são uma ramificação de
instituição que contempla diversos tipos de especialidades de serviços médicos hospitalares
dentro de uma única instituição, e além disso, os hospitais gerais possuem a particularidade de
dispor de diversos tipos de serviços, desde os mais simples aos mais complexos, sendo assim,
representa um papel importante para a sociedade.
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Após a triagem dos dados, sobraram apenas duas instituições públicas: HCPA; e HGIS.
Na sequência, foram analisados os websites das duas instituições hospitalares públicas
certificadas que foram pré-selecionadas, para verificar quais das duas instituições estavam de
acordo com os critérios de inclusão e exclusão adotadas pela pesquisa.
Após a busca nos websites das duas instituições, o hospital escolhido, pois preencheu
todos os critérios de inclusão e exclusão foi o “HCPA”. Este hospital foi escolhido pois, além
de ser um hospital geral, é o primeiro e único hospital público universitário acreditado
internacionalmente no Brasil e o terceiro da América do Sul a receber a acreditação
internacional como centro médico acadêmico, ou seja, é o único hospital público brasileiro que
implantou a acreditação internacional com os dois capítulos e padrões adicionais do manual da
JCI, sendo assim, é o hospital público universitário considerado como referência para as demais
instituições públicas brasileiras. Além disso, o HCPA possui disponíveis no website da
instituição, relatórios de gestão de pelo menos 9 (nove) anos atrás, que foram considerados
suficientes para realização a pesquisa documental.
Em síntese, o estudo de caso único, foi efetuado em uma organização hospitalar pública
e universitária de direito privado, de porte especial (acima de grande porte), situada na cidade
de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. O HCPA é um hospital da união, subordinada
administrativamente pelo Ministério da Educação e vinculada academicamente à universidade
federal local. Trata-se de um hospital e centro acadêmico referencial em saúde no estado, com
ações de assistência, ensino e pesquisa (HCPA, 2019).
3.2.2 Levantamento dos dados primários e secundários
A terceira fase ocorreu a partir do uso de entrevistas retrospectivas e semiestruturadas,
que foram guiadas pelo roteiro de entrevistas composto por uma lista de perguntas que foram
elaboradas com base o referencial teórico da pesquisa. Optou-se por realizar entrevistas pois,
de acordo com Mansour (2018), as entrevistas têm o potencial de descobrir e criar uma
compreensão bem detalhada das perspectivas dos entrevistados em relação à acreditação e
entender as mudanças nos processos e procedimentos hospitalares. Além das entrevistas, para
complementar esta etapa da pesquisa, foram realizadas observações diretas no momento da
entrevista, pois foi necessário testemunhar se os procedimentos realizados no hospital,
realmente condiziam e eram aplicados de acordo com a fala dos entrevistados. Além disso,
houve observação direta em documentos internos, divulgados somente para os colaboradores,
mas que foram explanados pelos entrevistados para demonstrar alguns cálculos de mensuração
de indicadores de valor público no momento das entrevistas.
Todas as entrevistas em profundidade foram realizadas de forma individual e
pessoalmente, nos dias agendados conforme a disponibilidade dos entrevistados, com duração
média de uma hora cada entrevista. Apesar de ocorrer algumas alterações nas datas do
cronograma das entrevistas, observou-se boa vontade e entusiasmo dos diretores, gestores,
colaboradores e representantes da sociedade em participarem desta pesquisa. A coleta de dados
primários foi realizada entre os meses de julho de 2018 a julho de 2019.
Foram realizadas o total de 11 (onze) entrevistas com os gestores do hospital
investigado. Para compreender melhor sobre os entrevistados, o tópico a seguir abordará o perfil
dos participantes.
3.2.3 Perfil dos participantes do HCPA
As entrevistas tiveram como objetivo tratar das questões sobre estratégias e decisão da
instituição, logo foram entrevistadas pessoas chave da instituição e pessoas que participaram
do primeiro processo de acreditação. Para descrever o perfil dos entrevistados, foram
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levantados os cargos, o gênero, formação acadêmica, tempo de instituição e a duração da
entrevista. O resumo das características e informações gerais estão evidenciadas no Quadro 4.
Quadro 4 – Componentes do grupo A do HCPA
C.E

Cargo

A1

Coordenadora de gestão de pessoas
Assessora de operações assistenciais e
coordenadora do programa “Qualis”

A2

Gênero
(M/F)
F

Formação
Tempo de
Duração da
acadêmica
instituição
entrevista
Administração De 16 a 20 anos 0h58min

F

Medicina

De 11 a 15 anos

1h11min

Diretor administrativo
Assessora
adjunta
da
diretoria
administrativa
Assessora de planejamento e avaliação
Assessora de planejamento e avaliação e
coordenadora do programa “Equalisaçäo”
Coordenadora de gestão contábil
Coordenador financeiro
Coordenador da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH)
Coordenadoria de suprimentos e chefe da
farmácia

M

Farmácia

De 11 a 15 anos

0h57min

F

Psicologia

De 06 a 10 anos

0h43min

F

Computação

De 16 a 20 anos

0h57min

F

Enfermagem

De 11 a 15 anos

1h33min

Contabilidade De 11 a 15 anos
Administração Mais de 25 anos

0h50min
0h40min

A11 Enfermeira executiva da gerência de risco
Fonte: Elaborado pelos autores.

