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Apresentação 

Mariete Ximenes Araújo Lima - Ms 

 Mestra em Administração e Controladoria pela UFC, Pós-graduada 
Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar, MBA em Gestão de 
Pessoas, Graduada em Administração de Empresas e Administração de 
Clínicas e Hospitais. Profissional & Self Coaching e Analista 
Comportamental através do IBC (Instituto Brasileiro de Coach). 
Coordenou os cursos da Pós-graduação do Centro Universitário São 
Camilo em Fortaleza, atualmente Professora Universitária, Diretora de 
Campos da Faculdade FATENE – Faculdade de Tecnologia do Nordeste e 
Consultora da CONTREM – Consultoria e Treinamento Empresarial LTDA. 
Nos últimos 20 anos trabalhado em hospitais, clínicas em órgãos Públicos, 
Privados e Filantrópicos de saúde, em cargos administrativos de alta 
gestão, Consultoria em projetos de mudanças organizacionais e 
qualidade e nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 



Ementa da disciplina 

Acreditação e sistemas em serviços de 

saúde 

Apresentar os conceitos do modelo de 

acreditação no Brasil, acreditação 

internacional e implementação dos manuais 

de acreditação ONA e internacional. 

Apresentar os diversos sistemas utilizados 

em serviços de saúde. 



Programação 

 Dia 05/09/2014 – de 19:00 às 22:30 

 Apresentar os conceitos do modelo de acreditação no Brasil, acreditação 

internacional  

 

 Dia 06/09/2014 – de 8:00 às 12:00 

 Implementação dos manuais de acreditação ONA e internacional.  

 

 Dia 06/09/2012 – de 13: às 17:30 

 Estudos de caso. 



Desenvolvimento 

Gerencial e a busca pela 

Qualidade 



Tendências no gerenciamento 

 A área da saúde vem se desenvolvendo 

gerencialmente para responder alguns problemas: 

Aumento dos custos, sem aumento da 

capacidade resolutiva dos serviços; 

Restrições crescentes ao acesso, no caso dos 

serviços privados; 

Queda da qualidade dos serviços públicos 

(aumento constante dos custos). 



Do lado dos pacientes... 

Críticas em relação à burocratização dos 

procedimentos e rotinas de acesso aos 

serviços; 

Restrições quanto a liberdade de escolha 

dos médicos e estabelecimentos de saúde; 

Condições pactuadas nos planos de saúde. 



Do lado dos pacientes... 



Do lado dos médicos... 

 Perda de autonomia para prescrever exames e 

medicamentos para não diminuir a relação 

custo x efetividade; 

 

 Padronização de rotinas e serviços aumenta a 

possibilidade de erros que não são 

contemplados em estudos econômicos e 

gerenciais. 



Consequências  

 Resistência dos profissionais da saúde; 

 

 Resultados não são instantâneos; 

 

 Percepção negativa por parte dos pacientes, que 

condicionam qualidade ao atendimento, e não à 

efetividade do tratamento. 



Programas de Gerenciamento 

O desenvolvimento de novas técnicas de 

gerenciamento vem aumentando por causa 

dos resultados obtidos, como maior 

capacidade de gerenciamento da saúde, 

diminuição dos custos e aumento da 

qualidade. 



Problemas da Administração 

Tradicional do Setor Saúde 

 Complexidade do sistema; 

 Baixa competitividade, reduzindo a qualidade; 

 Multi-emprego de médicos e profissionais de 

saúde; 

 Baixo grau de prevenção; 

 Incorporação acrítica de tecnologias. 



Problemas da Administração 

Tradicional do Setor Saúde 

 Ausência de Qualidade: 

 Está associada: rapidez do atendimento, tratamento 

atencioso e civilizado, limpeza das instalações, 

capacidade de solucionar os problemas, conforto 

oferecido; 

 O serviço de saúde dirigido pela oferta não se preocupa 

com a prevenção; 

 Aumento da capacidade gerencial do setor tem grande 

relação com a qualidade. 



Inovações no Gerenciamento da Saúde 

 Alianças entre hospitais e médicos, formando 

organizações destinadas a competir no mercado 

de prestação de serviços; 

 

 Introdução de tecnologia computacional nos 

sistemas de informação, registro, controle, 

prontuário e focalização dos usuários. 



Inovações no Gerenciamento da Saúde 

 

   Evolução da administração hospitalar: 

hospital passa a ser administrado como 

uma empresa de qualquer outro setor, 

reconhecendo concorrência e 

necessidades organizacionais. 



Cenário da Saúde 

Mercado extremamente focado em 

tecnologia: melhores tecnologias a custos 

mais altos; 

 

Legislação da Saúde pressionando os custos: 

exigência de novos métodos, sem a 

contrapartida financeira; 



Cenário da Saúde 

Pressão do maior comprador dos serviços 

hospitalares, o SUS: Limita o crescimento 

do hospital com base na capacidade de 

compra do Gestor Público; 

 

Sub-financiamento do SUS: Para cada R$ 

100,00 de custo, o SUS paga R$ 65,00; 



Cenário da Saúde 

 Pressão das operadoras de planos de seguro e 

saúde por preços menores; 

 

 Modelo de contratualização precisando de 

ajustes; 

 

 Responsabilidade social. 



Desenvolvimento Organizacional 

 Necessidade de adaptações para as exigências de 

um mercado dinâmico e exigente; 

 

 Eficiência e eficácia; 

 

 Clientes bem informados sobre o mercado. 

 



Desenvolvimento Organizacional 

 Alternativas para atender as necessidades do 

mercado: 

Planejamento Estratégico; 

Programas de Recursos Humanos; 

Programas de Gerenciamento; 

Aprimoramento da Informação; 

Programas de QUALIDADE. 



O que é Qualidade? 

 

  Qualidade, é um fenômeno continuado 

de aprimoramento, que estabelece 

progressivamente os padrões, 

resultados dos estudos de séries 

históricas. 



Conceito de qualidade 

 Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado 

diretamente às percepções de cada indivíduo. Diversos 

fatores como cultura, modelos mentais, tipo de produto 

ou serviço prestado, necessidades e expectativas 

influenciam diretamente nesta definição. 

