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introdução
A Educação da ONA tem como principal propósito a formação dos Avaliadores do SBA - Sistema Brasileiro de Acreditação. Desde sua fundação, a
ONA, através do desenvolvimento do seu primeiro Manual, conta com os Avaliadores, que são proﬁssionais com formação superior em diversas áreas
proﬁssionais, que vão até as organizações de saúde, avaliar se os requisitos estabelecidos nos manuais ONA, estão sendo atendidos.

Objetivos
Promover o desenvolvimento e a capacitação contínua dos Avaliadores, de acordo com o Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT).

Métodos
O Programa de Desenvolvimento de Avaliadores possui um regulamento onde são fornecidas informações especíﬁcas, permitindo assim, que os
avaliadores ﬁquem cientes dos custos, tempo, competências, habilidades, acessos, resultados, direitos e responsabilidades, bem como critérios de
participação e regras. Somente os avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação - SBA podem fazer parte do Programa. O avaliador solicita a
inscrição no programa e sua proﬁciência é veriﬁcada. Posteriormente, o avaliador é inserido em uma plataforma onde terá acesso e participação ao
Programa de Desenvolvimento. As metodologias utilizadas para desenvolvimento são:
Ÿ Aulas expositivas em forma de Power Point;
Ÿ Vídeo aulas relacionadas ao Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT);
Ÿ Vídeos dos Webinares realizadas pela ONA;
Ÿ Artigos publicados pela ONA e elaborados por proﬁssionais de saúde;
Ÿ Cases e Cenários, dentre outros.

O Programa de Desenvolvimento de avaliadores é estruturado através das seguintes ações:
Ÿ Curso anual para desenvolvimento dos avaliadores e avaliadores líderes;
Ÿ Webinares mensais;
Ÿ Encontro de avaliadores anual;
Ÿ Cursos de educação à distância e
Ÿ Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde.

Os temas para os cursos, webinares e encontros são baseados em resultados consistentes que são levantados e analisados anualmente através dos
Comitês e pesquisas de satisfação. Diante da análise, são identiﬁcadas as necessidades de alteração e atualização do conteúdo e método.

Resultados
Atualmente mais de 80% dos avaliadores fazem parte do programa, distribuídos entre avaliadores e avaliadores líderes. Com o Programa de
Desenvolvimento de Avaliadores conseguimos melhorar o desempenho dos avaliadores durante as visitas de acreditação, perceptível na pesquisa de
satisfação anual dos avaliadores e das IACs. Na pesquisa dos avaliadores, em 2020 tivemos 80% de respondentes, 2019 tivemos 77% de respondentes e
em 2018 tivemos 55% dos respondentes que fazem parte do Programa. A cada ano cresce a participação dos avaliadores. 97% dos respondentes
relataram que as atividades que a ONA promove para desenvolvimento dos avaliadores são agregadoras.
Algumas observações relatadas na pesquisa apresentaram maior satisfação dos avaliadores em relação às atividades que são aplicadas como por
exemplo: “o Programa agrega muito para o desenvolvimento dos avaliadores, é bastante eﬁcaz e corrobora com a formação dos avaliadores, muito
construtivo, excelente, principalmente por ser totalmente online”, dentre outros. Na pesquisa das IACs 100% delas estão satisfeitas com o processo de
avaliadores, incluindo o desenvolvimento.

Conclusão
Concluímos que o Programa é uma estratégia positiva e que oportuniza o desenvolvimento dos avaliadores, bem como atende aos objetivos
estabelecidos.