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

F
M
M

Medicina

De 11 a 15 anos

1h24min

F

Farmácia

De 16 a 20 anos

0h56min

F

Enfermagem

Mais de 25 anos

1h38min

Observando as características dos respondentes, percebe-se que a maioria dos
respondentes são do gênero feminino e que três dos cargos mais altos na instituição são
ocupados também pelo gênero feminino (Assessoria de Operações Assistenciais e Assessoria
de Planejamento e Avaliação), pois de acordo com o organograma da instituição, estes são
cargos Staffs da Diretora-Presidente (Diretoria Executiva). Além disso, duas dessas assessorias
tem vínculo direto com a institucionalização da acreditação, ou seja, uma é coordenadora do
Programa “Qualis” e a outra coordenadora do Programa “Equalisação” (Equilíbrio-QualisAção), que são programas criados com o objetivo de dar manutenção e continuação da
acreditação internacional. Outra informação importante é o tempo de instituição dos
colaboradores que realmente respeitou o tempo mínimo (6 anos) para poder conseguir
responder as questões da pesquisa. Este período se faz necessário, pois a primeira certificação
de acreditação internacional ocorreu no ano de 2013.
3.2.3 Instrumentos, confiabilidade e validade da pesquisa
Para esta pesquisa foi criado o roteiro de entrevistas semiestruturadas. Neste roteiro
foram elaboradas algumas perguntas abertas e outras fechadas, sempre com o intuito de deixar
o entrevistado mais a vontade no momento da entrevista, e também com o propósito de evitar
algum tipo de desconforto que poderia ocorrer no momento da entrevista. As perguntas dos
roteiros foram elaboradas seguindo a sequência da fundamentação teórica desta pesquisa, pois
sendo assim, facilitaria o processo de codificações nas análises do resultado da pesquisa.
Para validação das etapas do desenvolvimento do instrumento de pesquisa, foram
aplicadas as recomendações de Kirk e Miller (1986). A validade teórica, segundo Kirk e Miller
(1986), refere-se à legitimidade dos procedimentos de pesquisa em relação à teoria estabelecida.
E a validade aparente, é quanto um método de pesquisa produz o tipo de informação esperada
ou desejada (KIRK E MILLER, 1986). Os requisitos de validade dos roteiros foram atendidos,
gradativamente, conforme o andamento e desenvolvimento da pesquisa. Em relação a
confiabilidade, está pesquisa seguiu as técnicas de confiabilidade propostas por Lincoln e Guba
(1985) e Faccin (2016), conforme demonstrado no Quadro 5.
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Critérios
Tradicionais
Validade
Interna
Validade
Externa
Confiabilidade

Critérios de
Confiabilidade
Credibilidade

Quadro 5 – Técnicas de confiabilidade
Como satisfazer os critérios de confiabilidade?

Transferibilidade

Envolvimento prolongado no campo; Triangulação de dados; Avaliação
dos dados pelos pares; e Verificação pelos participantes.
Descrição detalhada do contexto organizacional.

Dependabilidade

Amostragem intencional; Proteção da confidencialidade dos
informantes; e Auditoria nos dados coletados e nos processos de análise.
Objetividade
Confirmabilidade Separação explícita das categorias de primeira, de segunda e terceira
ordem; Transcrição das entrevistas; Notas de observações
cuidadosamente registradas; e Anotação dos contatos da pesquisa.
Fonte: Adaptado pelos autores com base em Lincoln e Guba (1985) e Faccin (2016).

