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introdução
O Manual do Selo de Qualiﬁcação ONA na versão 2020 contempla organizações que prestam serviços para organizações de saúde. Estes
serviços precisam estar legalmente constituídos de caráter estatal ou privado, com ou sem ﬁns lucrativos. Para Engenharia Clínica, um
dos serviços contemplados no Manual, são elegíveis as empresas que prestam serviço de gestão das tecnologias em saúde utilizadas
para a prestação da assistência ao paciente, considerando rotinas de manutenções preventivas e corretivas, bem como o Engenheiro
Clínico responsável pelo serviço.

Objetivos
Apresentar os requisitos do Manual para acreditação dos serviços terceirizados para a engenharia clínica.

Métodos
O projeto de elaboração do Manual versão 2020 contou com aproximadamente 12 meses de revisão e no projeto foram contempladas as
seguintes etapas: Elaboração do Projeto, Deﬁnição das equipes de trabalho, Levantamento e estudo de referências externas, Revisão
Conceitos metodologia ONA, Compilação informações externas, Análise estatística, Visitas benchmarking, Consulta Pública, Teste em
campo, Elaboração da versão ﬁnal do manual, Submissão ao Conselho de Administração, Lançamento oﬁcial do manual.
Uma das fases mais importantes do Manual foram as visitas testes realizadas. No exemplo da Engenharia Clínica tivemos a oportunidade
de veriﬁcar a aplicabilidade de todos os padrões voltados para a Liderança, Planejamento, Operação e Apoio. A participação da alta
administração e equipe da operação foram itens cruciais para que a avaliação teste pudesse ter tido um resultado satisfatório.

Resultados
Com a nova versão do Manual do Selo de Qualiﬁcação ONA 2020-2024, houve a inclusão de três novos serviços terceirizados (higienização
engenharia clínica, nutrição) solicitados pelas organizações de saúde e sociedade. Observado aumento de 99% dos requisitos entre as
versões de 2016 e 2020. O padrão “Gestão da operação” que avalia o processo principal da organização, ou seja, a atividade ﬁm possui o
maior número de requisitos, e consequentemente obteve o maior aumento do número de requisitos (97%) comparado aos demais
padrões. O padrão que trata da “Gestão Organizacional e Liderança” obteve um aumento de 73% do número de requisitos comparados à
versão anterior. Com o lançamento do manual as organizações terceirizadas iniciaram o processo de preparação para a acreditação. A
organização que participou do teste em campo 14 meses após o lançamento foi certiﬁcada pelo Selo de Qualiﬁcação da ONA.

Conclusão
A nova versão do Manual do Selo de Qualiﬁcação ONA, evoluiu em termos de quantidade de novos serviços e padrões, como também sua
metodologia, eliminando a subjetividade através da aplicação do método de pontuação, e com um modelo de avaliação estruturada em
diretrizes organizacionais, gestão organizacional e gestão de apoio. Entendemos que a inserção do serviço de engenharia clínica no
processo de qualiﬁcação da ONA trará um ganho de qualidade às unidades de saúde, visto que, as empresas terceirizadas buscarão
atender os requisitos propostos pelo novo Manual do Selo de Qualiﬁcação.