 Juran: Qualidade é a adequação ao uso. Pode-se aplicá-

la, seja a situações do cotidiano, quanto a situações mais 

específicas, como, por exemplo, num processo de 

fabricação.  

 Crosby: conformidade com os requisitos, é uma variação 

mais restritiva da definição de Juran. 



Conceito de qualidade 

Falconi: Um produto ou serviço de 

qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de 

forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo às necessidades do 

cliente.    

 



Conceito de qualidade 

Donabedian: Qualidade é a obtenção dos 

maiores benefícios, com os menores riscos (e 

custos) para os pacientes, benefícios estes que, 

por sua vez, se definem em função do alcançável 

de acordo com os recursos disponíveis e os valores 

sociais existentes. 



Conceito de qualidade 
 No que diz respeito aos produtos e/ou serviços vendidos no mercado, 

há várias definições para qualidade: 

 "conformidade com as exigências dos clientes",  

 "relação custo/benefício",  

 "adequação ao uso",  

 ”valor agregado, que produtos similares não possuem”,  

 “ fazer certo”,  

 “ fazer certo a primeira vez”;  

 “produtos e/ou serviços com efetividade”. 

 Enfim, o termo e geralmente empregado para significar  

 “excelência” de um produto ou serviço. 



Por que buscar a Qualidade? 

 Resultados; 

 Organização; 

 Qualidade do trabalho e dos serviços prestados; 

 Custos; 

 Redução de desperdícios; 

 Diminuição de riscos.  



Por que buscar a Qualidade? 

Qualidade não é simplesmente atendimento às 

exigências do cliente no final, é também a 

conformidade com as exigências de segurança e 

organização do serviço. 

 

 

CONFIABILIDADE 



Por que buscar a Qualidade? 

 Mais de 90% dos problemas de uma organização 

advêm de seus sistemas, processos e métodos de 

trabalho, e não de seus trabalhadores; 

 

 Uma mudança no sistema mudará o que as 

pessoas fazem. Mudar o que as pessoas fazem não 

mudará o sistema. 



Maiores desafios   

 Adesão da Alta Direção; 

 Comprometimento do Corpo Clínico: protocolos e 

usuários; 

 Comprometimento geral; 

 Gerenciamento por processos; 

 Gerenciamento de Risco; 

 Absorção da cultura da Qualidade. 



Qualidade dos serviços de saúde 

 Acreditação Hospitalar 

 

 Assegurar ao usuário e profissionais de saúde a 
segurança indispensável à prestação do serviço. 

 

 Realização dos procedimentos médicos e assistenciais 
de saúde com a máxima presteza, habilidade e 
excelência conforme as possibilidades e demandas 
sócio-econômico-culturais da comunidade 



Estratégia da administração do         sistema 

Valores que sustentam o Sistema : 

Respeito a Legislação Sanitária; 

Controle de Infecções Hospitalares; 

Responsabilidade Civil; 

Segurança Ocupacional. 



O Surgimento da Qualidade na Saúde 

 Colégio Americano de Cirurgiões – Programa de 
Padronização Hospitalar (1924); 

 Garantiu um conjunto de padrões para melhorar a 
qualidade da assistência: 

 Organização do corpo médico; 

 Exercício da profissão; 

 Conceito do corpo clínico; 

 Preenchimento do prontuário; 

 Recursos diagnósticos e terapêuticos, e a existência de 
um laboratório clínico e departamento de radiologia. 

 

 



O Surgimento da Qualidade na Saúde 

Primeira avaliação de hospitais após o PPH: 

De 692 hospitais com mais de 100 leitos 

avaliados, somente 89 cumpriram os 

padrões. 

 

Já em 1950, 3.290 hospitais aprovados. 



O Surgimento da Qualidade na Saúde 

 

 Em 1951 foi criada a Comissão Conjunta de 

Acreditação de Hospitais. 

 

 Em 1952 foi criado o programa de acreditação 

Joint Comission on Accreditation of Hospitals. 

 



O Surgimento da Qualidade na Saúde 

 Na década de 60 a maioria dos hospitais 

atingiu os padrões mínimos de qualidade, 

então a Joint aumentou o grau de exigência; 

 

 Na década de 70 foi publicado o Accreditation 

Manual for Hospital, com padrões ótimos de 

qualidade, considerando processos e 

resultados.  



O Surgimento da Qualidade na Saúde 

 Recentemente, direcionou sua atuação para o 

monitoramento de indicadores de desempenho, 

assumindo papel de educação com 

monitoramento.  

 

 Instituiu 4 níveis de acreditação: com distinção, 

sem recomendação, com recomendação e 

condicional.  



Qualidade da Saúde no Brasil 

 Década de 30 – Censo hospitalar do estado de São 
Paulo, primeira proposta de regionalização e 
hierarquização; 

 

 1951 – 1° Congresso Nacional do Capítulo Brasileiro do 
Colégio Internacional de Cirurgiões: 

 Padrões mínimos para Centro Cirúrgico 

 Planta física e organização da unidade hospitalar 

 Componentes do prontuário médico 

 Normas gerais para funcionamento do hospital 

 

 



Qualidade da Saúde no Brasil 

 Em 1960, o Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Previdenciários já possuía padrões para 

acreditar hospitais: 

Planta física; 

Equipamentos;  

Organização. 

 



Qualidade da Saúde no Brasil 

 Na década de 90, surgiram iniciativas para a 
qualidade em diversos estados; 

 Em 1994 o Ministério da Saúde lançou o Programa 
de Qualidade e estabeleceu a Comissão Nacional 
de Qualidade e Produtividade em Saúde; 

 O Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade estabeleceu a qualidade como 
projeto prioritário para o Ministério da Saúde para 
os anos de 97/98; 



Qualidade da Saúde no Brasil 

 Em 1997 o Ministério da Saúde anunciou medidas 

para desenvolver a Acreditação; 

 

 Em 1998 foi lançado oficialmente o Programa 

Brasileiro de Acreditação e foram elaboradas 

propostas para o Sistema Nacional de 

Acreditação; 

 



Qualidade da Saúde no Brasil 

No período entre 98 e 99, o Ministério da 

Saúde iniciou o projeto “Acreditação no 

Brasil”, para melhorar a compreensão sobre 

o Sistema Brasileiro de Acreditação; 

 

O projeto resultou na criação da ONA. 