Para a confiabilidade, esta pesquisa seguiu todas as sugestões propostas pelas técnicas
de Lincoln e Guba (1985) e Faccin (2016), ilustradas no Quadro 5, mas não necessariamente
na mesma ordem sugerida. Após as finalizações das entrevistas foram realizadas as transcrições
de todas as entrevistas realizadas na instituição investigada. Finalizadas as transcrições, foram
enviadas, por e-mail, para três dos participantes das entrevistas, os conteúdos das suas
transcrições, juntamente com o áudio daquelas entrevistas, para a realização da revisão,
conferência e aprovação dos conteúdos transcritos. Na sequência, as transcrições foram
separadas e categorizadas em grau de primeira, segunda e terceira ordem. Realizadas as
categorizações foi possível gerar as codificações e recodificações, e estruturar, indutivamente,
os temas que foram abordados nas análises dos resultados desta pesquisa. Além disso, os
conteúdos resultantes das entrevistas e das observações foram comparados com as informações
encontradas nos relatórios de gestão e nas demonstrações contábeis, no momento das análises
documentais.
3.3 Tratamento e Análise dos Dados
Em relação as entrevistas, estas foram gravadas, transcritas e codificadas em grau de
primeira, segunda e terceira ordem conforme as orientações de Saldaña (2009). Para facilitar as
codificações das entrevistas, a pesquisa utilizou o software NVivo Pro®, versão 12, pois este
software possui ferramentas que servem para organizar e estruturar os “nós” de caso e os “nós”
de tema e depois das codificações, também possui ferramentas que auxiliam nas buscas de
informações, na geração de matrizes estruturais e na organização dos dados para a análise em
pesquisas qualitativas. Além disso, é um software que possui uma plataforma que é muito fácil
de manusear. As codificações foram estruturadas hierarquicamente a partir das teorias do
referencial teórico desta pesquisa, e com isso, foi criado o codebook deste estudo e inserido no
projeto de pesquisa criado no software NVivo. No decorrer das codificações, com as análises
do conteúdo das entrevistas e das observações, as hierarquias criadas incialmente foram sendo
alteradas e modificadas indutivamente, ou seja, a medida que os conteúdos eram incluídos no
banco de dados do NVivo, notava-se a necessidade de adicionar outros códigos e modificar as
hierarquias estruturadas inicialmente. O resumo das codificações, das matrizes estruturais e das
consultas elaboradas e realizadas por temas no NVivo Pro®, foi evidenciado na Tabela 3.
Tabela 3 – Resumo do tratamento dos dados realizados na pesquisa por temas
Temas
Codificações
Criação de matrizes
Consultas
Estratégia de acreditação
95
8
2
Teoria Institucional
240
10
3
Total
335
18
5
Fonte: Elaborada pelos autores.

Verifica-se que nesta pesquisa foram efetuadas o total de 335 (trezentas e trinta e cinco)
codificações das transcrições das 11 (onze) entrevistas realizadas, foram criadas 18 (dezoito)
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matrizes estruturais e realizadas cinco (cinco) consultas por temas para o tratamento dos dados
desta pesquisa. Para assegurar a confiabilidade da pesquisa, para as codificações, foi necessário
separar os temas da pesquisa e categorizá-los em grau de primeira, segunda e terceira ordem.
As matrizes estruturais e as consultas foram criadas e realizadas, respectivamente, com a
finalidade de analisar e contrastar as percepções dos entrevistados, por grupo, com os temas da
pesquisa.
Na penúltima etapa, no tratamento dos resultados e interpretação, os dados coletados e
categorizados na segunda etapa, foram relacionados ao modelo teórico da pesquisa, com o
intuito de contrastá-los. Nesta etapa foram identificadas as relações entre teorias de base com a
situação apurada e observada. Para analisar os dados qualitativos desta pesquisa, utilizou-se a
técnica de análise de conteúdo. Após as análises dos resultados, ou seja, na fase final do estudo,
foram apresentadas as discussões dos resultados desta pesquisa. Para facilitar a compreensão
dos resultados, a pesquisa elaborou quadros, tabelas gráficos e figuras, semelhante a análise
qualitativa de Miles, Huberman e Saldana (2014), para ilustrar as respostas das entrevistas, das
observações e dos dados apurados na pesquisa documental.
4 ANÁLISE DO CASO HCPA
Para entender como ocorreu a busca pela estratégia de acreditação internacional no
hospital público investigado, esta seção foi dividida em duas etapas: decisão estratégia; e
estratégia competitiva. Nesta seção os temas foram analisados pela análise de conteúdo dos
dados primários e análise de conteúdo dos dados secundários.
4.1 Decisão estratégica
Este primeiro tópico aborda dois temas: os fatores determinantes da busca pela
estratégia da acreditação internacional; e o investimento alocado pela instituição para conseguir
implantar a acreditação internacional da JCI. Todas as questões deste tópico foram respondidas
pelo grupo A, pois trata-se de questões sobre as decisões da instituição.
4.1.1 Fatores determinantes da busca pela estratégia de acreditação internacional
A pesquisa procurou entender os motivos da decisão do HCPA de adotar a estratégia de
acreditação hospitalar internacional, em termos de estratégia e da decisão de implantar a
acreditação hospitalar internacional. Pela análise dos fragmentos essenciais retirados das
respostas dos entrevistados percebeu-se que, os fatores determinantes mais frequentes foram: a
melhoria da segurança e a melhoria da qualidade. Para facilitar o entendimento da análise dos
fragmentos essenciais do grupo A, foi elaborada a Figura 2, que aborda os fatores determinantes
mais relatados pelos entrevistados.
Figura 2 – Fatores determinantes da acreditação internacional

