
INCA celebra acreditação de suas cinco unidades 
assistenciais 
29/06/2010 - O INCA festejou a Acreditação Hospitalar dos Hospitais do Câncer I, II, 
III e IV e do Centro de Transplante de Medula Óssea em solenidade realizada nesta 
terça-feira (29/6), com a presença de vários funcionários, no Centro do Rio. O Hospital 
do Câncer I foi a quinta unidade do Instituto a receber o certificado oficial do Consórcio 
Brasileiro de Acreditação (CBA), representante da maior e mais antiga comissão 
acreditadora dos Estados Unidos - Joint Commission International (JCI).  
  
A busca pela acreditação hospitalar no INCA começou em 2004 por decisão do então 
diretor geral do Instituto, José Gomes Temporão, que via como prioridade a adoção de 
critérios e padrões internacionais de qualidade de gestão e de cuidado ao paciente pelas 
unidades assistenciais do Instituto, consideradas referências no tratamento do câncer no 
SUS. 
  
“Quando Temporão, hoje ministro da Saúde, assumiu a direção geral do INCA em 
2003, apontou como um dos maiores desafios que precisavam ser enfrentados a atenção 
propriamente dita, esta  um grande desafio. Como articular cinco unidades assistenciais 
com culturas diferentes? Como orientar estas unidades para a busca de cada vez mais 
qualidade e resultado?”, lembrou o diretor geral do INCA, Luiz Antonio Santini, que 
representou o ministro na solenidade. 
  
Santini explicou que a metodologia escolhida para impulsionar o INCA foi a da Joint 
Comission International (JCI), comissão certificadora americana presente em mais de 
80 países, por ter como grande diferencial o foco no paciente. No Brasil a JCI é 
representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). 
  
A partir de 2007, uma a uma, todas as unidades assistenciais foram sendo certificadas. 
O Hospital do Câncer I (HC I), por ser a maior unidade e a mais complexa, obteve a 
Acreditação Hospitalar em abril deste ano, após ter sido analisada em 1215 elementos e 
cumprir seis metas internacionais de segurança. O diretor do HC I, Paulo de Biasi, 
agradeceu emocionado a todas as áreas e funcionários envolvidos, destacando o papel 
da enfermagem no processo que, além de aspectos como qualidade técnica e gestão, 
também leva em conta o atendimento humanizado ao paciente. 
  
Um dos fatores que contribuíram para que todos alcançassem os padrões de excelência 
preconizados pela JCI foi a liderança exercida com dedicação pelos diretores de cada 
unidade. Por isso, cada um deles recebeu uma homenagem das mãos do diretor geral do 
Instituto e da superintendente do CBA, Maria Manuela dos Santos. Também foram 
homenageados pela direção do INCA os funcionários diretamente responsáveis por 
orientar o processo de acreditação nos quatro hospitais e no CEMO, bem como o 
assessor de Qualidade do INCA, Mario Luiz Pinto Ferreira. 
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