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A CQSD, no âmbito da sua missão - promoção e o desenvolvimento da qualidade e da 

segurança dos utentes e profissionais, de forma a satisfazer os objetivos estratégicos 

do HDFF, EPE, dinamizando, sustentando e coordenando o processo de organização e 

produção de cuidados com base na melhoria contínua da qualidade - tem investido na 

melhoria da sua dinâmica organizacional e funcional, nomeadamente na área das 

Notificações de Incidentes e Eventos Adversos. 
 

Sendo um dos seus membros o Gestor Local da Plataforma Notific@ (Enf.ª Anabela 

Salgado Serra) e outro, o seu substituto (Dr.ª Ana Paula Melo), optou-se por dedicar 

um dia por semana a esta temática, para consulta da referida Plataforma, análise das 

notificações submetidas, com a utilização da ferramenta Diagrama de Ishikawa ou 

Espinha de Peixe, e dar as respostas aos notificadores, em tempo útil. 
 

Para tal, foi elaborado um impresso, em excel, onde se introduzem os dados da 

notificação e se faz uma primeira análise. Posteriormente, procede-se à abertura de 

ACP (I.11) e implementam-se as ações consideradas pertinentes (reuniões, elaboração 

de documentação, comunicações externas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste âmbito, para dar resposta a várias notificações de 2019: 

- Foi elaborada uma Política de Segurança dos Colaboradores, que se enviou 

para o CA e outros Serviços pertinentes, no sentido de obter os seus contributos, 

encontrando-se a colaborar com o SHST, na elaboração de um PT sobre a atuação do 

colaborador, em caso de agressão física e/ou verbal; 

- Em conjunto com a Coordenadora do GQGR, reativou-se o Grupo de 

Trabalho da Prevenção com o Erro da Medicação, ao que se seguirá o de Prevenção de 

Quedas, tendo sido elaborado um pequeno Regulamento para estes Grupos de 

Trabalho, bem como o respetivo Documento de Referência (DR). 
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A CQSD, dando continuidade ao seu projeto “A sua Saúde é uma Prioridade”, iniciado 
em dezembro de 2018, com o principal objetivo de aumentar a literacia do 
utente/profissional e sua capacitação em matéria de saúde, tem mantido a divulgação 
dos cartazes, em A3, com temas aprovados pelo CA. 
 
A sua divulgação iniciou-se na Portaria Principal, mas já se expandiu a outros locais do 
HDFF, EPE (Portaria da Ala Nascente, Serviço de Urgência Geral e Pediátrica, Unidade 
de Hospital de Dia de Diabetes, Sala de Espera do Serviço de Medicina Laboratorial) e 
à App do HDFF, EPE. 
 

                  
 

           
 
Tivemos a oportunidade de apresentar este projeto, com a elaboração de um póster, 
no I Encontro Nacional de Integração de Cuidados, promovido pela Portuguese 
Association for Integrated Care, que decorreu no dia 9 de maio de 2019, no Centro de 
Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. 
     

                 
 

Reunimos ainda, no dia 7 de junho, com a Vogal Executiva, Dr.ª Ana Raquel Santos, e 

o Enf.º Diretor, Mestre Rui Miguel Cruz, no sentido de alargar o âmbito do projeto à 

Autarquia, ao ACES Baixo Mondego e às Farmácias, aguardando-se ainda a sua 

concretização. 
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Foi com satisfação e orgulho que, mais uma vez, nos foi reconhecido, pela SGS, o 

trabalho desenvolvido pelos Serviços do âmbito, com nota positiva na Auditoria de 

Acompanhamento, realizada em novembro de 2018, mantendo-se a Certificação 

obtida anteriormente.  

O Conselho de Administração aprovou a integração da Unidade de Nutrição e Dietética 

(UND) neste processo, estando o Dr. Paulo Mendes muito motivado para o mesmo. Já 

elaborou o seu Manual da Qualidade, que enviámos para aprovação, pelo que o 

felicitamos.  

                                                                                                            

                                                                               

 

ACSA  

Como foi referido na anterior Newsletter, o HDFF, EPE tem 3 Serviços que aderiram 

voluntariamente ao processo de Acreditação ACSA, o Serviço de Pediatria, o Serviço 

de Cirurgia Geral e o Serviço de Medicina Interna.  