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Na análise da Figura 2, percebe-se que, os fatores mais relatados pelos entrevistados do
HCPA foram: “melhoria da segurança”, “melhoria da qualidade”, “ser modelo de excelência
ou referência ser modelo de excelência ou referência no Brasil”, “busca de padrões elevados”,
“desafio”, “alternativa adequada”, “padrões mais rigorosos” e “competição ou comparação”.
Outros fatores também citados, porém, com menos veemência foram: “padronização dos
processos”, “vontade (desejo) do hospital”, “qualificação dos processos”, “modelo de
acreditação diferente”, “reconhecimento” e “maior visibilidade”.
A partir desses achados, pode-se afirmar que os fatores determinantes para a busca da
acreditação hospitalar internacional pelo hospital investigado, resultaram com maior número
de observações de pressões isomórficas miméticas (melhoria da segurança, melhoria da
qualidade, desafio e competição ou comparação) e normativas (padronização dos processos,
alternativa adequada, busca de padrões elevados e padrões mais rigorosos) e, com menor
número de observações de pressões coercitivas (ser modelo de excelência ou referência no
Brasil, reconhecimento e maior visibilidade).
4.1.2 Investimento alocado
Neste tópico a pesquisa questionou para os entrevistados sobre o nível de investimento
(pequeno, médio ou grande em milhares de reais ou horas trabalhadas) que o hospital alocou
ou aloca na estratégia da acreditação. A Figura 3, resume as respostas dos entrevistados sobre
o investimento alocado pelo HCPA, por causa da estratégia de acreditação internacional.
Após a análise das respostas dos entrevistados, percebeu-se que a maioria dos
entrevistados concordam que o investimento alocado na estratégia de acreditação foi ou ainda
continua sendo um investimento alto para a instituição. Esses achados corroboram os achados
de Junqueira (2015) e Xavier, et al. (2015) onde encontraram que institucionalização da
acreditação hospitalar tem um custo bastante oneroso.
As argumentações e explicações dos entrevistados, quando afirmam que com a
implantação da acreditação foram modificadas “toda a estruturação de matriz de capacitação,
de regras...” fortalecem a teoria institucional pela ótica de North (1990) quando o autor afirma
que o processo de mudança institucional implica em alterações nas regras formais e informais.
Ademais, de acordo com Piaia (2013) a mudança institucional é uma alteração da matriz já
institucionalizada e exigida pela interação humana, logo percebe-se a ligação da teoria
institucional com os acontecimentos ocorridos no HCPA com a implantação da acreditação.
Os entrevistados justificaram que o motivo do investimento alto na implantação da
acreditação, ocorreu por causa da necessidade de realizar melhorias na instituição, como
mudanças na estrutura física, mudança nos processos, alocação e contratação de recursos
humanos e criação de um setor específico (Qualis) para a manutenção e continuidade da
acreditação. Além disso, ficou claro que tudo isso foi realizado sem um orçamento próprio ou
direcionado para a acreditação, ou seja, todas as mudanças foram realizadas com a criação de
projetos ou proposta de melhorias no hospital que obrigatoriamente já deveriam terem sido
realizadas, a acreditação foi apenas o motivador e a justificativa para que as melhorias
acontecessem progressivamente. Esses resultados consolidam novamente a teoria institucional,
pois de acordo com North (1990) a institucionalização ocorre a partir de uma mudança na
organização e esta mudança ocorre sempre de forma incremental, ou seja, a mudança
institucional acontece de maneira lenta, contínua e gradativa (NORTH, 1990) igualmente como
ocorreu no HCPA com o investimento alocado para a implantação da acreditação. A Figura 3
exemplifica as relações existentes entre os investimentos para a implantação da acreditação e a
mudança institucional sugeridas pro North (1990).
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Figura 3 – Relações entre o investimento alocado e a mudança institucional

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se na Figura 3 que para a implantação da acreditação hospitalar internacional
foram necessários investimentos para realizar as mudanças na estrutura física, mudança nos
processos, estruturação da matriz de capacitação, mudanças nas regras do HCPA e alocação e
contratação de pessoas. Todas essas mudanças mencionadas na Figura 3, estão relacionadas
diretamente com a mudança institucional (NORTH, 1990). Portanto, pode-se afirmar que, por
causa da mudança institucional ocasionada pela implantação da inovação (acreditação
internacional) foram necessários investimentos altos na instituição e esses investimentos foram
necessários para concretizar a mudança institucional.
Para confirmar as afirmações da fala dos entrevistados, foram realizadas as análises
documentais nos relatórios de gestão e nas demonstrações contábeis nos anos de 2010 a 2013,
período que antecedeu e que ocorreu a primeira conquista do selo de acreditação internacional,
com o intuito de verificar se realmente houve sinalização de mudanças nos investimentos da
instituição durante a implantação da acreditação.
Após a realização das análises nos relatórios de gestão e nas demonstrações contábeis
do HCPA, foram encontradas as informações demonstradas na Tabela 4, a seguir, retiradas das
despesas orçamentárias, especificamente da “despesa de capital” do grupo de despesa
“investimentos”.
Tabela 4 – Investimentos com a implantação da acreditação internacional
Despesas orçamentárias liquidadas
Grupo de despesa
2010
2011
2012
2013
Investimentos
10.185.317,08
7.256.022,80
10.853.456,82
21.259.729,71
Equipamentos e materiais
9.147.028,58
5.704.738,70
10.167.772,81
17.836.224,27
permanentes
Obras e instalações
1.038.288,50
1.551.284,10
685.684,01
3.423.505,44
Fonte: Adaptado dos relatórios de gestão e demonstrações contábeis do HCPA dos períodos de 2010 a 2013.

