
Estratégias da Implantação para a 

Conquista da Certificação ONA no

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
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▶Nossa história



Observação Pronto-Atendimento : 10 leitos

UTI adulto: 10 leitos

Internação Feminina: 23 leitos

Internação Masculina: 23 leitos

Internação Pediátrica: 23 leitos

Estrutura 

do hospital 

▶Pronto-Atendimento Infantil

▶Ambulatório de Especialidades

▶Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico / SADT

▶Centro Cirúrgico



▶420 internações - UTI adulto

Capacidade de 

Atendimento

Contratada / Ano

▶2,4 mil cirurgias

▶1,2 mil cirurgias ambulatoriais

▶54 mil consultas ambulatoriais

▶72 mil atendimentos urgência

▶225.720 mil exames.



▶Política de trabalho da Pró-Saúde

Por que a 

Certificação ONA?

Desde o momento do diagnóstico, todas as instituições administradas devem 

desenvolver uma visão de implantanção do trabalho com foco em qualidade e 

segurança do paciente.

▶Decisão contratual

▶Reconhecimento da assistência com qualidade
Objetivo de ser reconhecido por meio da obtenção da certificação ONA.

A partir da proposta de trabalho já houve o planejamento para a obtenção da 

certificação do hospital.



Desafios

Prazo de 8 meses

► Tempo: 

Abertura de novos serviços

Hospital inaugurado 

com os serviços de 

ambulatório e 

emergência infantil 

Início dos 

procedimentos 

cirúrgicos-dia

Abertura da UTI, leitos 

de internação e início 

das cirurgias de média 

complexidade

Diagnóstico IAC Previsão de 

certificação

Junho de 2014 Outubro de 2014 Abril de 2015 Agosto de 2015 Novembro de 2015



Desafios

►Desenvolvimento de lideranças e parceiros

► Implantação da cultura da qualidade e 

segurança do paciente

► Protocolos multiprofissionais alinhados ao 

perfil de atendimento

► Segurança da informação e a rastreabilidade

► Preparação da equipe

► Capacitação de colaboradores



Estratégias

Montagem da Equipe 

► Diretoria

► NQSP

►Gestores



► Diagnóstico

Estratégias

► Plano de Ação

► Controle



Estratégias

► Consultorias

► RAG

► IAC (Instituição Acreditadora Credenciada)

O que é o RAG?
O "Requisitos de Apoio à Gestão (RAG)" é uma ferramenta desenvolvida 

pela Pró-Saúde com o papel de direcionar a implementação das diretrizes 

Institucionais e alinhar os Serviços de Saúde na Melhoria da Qualidade e 

Segurança Assistencial, além da Gestão Contratual.



Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 

Junho e julho de 2014

 Implantação do Núcleo de Gestão 

da Qualidade e Segurança do Paciente

 Protocolo de classificação de risco 

(Humaniza SUS)

 Implantação da Gestão de 

Documentos de acordo com os 

protocolos institucionais 

da Sede Pró-Saúde

Inauguração do hospital com início 

do Pronto Atendimento Infantil, 

consultas ambulatoriais 

e SADT

Agosto de 2014
 Protocolo de Higienização das 

Mãos e de Identificação segura 

(Meta Internacional de segurança)



Outubro de 2014

Abertura do Centro Cirúrgico 
(cirurgia dia)

 Aplicação do Protocolo 

de Cirurgia Segura 

(meta internacional de segurança)

 Capacitação dos gestores para 

implantação e gestão dos indicadores 

contratuais e de desempenho

 Estruturação das comissões obrigatórias

 Início do mapeamento dos processos 

dos serviços existentes com as interações

 Implantação do Processo de Notificação 

de Incidentes e Não-Conformidades

Novembro de 2014

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



Auditoria interna da Sede Pró-Saúde 

com a aplicação do “RAG” 
Fevereiro de 2015

Capacitação de líderes sobre 

as Ferramentas da Qualidade

Abertura dos planos de ações setoriais 

para a adequação das não-conformidades 

detectadas na auditoria

 Implantação do Sistema de 

Gestão Qualidade (Interact)

