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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 -, foi convidada, 

pela DGS, a estar presente na Conferência Internacional, integrada nas Comemorações 

do 10º Aniversário da Qualidade na Saúde, que se realizou no Auditório do INFARMED, 

em Lisboa. 

Esteve representada pela sua Presidente, Anabela Salgado Serra, e a Coordenadora do 

Gabinete de Qualidade e Gestão do Risco e Membro da CQSD, Ana Paula Melo. 

 

 

 

 

Tiveram oportunidade de assistir à entrega de Certificados a novas Unidades de Saúde 

recém-acreditadas pela ACSA, à apresentação do site das Normas Clínicas e da 

Plataforma de formação de profissionais de saúde e cidadãos e ouvir representantes 

da OCDE e OMS a falarem de Qualidade e Segurança do Doente. 

Alguns conceitos foram referidos, tais como Qualidade, Responsabilidade, 

Transparência, Ambição, Parcerias, Sinergia, entre outros, bem como algumas frases, 

neste âmbito da Qualidade e Segurança do Doente:  

“… Envolvendo todos os profissionais de saúde”,  

“… Imperativo ético, profissional e económico”,  

“… Análise crítica permanente”,  

“… Escolha certa e participação ativa”,  

“… Exemplar respeito pelos direitos humanos”,  

“… O que medimos afeta o que fazemos”  

e o  

“… Primado da gestão clínica para        

a melhoria da saúde”. 

 

 

A CQSD também tem participado nas sessões de integração ao novo colaborador, 

realizadas pelo GFCB, onde é apresentada a Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde, o Plano Nacional de Segurança do Doente e o SGQ do HDFF, EPE. 
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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, expandindo-se 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), à 

App do HDFF, EPE e, ultimamente, à Sala de Espera dos Familiares da UCA. 

                  
 

                          
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na senda da melhoria contínua, passou-se a divulgar, por correio eletrónico, à Gestão 

dos Serviços (Diretor/Responsável/Coordenador e Chefia de Enfermagem/TSDT) de 

prestação de cuidados, bem como à dos Serviços de suporte à prestação de cuidados, 

Comissões e Administradores.  

Solicitámos ainda, a divulgação através de Roll Up, na Portaria Principal, tendo sido 

autorizado pelo Conselho de Administração, que se iniciará no próximo mês de 

novembro. 

Aguardamos a aprovação da extensão deste projeto à Autarquia, ACES e Farmácias.  
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“O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, através do Objetivo 

Estratégico 4, “Aumentar a segurança na utilização da medicação” indica que no final 

de 2020: 

1) 90% das instituições prestadoras de cuidados de saúde implementou 

práticas seguras de medicação de acordo com os normativos nacionais. 

2) Deve ocorrer uma redução de 50% em cada ano, face ao ano anterior, do 

número de ocorrências relacionadas com erro de medicação nas instituições 

do Serviço Nacional de Saúde ou com ele convencionado. 

De facto, a utilização segura do medicamento exige uma diminuição da prevalência 

dos incidentes, através da adoção de medidas estruturais e processuais de prevenção, 

implicando mudanças organizacionais e comportamentais, quer dos profissionais 

envolvidos e da população em geral, quer das instituições, direta ou indiretamente, 

envolvidas.” (in DGS https://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/seguranca-dos-

doentes/seguranca-na-utilizacao-da-medicacao.aspx) 

Relativamente a esta área, já existem várias Normas/Orientações publicadas 

pela DGS, nomeadamente a Norma n.º 020/2014, de 30/12 - Medicamentos 

com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes, a n.º 014/2015, de 

06/08 - Medicamentos de alerta máximo, a Orientação n.º 14/2015, de 17/12 

- Processo de Gestão da Medicação e a Norma n.º 18/2016, de 30/12 - 

Reconciliação da medicação. 

A nível do Hospital, os Serviços Farmacêuticos (SF) tem elaborado e 

implementado o PT.SF.06.1 + Lista de Medicamentos LASA, entre outros 

documentos ainda não normalizados para o atual sistema documental, e o 

GQGR, o PT.GQGR.02.5 - Meta 3 - Melhoria da Segurança dos Medicamentos 

que Requerem Grandes Cuidados, auditados anualmente. 

O Conselho de Administração tem nomeada uma Comissão para a 

Reconciliação da Medicação, fazendo esta parte do futuro Regulamento 

Interno do HDFF, EPE, já aprovado pela ARS Centro, aguardando homologação 

pela Tutela. 

2)  

 

 

http://dgsbeta.ml.pt/qualidade-e-seguranca/seguranca-dos-doentes/plano-nacional-para-a-seguranca-dos-doentes-2015-2020.aspx
https://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/seguranca-dos-doentes/seguranca-na-utilizacao-da-medicacao.aspx
https://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/seguranca-dos-doentes/seguranca-na-utilizacao-da-medicacao.aspx
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No âmbito da Formação, a CQSD/GQGR, tem continuado a apostar na formação dos 

seus membros e a responder a desafios internos e externos.  