Percebe-se com a Tabela 4, nas despesas orçamentárias liquidadas, que realmente no
ano de 2012, o ano que antecedeu e principalmente no ano de 2013, no ano da conquista da
certificação internacional, houve aumentos significativos nas contas de investimentos
(especificamente nas contas de equipamentos e materiais permanentes e obras e instalações)
comparando com os investimentos dos anos anteriores. Além disso, nos relatórios de gestão
dos anos de 2012 e 2013 foram encontradas as justificativas dos aumentos nos investimentos
do HCPA, ou seja, a confirmação de que o aumento nas despesas liquidadas da instituição
estava realmente relacionado aos investimentos para a implantação da acreditação
internacional.
4.2 Estratégia competitiva
O tema estratégia competitiva, aborda o seguinte tópico: o diferencial para o paciente
e para o hospital. Este tem o propósito de entender qual é o diferencial para o paciente e o
hospital por ser uma instituição com a acreditação internacional.
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4.2.1 Ambiente externo e interno
Neste subitem a pesquisa indagou para os entrevistados sobre a influência do ambiente
externo (político, econômico, social e ambiental) em relação a busca pela estratégia de
acreditação da instituição. A Figura 4, resume as principais respostas dos entrevistados no que
se refere ao ambiente externo.
Figura 4 – Ambiente externo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a análise dos fragmentos essenciais, observou-se que a maioria dos respondentes
(6 observações) argumentam que, a influência do ambiente externo em relação a busca pela
acreditação internacional foi mais pela questão social do que pelas demais questões, ou seja,
foi mais pela questão de melhorar os serviços para a sociedade e ter o reconhecimento pelos
serviços prestados com qualidade e segurança. Além disso, a segunda questão mais citada pelos
respondentes (3 observações) foi a questão política (fator político). Segundo os respondentes,
a questão política não era o foco, porém surgiu com o decorrer do processo e de certa forma, a
obtenção do selo internacional ajudou a instituição como argumento para requerer alguns
recursos, pois o mantenedor (Governo Federal) tem o hospital como exemplo de instituição
pública. Este resultado corrobora com o achado de Mansour (2018), que encontrou como uma
das vantagens da acreditação hospitalar é o aumento nos orçamentos dos hospitais públicos. O
fator ambiental, que envolveu a questão da organização dos resíduos hospitalares também foi
citado, porém com menos intensidade (2 observações). Outro destaque foi que alguns
respondentes citaram que a busca pela estratégia de acreditação foi algo bem mais interno do
quê externo, ou seja, a vontade interna da instituição de melhorar seus processos e a cultura do
hospital de sempre procurar ser o melhor para a sociedade.
Em relação ao ambiente interno, foi perguntado para os entrevistados se os recursos
internos e as competências da instituição contribuíram para o sucesso da implantação da
acreditação. O Quadro 6, apresenta as respostas dos entrevistados sobre ambiente interno.
C.E.