Março de 2015

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



Abril de 2015

 Implantação das demais metas 

internacionais de segurança: 

Prevenção de Quedas e Segurança na 

Administração de Medicamentos

 Implantação do Plano Terapêutico 

e Plano de Alta

 Visitas Multidisciplinares na UTI

 Cumprimento RD15 na CME

Abertura da UTI, dos leitos 

de internação, da Central de 

Material Esterilizado (CME), 

e do início das cirurgias 

de média complexidade

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



 Mapeamento e Classificação dos

riscos clínicos e não-clínicos

 Capacitação dos gestores para a análise 

crítica de indicadores de desempenho

e início das reuniões de análise 

com a diretoria

Maio de 2015

 Elaboração da Identidade Institucional 

e do Planejamento Estratégico com o 

envolvimento dos gestores

Sensibilização de colaboradores e 

terceiros para o Diagnóstico da IAC

Junho e julho de 2015

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



 Diagnóstico Organizacional IAC 

(Fundação Vanzolini) 
Agosto de 2015

 Elaboração em parceria com a  

consultoria da Sede Pró-Saúde dos 

planos de ação para a certificação com 

base no Diagnóstico da IAC, além de 

acompanhamento quinzenal

 Desdobramento do Plano de Ação 

estratégico para as áreas

 Implementações das 

Políticas Institucionais

Setembro de 2015

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



 Atualização dos mapeamentos de 

processos e contratos de interação

 1º Ciclo de Auditoria de riscos clínicos e 

não-clínicos com a validação da aplicação 

das práticas de controle mapeadas com 

a elaboração dos planos de ação

 Implantação dos protocolos 

multiprofissionais gerenciados

Outubro de 2015

 Sensibilização da 

equipe para a certificação ONA 
Novembro de 2015

Etapas de trabalho para a 

Certificação ONA 1 



►Estrutura Física  

►Equipe (Sede Pró-Saúde, Núcleo da Qualidade, médicos e gestores)

►Envolvimento da Alta Gestão

Diferenciais 

►Adequação dos parceiros estratégicos



Diferenciais

Instalações Verdes

► Reúso de Água de Chuva:
 Capacidade total de 77 mil litros de água

 Possibilita a utilização por até 4 dias

► Aquecimento de água por energia solar:
 Redução estimada de 10% no consumo de energia 

elétrica.

► Solarium:
 Local disponibilizado para convívio social, 

momentos de lazer e descanso.



Acolhimento

Diferenciais

► Parceria com a 

Associação do Voluntariado

Gestão Integrada
Prefeitura de Mogi das Cruzes 

e Secretaria de Saúde



Resultados

► Na gestão administrativa
► Implementação da política de Gestão de Pessoas

► Análise crítica e sistematizada dos resultados das 

ações estratégicas e de melhorias

► Mapeamento de processos

► Desenvolvimento do Planejamento Estratégico com 

amplo envolvimento dos gestores

► Sistema de Gestão: Implantação do Prontuário 

Eletrônico

► Implementação da Política de Sustentabilidade



Resultados

Índice de satisfação:

Média de 93,6%

Pesquisa de clima: 

87,5%



Resultados

► Na gestão assistencial 
► Implantação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente

► Profissionalização das equipes 

► Implantação do Time de Resposta Rápida (TRR)

► Capacitação da equipe assistencial para o atendimento às
emergências

► Implantação dos protocolos multiprofissionais 

► Assistência clínica farmacêutica e nutricional

► Plano terapêutico, visita multidisciplinares e plano de alta 
qualificada

► Envolvimento com o processo de notificação e análise de 
incidentes



Resultados

►Taxa de infecção global



Prêmio Amigo do

Meio Ambiente

Em 1º de Setembro de 2015, o Hospital Municipal 

conquistou o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, 

organizado pela Secretaria de Estado da 

Saúde, em parceria com a Rede Global 

de Hospitais Verdes e Saudáveis.



Recebimento do 

Certificado ONA

► O Hospital Municipal recebeu a certificação ONA 

em um grande evento no "Teatro Vasques"



Obrigado
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