No 2º Encontro de Gestores do Risco, a Comissão Organizadora propôs que os 

hospitais apresentassem um caso de sucesso para partilhar durante o Encontro e, com 

base no mesmo, proporcionar uma reflexão sobre medidas de melhoria a implementar 

nesse caso. A CQSD/GQGR, com aprovação do CA, aceitou o convite e enviou, como 

caso de sucesso, “A Implementação das Metas de Segurança do Doente”, tendo sido 

selecionado pela Organização do evento. 

Assim foi elaborada uma apresentação em power-point, que está disponível na 

Intranet - Serviços - Apoio Técnico - CQSD - Apresentações, onde é descrita a 

implementação das Metas Internacionais de Segurança do Doente no HDFF, EPE, a 

partir de 2009/2010, pelo então Gabinete de Gestão de Risco, liderado pela Dr.ª Ana 

Paula Melo e com o apoio do Diretor Clínico e do Médico do Trabalho à data, Dr. 

Fernando Ferraz e Dr. José Fernandes, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao Plano de Formação da CQSD, a formação sobre “Como tornar a 

Comunicação institucional vs organizacional, mais eficaz e eficiente” foi integrada na 

candidatura POISE, pelo que se terá de aguardar a sua aprovação, ou não.  

A formação “Da Qualidade à Gestão do Risco e Segurança do Utente” terá início no dia 

16 de outubro, podendo ainda ser realizada outra ação este ano. As restantes duas 

ações serão realizadas em 2020, já com resultados de 2019. 

Foi lançado o desafio a todos os colaboradores para fazerem formação online, no 

âmbito da Proteção de Dados Pessoais, desafio esse apoiado pelo CA.  

Foi ainda realizada uma ação da formação “Risco Clínico e Política de Segurança do 

HDFF, EPE”, para os enfermeiros no dia 20 de setembro, que será repetida em dia a 

agendar.  

A ação “Como transformar os riscos em oportunidades”, a ser realizada por formador 

externo, não foi integrada na candidatura, pelo que ter-se-á de aguardar nova 

oportunidade.  

Para além do Plano, a CQSD gostaria ainda de realizar, junto dos Serviços, uma 

sensibilização para a importância da notificação, apresentando a plataforma nacional 

Notific@, que está atualmente em revisão, esperando-se uma atualização para 2020. 

A CQSD ainda tem contribuído com sugestões de melhoria, nomeadamente para o 

NotifiQ@, sobre a designação dos níveis de risco da Escala de Morse e sobre a 

visualização da resposta que se dá ao utente e que não é por ele visualizada. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

7 de novembro 2019                                    

Auditoria Externa de Acompanhamento, no 

âmbito da Certificação do SGQ 

file:///Y:/SERVIÇOS/APOIO%20TÉCNICO/CQSD/APRESENTAÇÕES/Caso%20de%20sucesso%202º%20Enc.%20Gestores%20do%20Risco%2025set19.pdf
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 Por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), celebrou-se, pela primeira vez, 

o Dia Mundial da Segurança do Doente, tendo-lhe sido atribuída a cor laranja. A DGS 

aderiu a esta iniciativa, bem como várias entidades da saúde, entre elas o nosso 

Hospital, através da CQSD. 

“A campanha centra-se na temática da «Segurança do Doente: uma prioridade da 

Saúde Global», com a mensagem «Pela Segurança do Doente: intervenha!», e 

pretende reforçar a importância da segurança do doente, bem como mobilizar 

doentes, profissionais de saúde, decisores políticos, académicos, investigadores, 

associações e indústrias do setor da saúde a intervir.” (DGS). 

Foi elaborado um Roll Up sobre as Metas Internacionais de Segurança do Doente, que 

se colocou na Portaria Principal, onde esteve durante 1 semana. Posteriormente foi 

colocado na Sala de Espera do URG e ainda irá estar na Ala Nascente. 

Elaboraram-se ainda, uns cartões que foram pretexto para a CQSD, nas pessoas de 

Anabela Salgado Serra e Ana Paula Melo, interagirem, com os utentes, sensibilizando-

os para algumas questões de segurança e como ajudar a equipa de saúde a melhorar. 

Foi muito interessante e pôde-se constatar como é importante esta interação, na 

identificação de medidas de melhoria, em várias vertentes. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 Na resposta à Não Conformidade colocada pela Entidade Reguladora da Saúde, o 

Hospital teve oportunidade de esclarecer, com evidências, que tem implementada a 

prescrição eletrónica em todos os Serviços de Internamento e de Ambulatório. 

Agradecemos toda a colaboração prestada, na organização das evidências, pelos 

médicos Nuno Azenha, Fernando Frade e Direção Clínica, mostrando-se esta 

empenhada em desenvolver o seu acervo documental, com a elaboração e aprovação 

de 7 Procedimentos Técnicos (PT) até à data, entre os quais, o PT.DIR.CLI.04.1 - 

PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA EM CIRURGIA DE AMBULATÓRIO. 

Agradecemos ainda a colaboração da assistente técnica Paula Freitas, na compilação 

e envio das evidências referidas. 

Só com o envolvimento de todos é que o HDFF, EPE pode caminhar para a excelência 

da prestação de cuidados humanizados. 

 

 

                                                                 

 