A2

A3

A4
A5

Quadro 6 – Ambiente interno
Categoria de 1ª. ordem: Estratégia de acreditação - Categoria de 2ª. ordem: Estratégia Competitiva
Categoria de 3ª. ordem ou unidade de registro: Ambiente interno
Unidade de contexto: fragmentos essenciais
“[...] muita gente que trabalha aqui, estudou aqui. [...] E, quando um lugar que a gente trabalha é
reconhecido pela população, isso também traz uma sensação maior ainda de ter orgulho de participar do
hospital [...], de recursos que a gente pode ter disponíveis na hora de pensar em acreditar um hospital são:
boas ideias, boas pessoas e, obviamente, o recurso financeiro.”
“Acho que esse é um fator fundamental [...]. Primeiro, as pessoas que lideraram esses processos, esse
projeto, que trouxeram, foram buscar aperfeiçoamento nessa área e trouxeram aqui para dentro, muitas
discussões acerca deste tema e de tudo que envolve um processo de acreditação e a... e a formação interna
de pessoas que a gente foi fazendo ao longo do tempo, a ponto de hoje a gente que tem uma equipe
altamente qualificada...”
“[...] A gente teve que investir e na qualificação das pessoas com capacitações, enfim, houve grandes
mobilizações. Então, com certeza houve uma mobilização de recurso financeiro e de pessoal...”
“ [...] a acreditação nos provocou o conceito de integração. [...] E o modelo que a liderança da acreditação
conduz, é um modelo de que ela vai no chefe... ela é uma líder nata onde, quando ela faz o chamamento,
as pessoas vão porque, como líder, as pessoas querem fazer parte daquilo.”
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“[...] Então, de certa forma, o profissional que está mais capacitado vai fazer com que o hospital cumpra
as suas rotinas de trabalho de uma forma padronizada, e, claro, isso leva a um padrão de qualidade que
nos leva ao selo da Joint Commission, é mais ou menos isso...”
“[...] a parceria dos funcionários teve o engajamento de toda as duas áreas, tanto administrativa quanto
A7
assistencial. O envolvimento, o querer... acho que isso que influenciou...”
“Ajudou muito, foi fundamental. O hospital no decorrer dos anos, ele adquiriu uma cultura intrínseca de
A8
orgulho profissional [...] as pessoas gostam de trabalhar aqui e as pessoas se sentiram desafiadas...”
“Para a gente, como controle de infecção, hoje, e aí isso reflete muito no ambiente interno. A acreditação,
A9
por si só, mobiliza muitas frentes no hospital. [...] Ela torna a questão de segurança do paciente
disseminada para todos da instituição.”
“Sim. Tem uma qualificação pessoal muito alta dentro dessa instituição [...] E tem o orgulho institucional.
A11
As pessoas têm orgulho de trabalhar aqui...”
Fonte: Elaborado pelos autores.
A6