Organização Nacional de Acreditação 

 Organização privada, sem fins lucrativos e de 

interesse coletivo; 

 Implantação e implementação nacional de um 

processo de melhoria da qualidade da saúde; 

 Credencia as Instituições Acreditadoras para 

avaliar e certificar a qualidade nas instituições de 

saúde. 



O que é acreditação afinal? 



Conceito de acreditação 

 Define-se Acreditação como um sistema de avaliação e 

certificação da qualidade de serviços de saúde, 

voluntário, periódico e reservado. 

 Nas experiências, brasileira e internacional, é uma ação 

coordenada por uma organização ou agência não 

governamental encarregada do desenvolvimento e 

implantação da sua metodologia. 

 Em seus princípios tem um caráter eminentemente 

educativo, voltado para a melhoria contínua, sem 

finalidade de fiscalização ou controle oficial, não devendo 

ser confundido com os procedimentos de licenciamento e 

ações típicas de Estado. 

 



Porque Aderir a Acreditação? 

Busca de maior responsabilidade e 
comprometimento com a 
segurança, com a ética 
profissional, com procedimentos 
que realiza e com a garantia da 
qualidade ao atendimento a 
população.  



Principais Vantagens da Acreditação 

 
 Segurança para os pacientes e profissionais; 

 Qualidade da assistência; 

 Construção de equipe e melhoria contínua; 

 Útil instrumento de gerenciamento; 

 Critérios e objetivos concretos adaptados à 

realidade brasileira; 

 O caminho para a melhoria contínua. 



Principais Interessados pelo Processo de 

Acreditação 

 

Líderes e administradores; 

Profissionais de saúde; 

Organizações de saúde; 

Sistemas compradores; 

Governo; 

Cidadão. 

 



Com a Acreditação, 

todo mundo  ganha!!! 



Benefícios para o Hospital Acreditado 

 Disseminação da Cultura da Qualidade; 

 Envolvimento e comprometimento do corpo funcional 

com a Qualidade dos Processos de atendimento; 

 Mensuração dos resultados, facilitando as tomadas de 

decisões de forma consistente; 

 Disseminação da “Não Punição” a falha passa a ser “ 

aproveitada” e vista como uma necessidade de 

aprimoramento e melhoria;  



Benefícios para o Hospital Acreditado 

Aumento da exigência do mercado, 

que cria a oportunidade para a 

instituição acreditada provar sua 

credibilidade; 

Organização dos processos de 

trabalho (tornando-os mensuráveis). 



Benefícios para os pacientes 

 Maior Segurança nos processo de atendimento; 

 Maior integração entre a equipe e o cliente, 

considerando que este passa a ser visto como 

participante de todo o seu tratamento; 

 Garantia de que estão sendo tratados por 

profissionais capacitados e habilitados; 

 Reconhecimento dos seus direitos como cidadão. 



Benefícios para os colaboradores 

Melhora as condições de trabalho; 

Respaldo legal as suas ações; 

Satisfação Profissional; 

Melhora do Clima organizacional; 

Diferencial no Currículo. 

 



Fundamentos de um SGQ 



Organização nacional de acreditação - 

ONA 
 A ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA é uma organização não 

governamental caracterizada como pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, de direito coletivo, com abrangência de atuação nacional. 

 Tem por objetivo geral promover a implantação de um processo permanente 

de avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de saúde, permitindo 

o aprimoramento contínuo da atenção, de forma a melhorar a qualidade da 

assistência, em todas as organizações prestadoras de serviços de saúde do 

País. 

 Em 2013, a ONA tornou-se membro da ISQua - International Society for Quality 

in Health Care. 

 



Sistema brasileiro de acreditação 

SBA 

Conjunto de entidades, estruturas 

e processos que tem por finalidade 

a viabilização do Processo de 

Acreditação no Brasil. 



Instituições acreditadoras credenciadas      

(IAC) 

ONA: Organização Nacional de 

Acreditação; 

IAC’s: Instituições Acreditadoras 

Credenciadas; 

OPSS: Organizações Prestadoras dos 

Serviços de Saúde; 



Instituições acreditadoras 

credenciadas (IAC) 



Tipos de Acreditação 

Joint Commission International (JCI) 

Acreditação Americana; 

Seu representante legal no Brasil é o 

Consorcio Brasileiro de Acreditação (CBA) 



Tipos de Acreditação 

Canadian Couuncilon on Healht Services 

Accreditation (CCHSA) 

Canadense; 

Representante Legal Instituto Qualisa de 

Gestão (IQG). 



Tipos de Acreditação 

ONA – Organização Nacional de Saúde. 

 Fundada em 1999,  

 Organização não governamental, caracterizada como uma 

Organização Privada, sem fins lucrativos e de interesse 

coletivo,  

 Tem por objetivo promover a implantação e a 

implementação de um processo permanente de avaliação de 

certificação da qualidade dos serviços de saúde, 

proporcionando um processo permanente de melhoria e 

avaliação de certificação da qualidade dos serviços de 

saúde. 

 

 



Níveis de Acreditação 

Metodologia
ONA 1- Nivel 

Acreditado

ONA 2- Nivel 

Acreditado Pleno

ONA 3- Nivel 

Acreditado com 

Excelência

Acreditação 

Canadense
Joint Commission International

Origem Brasil  (1998) Brasil  (1998) Brasil  (1998) Canadá (1958) Estados Unidos (1951)

3 anos

Número de 

certificações no 

Brasil. (JUL/10) 

Informaçoes

Estrutura, assistência, 

segurança do paciente e gestão 

de riscos.

Base

Manual 

Brasileiro de 

Acreditação 

Hospitalar. 

Manual 

Brasileiro de 

Acreditação 

Hospitalar. 

Manual 

Brasileiro de 

Acreditação 

Hospitalar. 

Required 

Organizational 

Practices (ROPs) 

Joint Commission 

International Accreditation 

Standards for Hospitals 

Foco 

Estrutura: certifica 

os recursos físicos, 

materiais, 

equipamentos, 

financeiros, 

organizacionais, 

humanos, gestão 

da segurança

Processo da 

assistência: certifi

ca o que  e como é 

feito para os 

pacientes

Resultados: 

certifica os 

resultados obtidos 

em relação ao 

estado de saúde 

dos pacientes e 

sua satisfação 

com o sistema de 

prestação do 

serviço

Estrutura, 

assistência, 

segurança do 

paciente e gestão de 

riscos.

