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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 - 

relembra os objetivos estratégicos do HDFF, EPE: 

1.  Prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno;  

2.  Garantir a sustentabilidade económica e financeira, promovendo a eficiência 

na utilização dos recursos e a eficácia nos resultados. 

3.   Cumprir os objetivos assumidos no âmbito dos contratos programa e planos 

de ação para assegurar a concretização as metas estabelecidas com a Tutela 

e o sucesso do HDFF, EPE enquanto prestador de cuidados de saúde. 

4.  Assegurar a prestação de cuidados de saúde e demais atividades 

complementares, tendo presente formas inovadoras de gestão, que 

possibilitem o estabelecimento, dentro do quadro legal em vigor, de contratos 

ou formas de associação que melhor correspondam à concretização da missão 

do Hospital.  

5.  Exercer a sua atividade, através de procedimentos e atitudes assentes em 

práticas humanistas e princípios estruturais, num quadro de permanente e 

atuante disponibilidade, de dignificação humana e profissional, de 

responsabilização e de diálogo. 

6.  Promover e incentivar a formação profissional dos seus colaboradores, 

realizando ações, cursos e outros eventos com vista à aprendizagem e 

atualização de competências, no âmbito das respetivas áreas profissionais. 

E a sua MISSÃO: 

“… a prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em 

articulação com os cuidados de saúde primários e demais hospitais integrados 

na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os seus 

recursos humanos e materiais de acordo com os princípios de eficácia e 

eficiência, procurando a melhoria contínua dos cuidados tendo em conta as 

necessidades e as expectativas dos utentes.” 

É essencial que os colaboradores conheçam, quer a MISSÃO quer os OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS do HDFF, EPE, pois todas as funções, trabalhos, atividades de 

divulgação, formações, etc. a realizar, devem estar sempre consubstanciadas com 

estes dois tópicos. São eles o fio condutor das nossas ações, atitudes e 

comportamentos, com base nos Códigos Éticos e Deontológicos dos vários grupos 

profissionais, nos princípios da Administração Pública, nas Boas Práticas e na 

MELHORIA CONTÍNUA. 
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Com um ano de implementação do projeto “A sua Saúde é uma Prioridade”, a CQSD 

continua a constatar, no dia-a-dia, a grande mais-valia do mesmo. Gostaria de poder 

ter indicadores mais precisos quanto ao número de utentes e profissionais que leram 

os nossos cartazes informativos, mas visto não ser possível, apraz-nos observar os 

utentes a lerem o roll up que está na Portaria Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 
Passamos a apresentar o conjunto de cartazes informativos divulgados durante o ano 
de 2019, para que relembrem os temas abordados.  
 

             

          
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 

Já iniciámos a divulgação através de roll up, na Portaria Principal, o que é uma mais-

valia significativa, pois chama muito mais à atenção dos utentes. 

Aguardamos, ainda, a aprovação da extensão deste projeto à Autarquia, ACES e 

Farmácias, o que, acreditamos, será uma mais-valia. 
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A Ministra da Saúde, no âmbito de uma cerimónia de entrega de novas 

certificações aos Hospitais Amigos dos Bebés, em novembro de 2019, realçou que 

o investimento “no aleitamento materno, adaptar as instituições e serviços do SNS 

para que possam melhor responder às necessidades das mães e das crianças é 

fundamental para criar as bases de um desenvolvimento saudável da criança e da 

jovem mãe.” (in DGS). 

Também o Serviço de Pediatria, na voz da sua Enfermeira Gestora Marina Costa, 

tendo consciência de que “O ato de amamentar é socialmente construído” e 

sabendo da “…importância do trabalho de vários atores como a mãe, pai, avós, 

filhos, irmãos e amigos”, promoveu um projeto, denominado “Brincar a 

amamentar”. 

Refere a mesma que “O processo de educação em saúde voltado para o aleitamento 

materno inicia-se na criança por meio das ações que esta vivencia na família e na 

comunidade, de forma inconsciente. Desta forma a educação para a saúde na idade 

pré-escolar e escolar possui importante papel na formação de símbolos e elementos 

culturais que tendem a manter-se ao longo da vida.” 

Também Issler, et al (2008), citado pela Enf.ª Marina Costa, refere que “a idade 

escolar é um período fundamental para a apropriação de conhecimentos e as crianças 

são excelentes mensageiras, multiplicadoras e ativistas dentro das suas famílias e 

comunidades”.  