Nota-se pelas respostas dos entrevistados, no Quadro 6, que os recursos internos, como
os recursos humanos e os recursos financeiros foram fundamentais para o êxito da implantação
da acreditação hospitalar internacional. Os recursos humanos, ou seja, as pessoas que
trabalham na instituição foram os recursos mais comentados e lembrados, pois para os
entrevistados, os funcionários dessa instituição por ser um hospital universitário, possuem alta
qualificação e também devido a cobrança da acreditação internacional, logo as pessoas
geralmente se qualificam dentro da própria instituição. Além disso, os entrevistados
comentaram que houve uma grande mobilização por parte dos funcionários, principalmente
pelas lideranças, para conquistar o selo de acreditação hospitalar internacional. Ademais, alguns
dos respondentes (3 observações) levantaram a questão do orgulho institucional. Para os
entrevistados os funcionários têm orgulho em trabalhar na instituição investigada,
principalmente após a conquista do selo de acreditação internacional pela JCI. Percebe-se pela
fala dos entrevistados que houve influencia de isomorfismo normativo, por causa da questão da
profissionalização e do desenvolvimento dos funcionários durante a busca pela acreditação
internacional
4.2.2 Diferenciais para o paciente e para o hospital
Neste tópico a pesquisa apurou com os entrevistados quais são os diferenciais para o
hospital público e para o paciente por ser um hospital acreditado internacionalmente, as
respostas foram resumidas no ranking da Tabela 5.
Tabela 5 – Diferenciais para o hospital e para o paciente na percepção dos entrevistados
Diferenciais para o hospital
No. Obs.
Diferenciais para o paciente
No. Obs.
Hospital mais seguro
4
A garantia de segurança no atendimento
6
Melhor atendimento (atendimento com
4
A garantia da qualidade no atendimento
4
qualidade, satisfação e resolutividade)
Processos padronizados internacionalmente
3
Mais segurança e qualidade nos processos
4
Credibilidade para conseguir mais recursos
3
Processos padronizados internacionalmente
4
Mais controles (principalmente de riscos e
3
Mais controles de riscos
3
de infecção)
Mais investimentos na instituição
2
Comparação com hospitais internacionais
1
Sistemas de gerenciamento mais robustos
1
Soma total do número de observações
21
Soma total do número de observações
21
Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com o ranking da Tabela 5, na percepção dos entrevistados, os diferenciais
para a instituição por ser um hospital público acreditado internacionalmente são: hospital mais
seguro; melhor atendimento; processos padronizados internacionalmente; credibilidade para
conseguir mais recursos; mais controles; mais investimentos na instituição; comparação com
hospitais internacionais; e sistemas de gerenciamento mais robustos. Porém os diferenciais mais
destacados foram: hospital mais seguro (4 observações), melhor atendimento (4 observações),
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processos padronizados internacionalmente (3 observações), credibilidade para conseguir mais
recursos (3 observações) e mais controles (3 observações). Isso significa que, para o hospital
investigado, ser um hospital mais seguro e ter um atendimento com qualidade são os fatores
impactantes em termos de estratégia competitiva para implantar a acreditação hospitalar
internacional em um hospital público.
Em relação aos diferenciais para o paciente em ser atendido em um hospital público
acreditado internacionalmente, de acordo com o ranking da Tabela 5, os principais diferenciais
na percepção dos entrevistados são: a garantia de segurança no atendimento (6 observações),
seguindo pela a garantia da qualidade no atendimento (4 observações), mais segurança e
qualidade nos processos (4 observações), e processos padronizados internacionalmente (4
observações).
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O objetivo desta pesquisa propôs analisar quais foram os fatores determinantes para a
busca da estratégia de acreditação hospitalar internacional na instituição hospitalar pública
investigada. Observou-se que dentre os fatores determinantes aqueles resultantes de pressões
isomórficas miméticas – melhoria da segurança, melhoria da qualidade, desafio e competição,
comparação – e de pressões normativas – padronização de processos, alternativa adequada,
busca de padrões elevados e mais rigorosos – se destacaram mais. As pressões coercitivas - ser
modelo de excelência ou referência no Brasil, reconhecimento e maior visibilidade – se
destacaram menos. Portanto, constata-se que a busca pela estratégia de acreditação hospitalar
internacional na instituição investigada foi fundamentalmente para adquirir mais qualidade e
mais segurança para o paciente. Além disso, ficou bastante evidente com os relatos das
entrevistas que, direção da instituição investigada tinha um desejo de ser um hospital
universitário acreditado internacionalmente para conseguir ter processos melhores e
padronizados e com isso, ter reconhecimento e ser referência no Brasil. Ademais, para os
gestores da instituição investigada, ser acreditado internacionalmente tratava-se de um grande
desafio para a instituição e para os colaboradores. Essa situação impulsionou ainda mais
instituição para não desistir e conquistar o desejado selo internacional. Estes achados
corroboraram com os resultados de Alyahya, Hijazi e Harvey (2016) que encontraram que os
três componentes da teoria institucional (pressão coercitiva, mimética e normativa) foram
impulsionadores na busca da acreditação.
Dado o reconhecimento da posição de excelência da instituição entre os hospitais
públicos – prêmios, entrevistas – não foram observadas pressões dos órgãos financiadores, do
sistema de saúde nem dos pacientes. Sobre estes últimos, destacar que há um intermediário do
sistema que aloca os pacientes, o que faz com que estes últimos não tenham voz ativa ou ações
em relação a legitimação da estratégia de acreditação internacional.
Além disso, foi encontrado que o investimento alocado na estratégia de acreditação foi
um investimento alto para a instituição. Esses achados corroboram os achados de Junqueira
(2015) e Xavier, et al. (2015), que concluíram que institucionalização da acreditação hospitalar
tem um custo bastante oneroso. Ademais, foi encontrado que com a implantação da acreditação
hospitalar internacional foi modificada toda a estruturação de matriz de capacitação e as regras
da instituição. Estes resultados fortalecem a teoria institucional pela ótica de North (1990)
quando o autor afirma que o processo de mudança institucional implica em alterações nas regras
formais e informais. Outrossim, também foi encontrado que o motivo do investimento alto na
implantação da acreditação, ocorreu por causa da necessidade de realizar melhorias na
instituição, como mudanças na estrutura física, mudança nos processos, alocação e contratação
de recursos humanos e criação de um setor específico (Qualis) para a manutenção e
continuidade da acreditação. Esses resultados consolidam novamente a teoria institucional,