Validade 2 anos 2 anos 3 anos 3 anos

22

www.ona.org.br  www.ona.org.br  www.ona.org.br www.iqg.com.br  www.cbacred.org.br

53 100 73 6



Certificação X Acreditação 

 Certificação: 

 Avaliação de um Sistema da Qualidade segundo os requisitos de normas (ISO 9000/2000 ou 

outras) 

 Emissão de um certificado comprovando que a empresa avaliada, está em conformidade 

com as exigências estabelecidas nestas Normas. 

 

  Acreditação: 

 Procedimento pelo qual um organismo responsável (Instituição Acreditadora) reconhece 

formalmente a competência de uma empresa em cumprir suas atividades. 

 Sistema Brasileiro de Acreditação das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde: 

avaliação pautada em exigências legais de segurança no atendimento, organização do 

trabalho e seus resultados 



Metodologia do Processo de 

Acreditação Hospitalar 

Prevenção e Controle de Infecções 

Governo, Liderança e Direção 

Gerenciamento do Ambiente 
Hospitalar e Segurança 

Educação e Qualificação de 
Profissionais 

Gerenciamento da Informação 

 



Metodologia do Processo de Acreditação 

Hospitalar 

  

 Manual Internacional de padrões:  
 Definição das atividades essenciais para o 

desenvolvimento da assistência em uma Instituição de 
Saúde.  

 

 Os principais pontos são: 
 Acesso e Continuidade do Cuidado 

 Direitos do Paciente e Familiares 

 Avaliação do Paciente 

 Cuidados ao Paciente 

 Educação do Paciente e Familiares 

 Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente 



Manual Brasileiro da ONA  

 
 

Composto de seções e subseções, onde estão 
os padrões definidos em 03 níveis, em grau de 
complexidade crescente, incorporando os 
requisitos anteriores, aos níveis de maior 
complexidade.  

Existe um cronograma de visita, que orienta a 
preparação da instituição para a acreditação. 

 



ESTRUTURA  

PROCESSOS 

RESULTADOS 

. Capacitação das Pessoas 

. Estrutura Física 

. Segurança Ocupacional 

. Gerenciamento de Rotinas 

. Eliminação de Causas de 
Problemas 

. Indicadores 

. Melhorias Contínuas 

Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

Metodologia do Sistema 

 Utiliza  Padrões  pré-definidos para todas as Unidades que compõem o Sistema 
de Atendimento. 

 



Padrões por Nível 

 Nível I - Segurança 

 Atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura; 

executa as atividades proporcionando a segurança do 

cliente/paciente, conforme o perfil e porte da 

organização. Corresponde às características da 

assistência a saúde relacionada aos recursos físicos, 

humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, 

organizacionais e de segurança. Envolve a capacidade 

de prestar assistência e a organização do serviço. 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível I 

 Capacitação dos profissionais para execução da atividade do 

serviço. 

 Infraestrutura a condições operacionais para realização do serviço. 

 Critérios de segurança para realização do serviço definidos.  

 Gerenciamento do fluxo da demanda do serviço. 

 Comunicação efetiva entre as áreas. 

 Sistema de registro de informações atualizadas. 

 Validação e rastreabilidade dos processos. 

 Definição de planos de contingência. 

 Atendimento a legislação de segurança para o funcionamento da 

instituição e para o atendimento dos clientes nas ações 

assistenciais e procedimentos 

 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível I 

 Suporte técnico constante. 

 Educação permanente para os profissionais do serviço. 

 Qualificação de fornecedores. 

 Realização de manutenções preventivas e corretivas. 

 Cumprimento das diretrizes de prevenção e controle de 

infecção. 

 Sistema de notificação de NC e Eventos Sentinela. 

 Gerenciamento de riscos. 

 Gerenciamento de resíduos. 

 



Padrões por Nível 

Nível II – Gestão Integrada 

Gerencia as interações entre os fornecedores e 

clientes; estabelece sistemática de medição do 

processo avaliando sua efetividade; promove 

ações de melhoria e aprendizado. Manter-se 

sustentável no ambiente, apresentar resultados 

globais ao longo do tempo, cumprir o dever e 

aumentar o lucro (eficiência mais eficácia). 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível II 

Existência de indicadores e ferramentas da 

qualidade que demonstrem melhoria dos 

processos nas ações de assistência e nos 

procedimentos. 

Apresenta resultados globais ao longo do tempo. 

Promove ações de melhoria e aprendizado. 

Foco na atuação direcionada para o 

cliente/paciente. 

 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível II 

 Identificação dos fornecedores e clientes e seus processos. 

 Formalização das interações de processos 

 Gerenciamento dos processos para melhoria continua. 

 Evidencia efetiva utilização do conhecimento nas atividades 

dos processos. 

 Evidencia impacto no processo pelas ações de aprendizado. 

 Avaliação sistemática da efetividade dos processos. 

 Implantação de ações de melhoria e minimização dos riscos. 



Padrões por Nível 

Nível III – Excelência em Gestão 

Desempenho dos processos alinhados e 

correlacionados às estratégias da organização; 

os resultados apresentam evolução de 

desempenho e tendência favorável; evidências 

de melhorias e inovações, decorrentes do 

processo de análise crítica, assegurando o 

comprometimento com a excelência. 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível III 

Ciclos de melhoria nas diversas áreas da 

instituição de forma global e sistêmica. 

Análises comparativas que mostrem tendências 

positivas e sustentação de resultados. 

Utilização de ferramentas para medir o grau de 

satisfação dos clientes (internos e externos)  

Programa de qualidade e produtividade com 

impacto sistêmico. 



Fundamentos da Acreditação 07 e 08/12/12 

Nível III 

 Indicadores alinhados e correlacionados com as estratégias da 

organização. 

 Indicador com informações integra e atualizadas. 

 Indicadores com analise de desempenho e relação de causa e 

efeito entre eles. 

 Indicadores com evolução de tendência e desempenho 

favorável. 

 Realização de analises critica sistemáticas para melhoria e 

inovação. 

 Realiza comparações com referencial externo para melhoria 

continua com evidencia de resultados positivos. 



