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tempos de pandemia. 

 

 

1. Introdução: 

 

No ano de 2020, fomos surpreendidos pela pandemia COVID-19. Não imaginávamos que 

teríamos experiências diversas e muitas mudanças, sendo necessário otimizar os processos 

de trabalho visto as novas demandas postas pela situação mundial. Em um hospital público 

na cidade de São Paulo, vivenciamos todas as etapas que a pandemia trouxe, como as 

mudanças no tratamento, nos fluxos de atendimento, nas diretrizes, em uma assertividade e 

velocidade que fez toda diferença na entrega de resultado para os pacientes. Em 2020 

fomos avaliados por duas acreditações internacionais e uma acreditação nacional, no 

período de outubro a dezembro. Tivemos que nos reinventar diante os nossos processos no 

recebimento das auditorias e de superar todas alterações deste momento, da avaliação 

presencial para virtual e hibrida. Novas solicitações e demandas surgiram pelos avaliadores 

para garantir o processo; as avaliações foram atendidas; as equipes da instituição  como, do 

centro de qualidade e segurança do paciente (CQSP), da área de tecnologia da informação e 

a alta direção estiveram empenhadas para atender as solicitações, desde a alteração do 

contrato, estruturação de recursos tecnológicos para atender avaliadores à distância e 

presencial, de maneira impecável valorizando cada detalhe em prol da melhoria dos 

processos e segurança dos pacientes e dos profissionais. 

 

 

2. Método: 

 

Nosso trabalho apresenta o relato de experiência sobre gestão para acreditação e 

certificação em tempos de pandemia com utilização de recursos tecnológicos em um hospital 

público no município de São Paulo. 

Vivenciamos no nosso processo de trabalho mudanças para a realização das avaliações 

para as acreditações internacional e nacional, com modelo híbrido e virtual. Por meio das 

nossas ações  de otimização dos processos, garantimos a realização das avaliações  

seguindo todos os preceitos de confiabilidades das informações 

A gestão do CQSP realizada em parceria com outras áreas, garantiu os resultados com  

sucesso para todos que vivenciaram em tempos tão atípicos, receber avaliadores para 

validar a grandiosidade do trabalho realizado para cidadãos brasileiros que encontram-se 

doentes, por meio  do conhecimento e engajamento  mútuo e com recursos tecnológicos 

disponíveis para a realização de todo o trabalho. 

Incentivar à todos  nesta jornada para  a garantia da qualidade e segurança do paciente e 

dos profissionais foi  e continua  sendo  desafiador, pois tivemos como  eixo  central a 

temática “Movimento”, em uma época onde a preocupação estava posta nos diálogos e 

gestos dos profissionais que deram suporte de maneira robusta para que o trabalho fosse 

realizado com êxito. Como recurso utilizamos tecnologia acoplada em um  carrinho, que 

permitiu a movimentação para que os avaliadores pudessem realizar as entrevistas junto aos 

profissionais e pacientes, como também proporcionando a visualização das áreas conforme  

demanda durante  o processo de avaliação (utilização de duas câmeras para garantir toda 

movimentação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados: 

 

Descreveu-se a experiência com estratégias de mudanças na gestão do CQSP e áreas 

afins, para garantir os processos de avaliação de maneira virtual e híbrida, das acreditações 

internacionais Joint Commission International (JCI) e Commission on Accreditation of 

Rehabilitation Facilities (CARF) e Selo PALC de acreditação laboratorial Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), sendo que todas foram 

concluídas com êxito. 

Obtivemos sucesso nos resultados diante os recursos tecnológicos instituídos, assim como 

com a condução dos trabalhos onde ocorreu o engajamento de todos os profissionais da 

instituição, com muita responsabilidade e determinação. Ainda são poucos os estudos sobre 

o tema, de modo que os protocolos e recomendações sofrem mudanças. Diante disso, a 

relevância da melhoria contínua neste processo de avaliação virtual e híbrida continuará 

sem dúvidas sendo construída ao longo dos anos, pois entendemos que este momento da 

pandemia também trouxe contribuições de mudanças nos processos por meio da utilização 

de recursos tecnológicos como tendência para esta atividade do setor saúde. 
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