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pois, de acordo com North (1990) a institucionalização ocorre a partir de uma mudança na
organização e esta mudança ocorre sempre de forma incremental, ou seja, a mudança
institucional acontece de maneira lenta, contínua e gradativa (North, 1990). A Figura 3
exemplificou as relações existentes entre os investimentos para a implantação da acreditação e
a mudança institucional sugeridas pro North (1990).
Todas as mudanças encontradas e ilustradas na Figura 3, ou seja, as mudanças na
estrutura física, as mudanças nos processos, as mudanças na estruturação da matriz de
capacitação, as mudanças nas regras, e a alocação e contratação de recursos humanos estão
relacionadas diretamente com a mudança institucional de North (1990). Portanto, constata-se
que, por causa das mudanças institucionais ocasionadas pela implantação da acreditação
hospitalar internacional, foram necessários investimentos altos na instituição investigada, e o
investimento realizado foi necessário para concretizar a mudança institucional. Esses resultados
assemelham-se com os achados de Camargo et al. (2014) que concluíram que para conquistar
o título de certificação internacional, o hospital investigado precisou realizar um conjunto de
mudanças estratégicas para adaptar-se às normas e exigências internacionais. Por causa dessas
mudanças institucionais e dos investimentos alocados na instituição investigada para a
conquista da acreditação internacional, o hospital conseguiu processos mais qualificados, regras
mais robustas voltadas para a qualidade e segurança do paciente e profissionais mais
capacitados para a sociedade, ou seja, as mudanças e os investimentos trouxeram elementos de
valor público para a sociedade.
Cabe ressaltar que foi constatado pelas análises das entrevistas, pelos relatórios de
gestão e demonstrações contábeis que esses investimentos ocasionados pelas mudanças
institucionais não foram contabilizados como investimento oriundo da acreditação hospitalar
internacional. Ou seja, não foi criado nenhuma conta contábil para controlar os custos e os
investimentos com a estratégia de acreditação internacional. Nas demonstrações contábeis esses
investimentos foram alocados nos orçamentos como despesas com investimentos com obras e
instalações e equipamentos e material permanente. As contabilizações em contas específicas
para determinado projeto numa instituição pública, além de trazer mais controle e
monitoramento para a instituição, possivelmente deixaria prestações de contas mais
transparentes para o governo e para a sociedade.
Todas essas pressões isomórficas institucionais foram sofridas durante a busca da
estratégia de acreditação institucional no hospital público acreditado investigado. Por causa das
pressões miméticas e normativas sofridas, a instituição investigada conseguiu se planejar e se
organizar até conseguir conquistar o selo de acreditação internacional. Além disso, essas
pressões também impulsionaram a instituição investigada buscar a melhoria da capacidade
institucional e melhoria da capacitação dos profissionais, ou seja, a instituição investigada a
medida que sofria as pressões isomórficas, simultaneamente criava valor público para a
instituição, para os profissionais de saúde e para a sociedade, logo a proposição P1 foi aceita,
pois afirmava que “A busca por desenvolvimento profissional e qualificação, associada à busca
por padronização dos processos internos (isomorfismo normativo), influencia os hospitais
públicos a adotarem uma estratégia de acreditação internacional”.
O processo de busca pela acreditação internacional é um processo bastante complexo.
A instituição pública investigada preparou-se durante quatro anos para conseguir conquistar o
tão desejado selo de acreditação internacional. E com isso, com essa experiência da instituição,
ficou bastante claro para os colaboradores e gestores que a cultura adquirida pela instituição,
não foi a cultura da acreditação, ou seja, de ter somente o selo propriamente dito, mas com a
acreditação internacional criou-se a cultura da qualidade e da segurança para o paciente.
Portanto, respondendo a P2, pode-se afirmar que os fatores determinantes e as mudanças
institucionais sofridas pela busca da acreditação hospitalar internacional no hospital público
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investigado foram influenciadas pelas pressões isomórficas mimética e normativa, portanto a
proposição P2 foi aceita parcialmente. Estes resultados assemelham-se com os resultados de
Da Silva, Dani e Santos (2018) que encontraram que o isomorfismo normativo foi o responsável
pela adoção do processo de certificação de acreditação hospitalar.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como objetivo analisar quais fatores isomórficos foram determinantes
para a busca da estratégia de acreditação internacional na organização hospitalar pública
investigada no Brasil. Sendo assim, a fundamentação teórica foi estabelecida a partir dos
conceitos de gestão hospitalar e estratégia de acreditação hospitalar internacional. Além disso,
teve como base a teoria institucional, que abordou os conceitos de mudança institucional e
pressões isomórficas.
A pesquisa apontou que os fatores principais para a busca da acreditação hospitalar
internacional foram principalmente para a instituição adquirir mais qualidade e mais segurança
para o paciente (pressões miméticas). Além disso, a pesquisa encontrou que para os gestores da
instituição investigada, ser acreditado internacionalmente tratava-se de um grande desafio para
a instituição e para os colaboradores. Essa situação tornou-se um impulso ainda maior para a
instituição para não desistir e conquistar o desejado selo internacional. Cabe ressaltar que, para
a conquistar o selo internacional, a instituição enfrentou diversos desafios e que foi necessário
realizar um trabalho árduo com as lideranças e os colaboradores da instituição investigada.
Na teoria institucional, pela visão de DiMaggio e Powell (1991), as mudanças
institucionais ocorrem devido as organizações sofrerem diversos tipos de pressões e essas
pressões são decorrentes de três fatores: o isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e
isomorfismo normativo. Na instituição investigada foi encontrado que dos três tipos de
isomorfismo institucional, o isomorfismo mimético e normativo foram os que mais
impulsionaram as mudanças institucionais na busca da acreditação internacional no hospital
investigado. Com esse resultado conclui-se que as mudanças institucionais sofridas pela busca
da acreditação hospitalar internacional no hospital público investigado foram influenciadas
pelas pressões isomórficas mimética e normativa.
Para futuras pesquisas, sugere-se que seja investigado os processos em instituições
públicas para verificar se realmente os investimentos e as estratégias implantadas pelos gestores
públicos estão criando valor público, pois a mensuração e a divulgação da contribuição social
e dos benefícios sociais são sempre em prol do bem-estar para a sociedade.
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