Níveis de certificação 

 De acordo com a adequação aos critérios 

estabelecidos no Manual:  

Nível 1: Acreditado (atende aos requisitos 

básicos); 

Nível 2: Acreditado Pleno (requisitos 

básicos mais procedimentos padronizados); 

Nível 3: Acreditado com excelência 

(requisitos básicos, procedimentos 

padronizados mais indicadores) 



Lógica orientadora para a definição 

dos níveis 

 Para se alcançar um nível de qualidade 
superior, os níveis anteriores devem ter sido 
atendidos. 

 Foco maior em estrutura, com menor 
incidência em processo e resultado 

 Não se avalia setor ou departamento 
isoladamente: todos os setores devem 
apresentar-se dentro de um dos 3 níveis de 
qualidade 

 O funcionamento de um componente interfere 
em todo o conjunto e no resultado final. 

 

 



Resumo certificações 



Os níveis – Qualidade, Melhoria e  

Aprimoramento 



Resultados Possíveis 



Utilização das NAs 



Seções e Subseções 

 6 SEÇÕES 

 Nas seções estão agrupados os serviços (subseções) com 

características e fundamentos semelhantes e que possuem afinidades 

entre si. O Manual Brasileiro de Acreditação é composto por seis 

seções. 

 39 SUBSEÇÕES 

 As subseções tratam do escopo específico de cada serviço ou 

processo. A lógica das subseções é que todas possuem o mesmo grau 

de importância dentro do processo de avaliação. O MBA – Versão 2010 

possui 39 subseções. 



A organização de saúde como um Sistema: 

Manual Brasileiro de Acreditação 

Seção 1: Gestão e Liderança; 

Seção 2: Atenção ao Paciente/Cliente; 

Seção 3: Diagnóstico; 

Seção 5: Apoio Técnico; 

Seção 5: Abastecimento e Apoio Logístico; 

Seção 6: Infraestrutura. 



Padrões, Requisitos do Padrão e  

Notas  

 PADRÃO 

 Os padrões são elaborados com base na existência de três níveis, do mais 

simples ao mais complexo, tendo presente o princípio do “tudo ou nada”, 

ou seja, o padrão deve ser integralmente cumprido. 

 REQUISITOS DO PADRÃO 

 Os requisitos possuem a finalidade de esclarecer o padrão. 

 NOTAS 

 As notas são comentários que possuem o objetivo de facilitar o 

entendimento dos requisitos. As notas não são consideradas definições. 
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Manual de Acreditação 

 Seção 1: Gestão e Liderança – Identifica qual o modelo de gestão adotado 

pela organização, aborda como o negócio da organização é conduzido por sua 

liderança e como essa liderança é exercida.  

 

 Seção 2: Atenção ao Paciente/Cliente – Agrupa atividades e serviços que se 

relacionam aos processos de atenção e cuidados aos pacientes/clientes, com 

características de contato direto com o usuário, processo ou serviço médico 

assistencial desenvolvido, equipe interdisciplinar envolvida, conjunto de 

insumos e espaço(s) institucional específico(s) e seus respectivos processos. 

 

 Seção 3: Diagnóstico – Apura atividades e serviços que se relacionam aos 

processos de apoio ao diagnóstico e a terapêutica. 
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Manual de Acreditação 

 Seção 4: Apoio Técnico – Agrupa atividades transversais que 

auxiliam o bom funcionamento da organização. 

 

 Seção 5: Abastecimento e Apoio Logístico – Atividades e 

serviços que se relacionam aos processos de abastecimento, 

provimento e apoio logístico que garantam a disponibilidade de 

recursos necessários às atividades fins da organização.   

 

 Seção 6: Infra-Estrutura – Agrupa atividades e serviços que se 

relacionam ao gerenciamento dos processos de planejamento, 

execução e manutenção da estrutura físico-funcional. 



Seção 02: 

ATENDIMENTO AO PACIENTE/CLIENTE 

 Atendimento  Assistência Hemoterápica 

Internação Terapia Dialítica 

Atendimento Ambulatorial Assistência Hemoterápica 

Atendimento em Emergência Terapia Dialítica 

Atendimento Cirúrgico Medicina Nuclear  

Atendimento Obstétrico Radioterapia  

Atendimento Neonatal Terapia Antineoplásica 

Atendimento Obstétrico Métodos Endoscópicos e Videoscópicos 

Atendimento Intensivo Assistência Farmacêutica  

Mobilização  de Doadores Assistência Nutricional 

Triagem de Doadores e Coleta 
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Seção 03: 

DIAGNÓSTICO 

Processos Pré-Analíticos Métodos Diagnósticos 

Processos Analíticos Diagnóstico por Imagem 

Processos Pós- Analíticos 

Seção 04: 

APOIO TÉCNICO 

Sistema de Informação do 

Cliente/Paciente 

Prevenção, Controle de Infecções e 

Eventos Adversos 

Gestão de Equipamentos e 

Tecnologia Médico Hospitalar 

Processamento e Liberação 
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Seção 05: 

APOIO TÉCNICO 

Sistema de Informação do 

Cliente/Paciente 

Prevenção, Controle de Infecções e 

Eventos Adversos 

Gestão de Equipamentos e 

Tecnologia Médico Hospitalar 

Processamento e Liberação 

Seção  06: 

INFRA - ESTRTURA 

Gestão da Estrutura Físico – Funcional 

Seção: 

GESTÃO E LIDERANÇA 

Liderança Gestão de Suprimentos 

Gestão de Pessoas Gestão da Qualidade 

Gestão Administrativa  
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GESTÃO E LIDERANÇA FOCO PRINCIPAL 

•Liderança  •Estrutura 

 •Política de comunicação institucional 

 •Política de desenvolvimento de pessoas 

 •Política institucional de consentimento informado e 

esclarecido 

 •Política de gestão de resíduo 

 •Política de gestão de risco assistenciais, sanitários, 

ambientais, ocupacionais e de responsabilidade civil 

 •Efetividade dos processos 

 •Impacto das políticas institucionais 

•Evolução de desempenho e tendências dos indicadores de 

resultado 

•Gestão de Pessoas •Estrutura 

 •Política de gestão de pessoas 

 •Gerencia riscos ocupacionais e de responsabilidade civíl 

 •Mapeia e identifica as necessidades de capacitação e 

desenvolvimento 
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GESTÃO E LIDERANÇA FOCO PRINCIPAL 