Foram acreditados em janeiro de 2016, com a classificação de Bom e tiveram a 

Auditoria Externa de Acompanhamento, pela DGS, em janeiro e fevereiro deste ano. 

Após a receção do Relatório final, os Serviços procederam à implementação de 

medidas de melhoria, que evidenciaram na plataforma Acredit@, da ACSA - DGS. Estas 

foram avaliadas pelos respetivos Auditores que deram nota positiva aos três Serviços!  

Muitos Parabéns pelo trabalho desenvolvido e vamos continuar a apostar na melhoria 

contínua, estando a CQSD/GQGR sempre disponíveis para colaborar no que for preciso 

e nos for possível. 

SINAS 

No dia 7 de maio tivemos uma Auditoria Externa da Entidade Reguladora da Saúde, 

avaliação SINAS, que tem como Administradora, a Dr.ª Ana Paula Melo. Esta Auditoria 

incidiu sobre 2 dimensões: Excelência Clínica (AVC, Ortopedia e Cirurgia de 

Ambulatório) e Segurança do Doente - Procedimentos de Segurança. 

Pretenderam “…verificar a conformidade das respostas colocadas no instrumento de recolha 

referente aos indicadores de estrutura do questionário denominado por “Segurança do Doente - 

Procedimentos de Segurança”, verificar a conformidade dos dados enviados através da 

plataforma de recolha SINAS, acompanhar se a organização cumpre os procedimentos de 

implementação conforme o especificado nos respetivos manuais de especificações …”, entre 

outros. Também neste processo, a nota foi igualmente positiva! Muitos Parabéns!! 

É de salientar a integração da Cirurgia Geral na dimensão Excelência Clínica, com as 

áreas Cirurgia do Cólon e Tromboembolismo Venoso, o que, certamente, acrescentará 

valor à nossa prestação de cuidados, bem como à imagem global do HDFF, EPE. 

A Comissão e o seu órgão executivo, GQGR, 

encontram-se sempre disponíveis para colaborar na 

melhoria e aumento do acervo documental dos 

Serviços, independentemente de estes integrarem o 

âmbito, ou não. 
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No âmbito da Formação, a CQSD/GQGR, tem continuado a apostar na formação dos 

seus membros, pelo que visitaram o Hospital de Cascais, no âmbito do seu trabalho na 

área da Qualidade, participaram no Portugal eHealth Summit, onde tiveram 

oportunidade de assistir a várias conferências e fazer alguns Workshops, que versavam 

sobre temas pertinentes ao exercício das suas funções, e  ainda assistiram à 

Conferência sobre "Qualidade e segurança nos ambientes de prática clínica", 

promovida pela Ordem dos Enfermeiros, no Auditório da Unidade Hospitalar de 

Lamego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano de Formação da CQSD foi aprovado, tendo já sido contactadas várias 

entidades, no sentido de obtermos orçamentos (Proteção de Dados Pessoais e 

Comunicação). Quanto às restantes formações, só a partir de setembro é que se irá 

iniciar a sua execução, em virtude de estarmos em período de férias. 

Contudo, foi lançado o desafio a todos os colaboradores para fazerem formação 

online, no âmbito da Proteção de Dados Pessoais, pois, de uma forma simples, cómoda 

e personalizada, cada um pode enriquecer o seu conhecimento e o seu currículo ao 

seu ritmo. É importante que todos colaboradores, que concluam o curso, entreguem 

o respetivo Certificado nos Serviços de Gestão de Recursos Humanos (GRH). 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos aqui prestar o nosso reconhecimento à Dr.ª Daniela Joana, que, desde 

2009, integrou e colaborou, de forma proativa, sistemática e empenhada, o GQGR, 

fazendo com que, na área do Risco Não Clínico, o HDFF, EPE evidenciasse uma 

excelente imagem e prestação, com um acervo documental bem apresentado e um 

número de auditorias exemplar!  

Para além de trabalhar na sua área, sempre mostrou disponibilidade para o 

Gabinete/Serviços e, com a sua personalidade, com o seu trabalho cuidado, 

transmitiu-nos calma e segurança, o que nos ajudou a fazer o caminho e ultrapassar 

dificuldades.  

Foram 10 anos de trabalho e amizade!        

Obrigada por ter sido quem foi!                                                                                               

                                                                 

 