Desta forma, juntamente com a sua equipa e com um grupo de estudantes de 

Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, no âmbito do Ensino 

Clínico do 4º ano, supervisionado pela Professora Dulce Galvão, foi criado um 

espaço, na sala de espera da Consulta Externa de Pediatria, onde a criança pode, 

“num ambiente caracterizado, através do brincar com jogos e dramatização, 

aprender sobre o ato de amamentar.” 
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Iniciou-se, em janeiro de 2018, um programa de Ginástica Laboral, numa parceria 

entre o Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) e o Serviço de Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), com o objetivo de prevenir as lesões músculo-

esqueléticas ligadas ao trabalho, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de 

vida dos profissionais. 

As sessões de Ginástica Laboral acontecem no local de trabalho, durante cerca de 10 

minutos, no final da manhã e são orientadas por uma Fisioterapeuta. Os profissionais 

só participam se a prestação de cuidados estiver assegurada. 

Foram 3, os Serviços selecionados para iniciar este Programa, tendo em conta que 

eram onde, habitualmente, neles ocorriam um maior número de acidentes de 

trabalho, envolvendo riscos ergonómicos.  

Não é fácil a manutenção deste tipo de programa, diferente do ritmo de trabalho que 

normalmente, os colaboradores estão habituados.  

Fomos falar com um dos Serviços selecionados, onde ficamos a saber que a evolução 

da participação, foi a seguinte (dados fornecidos pela TSDT Leonilde Neves): 

 

 

 

 

 

 

Os colaboradores do EM que mais participam neste exercício, são os assistentes 

operacionais, enfermeiros e a funcionária da empresa de limpeza. A Enf. Gestora 

Manuela Campizes, também faz questão de participar e de promover a participação 

de outros, sempre que oportuno.  

As vantagens deste programa são expressas pelas seguintes opiniões, recolhidas na 

equipa: 

"Acho que é útil para mobilizar e permite distender alguns músculos mais tensos, assim como 

relaxar e trabalhar a postura que está alterada devido ao trabalho. Gosto muito e faz-me sentir 

melhor. Gostava que continuasse a existir" 

"  Gostei ... apenas consegui fazer uma vez por falta de tempo. Acho que é importante e que devia 

ser obrigatória e diária e que deveria existir tempo para... (não apenas no turno da manhã)" 

"A  ginástica laboral é uma iniciativa muito benéfica, para prevenção de lesões e aumentar o nível 

de satisfação dos trabalhadores. Por vezes dado o excesso de trabalho não nos é possível realizar 

este programa" 

"É essencial para corrigir algumas posturas que nos auxilia na  nossa vida profissional e para além 

disso é um momento de relaxamento físico e psicológico satisfatório dado o stress profissional do 

dia a dia" 

" A  ginástica laboral é uma iniciativa muito benéfica ...Podemos aplicar os exercícios  em casa" 

É de realçar que este momento de quebra de rotina, com execução de exercícios físicos 

de alongamento e mobilidade, em grupo, foi projetado para ser aberto a todos os que 

quiserem participar, inclusivé utentes internados e seus familiares/cuidadores 

informais. Poder-se-á dizer que é, também, uma forma de sensibilização do cidadão 

para a importância do exercício físico na sua saúde, aumentando a sua capacitação 

nesta área. 
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São agora 17, os ODS, desdobrados em 169 metas, que definem as prioridades e aspirações globais para o 

período 2016-2030. Esta Agenda foi assinada, em finais de 2015, por mais de 190 países, no contexto das 

Nações Unidas, entre os quais Portugal. Contudo, não podemos deixar de relembrar que, já a Declaração de 

Alma Ata, em 1978, tinha como objetivo SAÚDE PARA TODOS NO ANO 2000. 

Os ODS têm como objetivos comuns, erradicar a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidades 

para todos. São 5 as grandes áreas*, às quais podemos chamar de 5 P: 

 

 

 

 

 
 

A DGS, tendo em conta a necessidade de elaborar o Plano Nacional de Saúde para a próxima década, 

promoveu, a 9 de outubro de 2019, um Seminário «Saúde e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

Desafios para uma década», onde a Presidente da CQSD esteve presente. Foram abordados temas diversos 

e muito pertinentes para a reflexão em saúde que teremos de fazer. 

“Se a extensão 2020 reconheceu e afirmou a necessidade das parcerias e do envolvimento da saúde 

em todas as políticas, a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, afirmando a saúde como 

determinante e determinada, intersetando as dimensões social, económica e ambiental, cria o 

contexto certo para o PNS 2021-2030 como instrumento fundamental para o alcance dos 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) através de uma abordagem integrada.” (in DGS) 
 

                     O Objetivo 3 é direcionado para a Saúde de Qualidade. 