•Gestão de Pessoas •Planeja e realiza programas de capacitação e 

desenvolvimento 

 •Efetividade do gerenciamento de riscos 

 •Evolução de desempenho e tendências dos 

indicadores de resultado 

•Gestão  Administrativa •Estrutura 

 •Política de gestão de custos 

 •Política de qualificação de fornecedores 

 •Política de segurança, consistência e rentabilidade 

da informação 

 •Gerencia riscos institucionais com definição de plano 

de contingências 

•Efetividade do gerenciamento de riscos 

 •Efetividade relacionada às políticas 
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GESTÃO E LIDERANÇA FOCO PRINCIPAL 

•Gestão de Suprimentos •Estrutura 

 •Gerencia riscos assistenciais, sanitários, ambientais, 

ocupacionais e de responsabilidade civil 

 •Efetividade na medição dos processos 

•Gestão de Suprimentos •Gerencia interação entre os processos 

 •Efetividade do gerenciamento de riscos 

 •Evolução de desempenho e tendências dos 

indicadores de resultado 

•Gestão da Qualidade • Analíse sistemática das informações com foco nas 

necessidades implícitas e explicitas , das partes 

interessadas 

 •Auditoria interna sistemática 

 •Gerencia a interação dos processos e sua melhoria 

 •Evolução de desempenho e tendências dos 

indicadores de resultado 
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Atividade 

 5 Grupos.  

  Objeto de estudo: 01 Subseção da gestão e liderança. 

  Descrever o que cada item reflete dentro de uma instituição de 

saúde, ou seja, como esse requisito seria conforme. Como pode esse 

item ser desenvolvido? Quais as ações necessárias para que ela seja 

atendido?   

  01h00 para desenvolver o trabalho 

  Escolher um representante que terá 15 minutos pra apresentar o 

resultado. 

  20 minutos para discussão final.  



Versão 2011 

Versão 2011 



Estrutura 





Componentes de Avaliação 

Comparação de um CRITÉRIO com um 

PADRÃO; 

Um CRITÉRIO é um atributo da estrutura, 

do processo ou resultado capaz de 

interferir na qualidade; 

Um PADRÃO é uma medida específica e 

precisa que define boa qualidade. 



O Processo de Acreditação 

 Grupo Facilitadores; 

 Sensibilização de Lideranças; 

 Educação e Preparação para Avaliação Externa; 

 Avaliação Diagnóstica; 

 Discussão do Relatório; 

 Elaboração de Plano de Ação; 

 Implementação de Ações de Melhoria; 

 Avaliação de Educação – Simulada; 

 Implementação de Ações de Melhoria; 

 Avaliação de Acreditação. 



Manual Internacional de Padrões 

4ª edição – Versão 2011 

 7 capítulos com foco no paciente; 

 6 capítulos com foco na administração da 

organização; 

 Padrão: É a unidade básica do sistema de 

avaliação de Acreditação. Expressa uma 

expectativa de excelência no desenvolvimento de 

um processo ou atividade. 



Manual Internacional de Padrões 

 Propósito: Trata da explicação dos requisitos e 
elementos constantes do padrão. Esclarece a intenção 
do padrão, apresentando exemplos ou descrevendo 
características relativas ao processo em questão. 

 Elementos de mensuração: São os requisitos do padrão e 
dos propósitos que serão verificados e aos quais será 
atribuída uma pontuação durante o processo de 
avaliação de Acreditação. A relação os elementos 
pretende dar maior clareza aos padrões e auxiliar as 
instituições a educar os profissionais no seu preparo 
para a avaliação de Acreditação. 



Seção I – Capítulos com foco no paciente 

1. Metas Internacionais de Segurança do Paciente (IPSG); 

2. Acesso e Continuidade do Cuidado (ACC); 

3. Direitos do Paciente e Familiares (PFR); 

4. Avaliação do Paciente (AOP); 

5. Cuidados ao Paciente (COP); 

6. Anestesia e Cirurgia (ASC); 

7. Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU); 

8. Educação de Pacientes e Familiares (PFE). 



Seção II – Capítulos de administração de  

instituições de saúde 

1. Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente 

(QPS); 

2. Prevenção e Controle da Infecção (PCI); 

3. Governo, Liderança e Direção (GLD); 

4. Gerenciamento e Segurança das Instalações (FMS); 

5. Educação e Qualificação de Profissionais (SQE); 

6. Gerenciamento da Comunicação e Informação (MCI). 



Melhoria da Qualidade e 

Segurança do Paciente - QPS 

 Áreas de Desempenho: 

 Liderança e Planejamento 

Desenho dos Processos Clínicos e Administrativos 

 Seleção das medidas e coleta de dados para 

Monitoramento da Qualidade 

Validação e Análise dos Dados de Medição 

Alcance e sustentação da Melhoria 



Melhoria da Qualidade e 

Segurança do Paciente - QPS 

Áreas clínicas que requerem monitoramento por indicadores 

1. avaliação do paciente; 

2. laboratório e radiologia/imagem; 

3. procedimentos cirúrgicos; 

4. uso de antibióticos e outros medicamentos e erros de medicação;  

5. Anestesia; 

6. transfusão de sangue e hemoderivados; 

7. disponibilidade, conteúdo e uso do prontuário do paciente; 

8. vigilância, controle e notificações de infecções; 

9. pesquisa clínica. 



Melhoria da Qualidade e 

Segurança do Paciente - QPS 

Áreas administrativas que requerem monitoramento por indicadores 

1. solicitação de materiais da rotina e medicamentos  

2. relatório das atividades, conforme legislação 

3. gerenciamento de risco  

4. gerenciamento da utilização de recursos 

5. expectativas e a satisfação do paciente e familiares 

6. expectativas e a satisfação do corpo profissional 

7. dados demográficos e o(s) diagnóstico(s) do paciente 

8. gerenciamento financeiro 

9. vigilância, controle e a prevenção de eventos que ameaçam a 

segurança do paciente, familiares e do corpo profissional  



GLD-Governo, Liderança e Direção 

Áreas de Desempenho: 

Governo da Instituição: 

Liderança da Instituição; 

Direção dos Departamentos e Serviços; 

Ética Organizacional. 



 PFR-Direitos de Pacientes e Família 

Áreas de Desempenho: 

Processos que garantam direitos do paciente 

e familiares; 

Consentimento Informado; 

Pesquisa; 

Doação de órgãos. 



PFE-Educação de Paciente e Família 

 Áreas de Desempenho: 

Os pacientes e seus familiares são educados 
para: 

o fornecimento de consentimento informado e 
participação/decisão nos processos de cuidado; 

o uso seguro de medicamentos, de 
equipamentos médicos; 

possíveis interações entre medicamentos e 
alimentos, orientação nutricional, técnicas de 
reabilitação e dor. 



Qualificação e Educação de Funcionários 

SQE 

Áreas de Desempenho: 

Planejamento 

Orientação e Educação 

Corpo Médico 

Corpo de Enfermagem 

Outros Corpos Profissionais 



Metas Internacionais de Segurança 

IPSG 

1. Identificar os pacientes corretamente; 

2. Melhorar a comunicação efetiva; 

3. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância; 

4. Assegurar cirurgias em local de intervenção correto, 

procedimento correto e paciente correto; 

5. Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de 

saúde; 

6. Reduzir o risco de lesões ao paciente decorrente de quedas. 



Uso de Gerenciamento de Medicamentos 

MMU 

 Áreas de Desempenho: 

 Organização e Gerenciamento; 

 Seleção e Aquisição; 

 Estoque; 

 Prescrição e Transcrição; 

 Preparo e Dispensação; 

 Administração; 

 Monitoramento. 



Política de Evento Sentinela 

 Evento sentinela é uma ocorrência inesperada envolvendo 

a morte ou perda grave e permanente de função, não 

relacionada ao curso natural da doença do paciente ou 

condição subjacente. 

 Tais eventos são chamados “sentinela” porque sinalizam 

uma necessidade imediata de investigação e resposta. 

 Os termos “evento sentinela” e “erro médio” não são 

sinônimos; nem todos os eventos sentinela decorrem de 

erro e nem todos os erros resultam em eventos sentinela. 



Política de Evento Sentinela 

 Definir e desenvolver Plano de Ação (resposta à 

causa raiz); 

 Eventos esperados de notificação à JCI/CBA: 

que resulta em morte inesperada ou perda grave e 

permanente de função; 

que resultou de uma cirurgia em local de 

intervenção errado, paciente errado ou 

procedimento errado. 



Acesso e Continuidade dos  

Cuidados - ACC 

Áreas de Desempenho: 

Admissão à Instituição; 

Continuidade do Cuidado; 

Alta, Referência e Acompanhamento; 

Transferência de Pacientes; 

Transporte. 



Avaliação do Paciente 

AOP 

Áreas de Desempenho: 

Avaliação do paciente; 

Serviços Laboratoriais; 

Serviços de Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem. 



Cuidados ao Paciente 

COP 

 Áreas de Desempenho: 

Prestação de Cuidados a Todos os Pacientes; 

Cuidado aos Pacientes de Alto Risco e 

Disponibilização de Serviços de Alto Risco; 

Alimentação e Terapia Nutricional; 

Gerenciamento da Dor; 

Cuidado aos Pacientes em Final de Vida. 



Anestesia e Cirurgia 

ASC 

Áreas de Desempenho: 

Organização e Gerenciamento; 

Assistência à Sedação; 

Assistência Anestésica; 

Assistência Cirúrgica. 



Prevenção e Controle de Infecção 

PCI 

 Áreas de Desempenho: 

 Liderança e Coordenação do Programa; 

 Foco do Programa; 

 Procedimentos de Isolamento; 

 Técnicas de Barreira e Higiene das Mãos; 

 Integração do Programa com a Melhoria da Qualidade e 

Segurança do Paciente; 

 Educação dos Profissionais sobre o Programa. 



Gerenciamento da Informação 

MCI 

 Áreas de Desempenho: 

 Comunicação com a Comunidade; 

 Comunicação com Pacientes e Familiares; 

 Comunicação entre Profissionais dentro e fora da Instituição; 

 Liderança e Planejamento; 

 Prontuário Clínico do Paciente; 

 Dados e Informações Agregadas. 



Segurança e Manutenção das  

Instalações - FMS 

 Áreas de Desempenho: 

 Liderança e planejamento; 

 Segurança e Proteção; 

 Materiais perigosos; 

 Preparação para desastres; 

 Segurança contra incêndio; 

 Equipamentos médicos; 

 Sistemas utilitários; 

 Educação dos Profissionais. 



Resultados Possíveis 

Acreditado 

Acreditado com recomendação. 



A lógica e o modelo do 

Accreditation Canada 

Versão 2010 



Princípios do CCAP 

1. Estratégia & Liderança; 

2. Cultura Organizacional; 

3. Informação & Comunicação; 

4. Processos e Times de Trabalho; 

5. Resultados; 

6. Segurança dos Pacientes. 



Princípios do CCAP 

1. Estratégia & Liderança 

A macro estratégia da organização é 
comunicada amplamente, para todos os níveis 
da organização, conduzindo um alinhamento 
das ações nos vários níveis. 

2. Cultura Organizacional 

Prevalece um alto grau de confiança das 
pessoas na organização. 



Princípios do CCAP 

3. Informação & Comunicação 

 A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de 

cima para baixo, de baixo para cima e entre os 

processos). 

 As informações são confiáveis. 

4. Processos e Times de Trabalho 

 A cadeia de processos organizacionais está 

formalmente estabelecida e é reconhecida por todos. 

 Existe a definição clara das metas e objetivos dos 

Times. Resultados. 



Princípios do CCAP 

5. Resultados 

Existe uma grande preocupação em medir 
resultados sob várias perspectivas (financeiras, 
operacionais, estratégicas, aquisição de 
conhecimento). 

6. Segurança do Paciente 

Segurança do paciente é uma prioridade e 
evidenciamos definido na estratégia da 
instituição. 