                      Já Kickbush (2006), citado por Isabel Craveiro numa das apresentações da tarde sobre 

Saúde Global, referia-se às questões de saúde como aquelas “… que transcendem fronteiras e governos 

nacionais e exigem ações das forças globais que determinam a saúde das pessoas”. Desta forma, 

chamou a atenção dos governantes para a necessidade de:  

- “Liderar e gerir sistemas de saúde, construir redes de RHS e gerar o conhecimento necessário para 

melhorar a saúde global”;  

- Ter consciência que “Novos conhecimentos e ferramentas possibilitam avanços, mesmo quando 

surgem novas ameaças globais”; 

- “Melhorar a vida das pessoas com soluções baseadas em evidência”; 

- Promover a “Redução das desigualdades de forma sustentável”. 

A Senhora Diretora Geral da Saúde fez o lançamento público da “primeira pedra” do processo de 

construção do PNS 2021-2030, convidando todas e todos a serem seus coprodutores, pois, no futuro, 

tem de haver uma integração destes objetivos e medidas, analisando os seus impactos no sentido de 

diminuir as desigualdades sociais. 

*in Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, Equilíbrio Responsável 
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Como previsto, no dia 7 de novembro de 2019, tivemos a Auditoria Externa (AE) de 

Acompanhamento aos 14 Serviços do âmbito da Certificação, pela Norma 

ISO9001:2015.  

A equipa auditora, constituída pela Enf.ª Sofia Belchior e o Dr. Fernando Águas, mais 

uma vez, visitaram o HDFF, EPE tendo referido o bom trabalho que os colaboradores 

dos Serviços têm vindo a desenvolver, apesar dos constrangimentos que todos 

conhecemos. 

Numa Auditoria deste tipo, nem todos os Serviços podem constar do Plano de 

Auditoria, embora o nosso trabalho interno, ao longo do ano (elaboração de 

documentação, auditorias internas, Revisão e Planeamento, etc.), tenha de ser uma 

prática diária, de todos os colaboradores em todos os Serviços, quer do âmbito quer 

fora dele (SGQ do HDFF, EPE). 

Um dos Serviços visitados foi a Unidade de Nutrição e Dietética (UND), que 

recentemente integrou este processo de Certificação. Por este motivo, fomos falar 

com o seu Responsável, Dr. Paulo Mendes (PM), para saber a sua opinião sobre o que 

representou para o Serviço esta integração e o que achou da AE. 

PM: “É um orgulho nosso, a UND ter integrado o processo de Certificação, foi muito 

bom. E a realização da Auditoria foi a cereja no topo do bolo!” 

“Gostei muito da Auditoria, estávamos quase a enfartar (!) antes da Auditoria, pois era 

a nossa primeira auditoria … sabíamos que tínhamos, mais ou menos, o trabalho de 

casa feito, pois o vosso apoio, do Gabinete, foi absolutamente determinante no nosso 

trabalho e no sucesso da auditoria… estava de facto, não só o trabalho alinhavado, 

mas também muito harmonizado com o vosso suporte…”  

“A AE foi excelente, funcionou para nós como um bólus de motivação… foi muito 

bom.”  

Falando sobre algumas vantagens de estar num processo deste tipo, PM referiu que 

“… a própria a implementação dos procedimentos, por exemplo a avaliação da 

satisfação dos utentes da Consulta é a que mais se salienta, estruturámos alguns 

procedimentos que já tínhamos, mas que não estavam normalizados e agora estão. 

Sabemos que eles estão ali e sabemos que está ali a evidência e essa evidência vai ser 

útil para a planificação do próximo ano. Algumas das grandes dificuldades que 

sentimos no ano passado, por exemplo, ao elaborar a Revisão e Planeamento, que ia 

completamente “às cegas”, foi um guião extraordinário e este trabalho que já 

desenvolvemos este ano vai ser muito útil para a elaboração do próximo.” 

“…O Manual da Qualidade é determinante para a nossa missão, como guião, se tiver 

dúvidas ainda vou lá ver, é uma orientação, uma base para o nosso trabalho.” 

“… A monitorização dos processos, na verdade, tem-nos servido de motivação, 

curiosamente. Nós ambicionamos sempre bons resultados e se temos instrumentos 

de mensuração, não quer dizer que não nos esforçássemos antes, porque nos 

esforçávamos, mas dão-nos muito alento, por exemplo, quando lanço os dados do 

questionário de satisfação, ao ler as observações que os utentes fazem, porque, de 

facto, dão-nos esse reforço e levam-nos a não descurar a qualidade do serviço. Se a 

fasquia está num certo nível e se recebo esse alento de retorno, autossustenta-me 

mas também, de certa forma, me motiva para não baixar a fasquia. É uma 

sustentabilidade muito interessante…” 

“… O balanço é francamente positivo.”. 

 

 

                                                                 

 

 

 