Manual - Diretrizes 



Diretrizes e Metas 



Padrões de Assistência ao 

Paciente 



Estrutura de Times 



Rotinas Organizacionais 

Exigidas - ROPs 



Rotinas Organizacionais 

Exigidas - ROPs 
 Identificação do paciente; 

 Garantia do fluxo de informação nas Transferências Internas; 

 Reconciliação Medicamentosa; 

 Práticas de Segurança no procedimento cirúrgico; 

 Controle dos eletrólitos concentrados; 

 Treinamento de Segurança do Paciente; 

 Higiene das Mãos; 

 Segurança na utilização de medicamentos; 

 Administração oportuna de antibióticos profiláticos; 

 Área de Segurança do Paciente - Ambiente de Trabalho/ Força de trabalho; 

 Área de Segurança do Paciente – Cultura; 

 Área de Segurança do Paciente – Comunicação; 

 Área de Segurança do Paciente - Uso de Medicamentos 



Triplo C: Avaliação de 

conformidade 



Análise do Avaliador 



Níveis de Conformidade 



Modelo para o Cuidado Seguro 



Qualidade Assistencial 

Qualidade da Informação é proporcional 

a Qualidade da Assistência. 
 

Na ausência do registro da informação é 

difícil fazer inferências sobre a 

Qualidade. 



Auditoria Clínica 

Definição: 

“ Uma sistemática de análise crítica da qualidade da atenção à 
saúde, incluindo os procedimentos usados no diagnóstico e 
tratamento, o uso dos recursos e os resultados para o paciente.” 

 (Secretaries of State for Health – 1989) 

“ O processo sistemático pelo qual os profissionais de saúde 
continuamente monitoram e avaliam suas práticas clínicas, a 
organização dos serviços, as funções gerenciais e as atividades 
educacionais” 

 (Norman e Redefern, 2000) 



Auditoria Clínica 

É parte integrante de processos de melhoria contínua, que 

procura melhorar os cuidados que são prestados aos 

pacientes e ao mesmo tempo obter melhores resultados de 

saúde.  

Avalia de forma sistemática os cuidados prestados, 

comparando com critérios de qualidade previamente 

estabelecidos. Constituindo assim um sistema simples, que 

permite aos profissionais medir o seu desempenho, 

reconhecer as boas práticas e, sempre que necessário, 

introduzir melhorias. 



Auditoria Clínica 

 A auditoria clínica é 

tradicionalmente descrita 

como um círculo ou uma 

espiral. 

 A espiral sugere um 

processo contínuo em que 

cada ciclo aspira níveis 

mais elevados da 

qualidade. 



Técnica TRACER 

 Rastreabilidade da Assistência ao Paciente 

 Prestação de cuidados estão consistentes ao plano de tratamento, 

curso de cuidados, e os serviços prestados para o paciente/ciente; 

 O paciente está consciente do seu plano de tratamento, curso de 

cuidados, e os serviços prestados; 

 A comunicação entre os processos é efetiva; 

 Uso eficiente das estratificações de risco; 

 Lacunas ou insegurança identificadas nos cuidados; 

 Existência de coerência das políticas e procedimentos 

implementados; 

 Existência de continuidade dos cuidados evidenciando um único 

nível de cuidados. 

 TRACER de SISTEMA 



Resultados Possíveis 

Acreditado 

Acreditado com recomendação 



Semelhanças e Diferenças 



Semelhanças e Diferenças 

 Avaliação ONA 

 Conforme 

 Não conforme 

 

 

 

 Pontua-se a 
seção. Todos os 
processos 
precisam estar 
no mesmo nível 
(*ou a maioria 
deles) 

 Avaliação CA 

 Substancial 

 Parcial 

 Menor 

 Não conforme 

 

 Pontua-se a 

subseção. Tudo o 

que for menor, 

precisa de um 

plano de ação. 

Não conforme 

não permitido 

 Avaliação JCI 

 Conforme 

 Parcial 
conforme 

 Não conforme 

 

 

 Pontua-se o EM. 
A média para 
cada. Padrão 
deve ser 50%. 
Nota final de 
corte 9 



Semelhanças e Diferenças 

 Visão de processo – sistêmica; 

 Auditorias TRACER; 

 Documentação obrigatória; 

 Educação de pacientes e familiares; 

 Capacitação de pessoal (diferente do conceito de 

treinamento); 

 Validação e segurança da informação; 

 Gestão centrada no paciente; 

 Infraestrutura e processos. 



Evento Sentinela 

 Ocorrência inesperada envolvendo algum dano não 

relacionado ao curso natural da doença do paciente ou 

condição subjacente. 



Grupos – Metodologia ONA 

1. Gestão de Pessoas (MA1/2) 

2. Gestão de Suprimentos (MA1/4) 

3. Internação (MA2/2) 

4. Atendimento em Emergência (MA2/4) 

5. Atendimento Cirúrgico (MA2/5) 

6. Tratamento Intensivo (MA2/8) 

7. Processos pós-analíticos (MA3/3) 

8. Gestão de Equipamentos (MA4/2) 

 NOTA: Gestão Liderança, Gestão da Qualidade e Gestão Administrativa foram 
propositalmente excluídos, pois entende-se que para atendimentos às seções, estas 
3 são automaticamente atendidas. 



Grupos – Metodologia JCI 

1. ACC – Acesso e Continuidade dos Cuidados 

2. AOP – Avaliação do Paciente 

3. ASC – Anestesia e Cirurgia 

4. QPS – Melhoria da Qualidade e Segurança do 

Paciente 

5. MMU – Gerenciamento e Uso de Medicamentos 

6. MCI – Gerenciamento da Informação 

7. IPSG – Metas Internacionais de Segurança 

8. SQE – Qualificação e Educação de Pessoal 



Grupos – Metodologia Canadense 

1. Liderança 

2. Comunicação 

3. Recursos Humanos 

4. Meio Ambiente 

5. Cuidados Intensivos 

6. Cuidados Cirúrgicos 

7. Materno-infantil 

8. Cuidados Oncológicos 



Atividades do Grupo 

Exercício 1 

5 grupos 

Estudo de caso – instituições de saúde 

Enquadrar no padrão 

Classificar a instituição 
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“Somos bastante lentos na mudança 

porque rejeitamos o que é novo” 
Philipe Crosby 



Obrigada! 

Mariete Ximenes Araújo Lima 

E-mail mariete.lima@terra.com.br; mariete@contrem.com.  
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