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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 que a MISSÃO do HDFF, EPE, é: 

“… 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 a MISSÃO, pois todas as funções, 

trabalhos, atividades de divulgação, formações, etc. a realizar, devem estar sempre 

integrados no seu âmbito. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez mais tem de existir uma integração do processo de cuidar/tratar. Por esta 

razão, a CQSD, recomenda que, em todos os documentos aplicáveis, elaborados pelos, 

Hospital e Serviços, seja sempre feita uma avaliação do risco clínico, inserindo os 

pictogramas aprovados neste âmbito (in Plano Nacional de Segurança do Doente). 
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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 seus cartazes informativos, mas visto não ser possível, apraz-lhe continuar a 

observar o interesse, dos utentes, pela informação divulgada (figura infra), quer 

através do roll up, localizado na Portaria Principal, quer através dos cartazes A3 

afixados nas salas de espera da Ala Nascente, dos Serviços, da Urgência Adultos e 

Pediátrica, da Medicina Laboratorial, da UCA, do HDIA Diabetes e, mais recentemente, 

na entrada da UICD, a pedido da sua Enfermeira Gestora e autorizado pelo CA, bem 

como na App e página eletrónica do HDFF, EPE (Recomendações). 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 
 

Com o objetivo de aumentar a proximidade com o utente, bem como avaliar, de algum 

modo, a sua satisfação com o projeto, foi aprovado pelo CA, um novo projeto 

intitulado “Campanha 2020 - A sua Saúde é uma Prioridade”, que teria início em 23 de 

março. Devido aos constrangimentos da situação pandémica que atravessamos, este 

início não foi possível, pelo que a CQSD irá aguardar pela reposição da normalidade e, 

então, proceder à reestruturação da operacionalização do mesmo. 

Passamos a apresentar o conjunto de cartazes informativos divulgados durante o 1º 

trimestre de 2020:  

 
                  
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Farmácias, o que, acreditamos, seja uma mais-valia. 
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Dando continuidade ao iniciado na Newsletter anterior, com o objetivo de 

melhorar/realçar a comunicação interna e o conhecimento do que melhor se faz em 

cada Serviço, a CQSD solicitou, à Gestão dos Serviços a partilha de projetos, 

procedimentos ou outras iniciativas que considerem positivas para a sua equipa e às 

quais queiram dar visibilidade. Para o efeito foi enviado um impresso para 

preencherem, podendo anexar, fotografias, gráficos ou outras evidências pertinentes.  

Acreditamos que, esta partilha de boas práticas 

é fundamental para o reconhecimento do 

empenho e desempenho dos colaboradores,  

no âmbito da prossecução dos objetivos do 

Serviço, pelo que, apesar de não ter havido, 

até à data, nenhum contributo, vamos  

continuar a realçar a importância desta iniciativa. 

 

 

 

 

 
A motivação e a satisfação dos colaboradores são fatores de sucesso de uma 

organização. Só conhecendo e compreendendo os objetivos estratégicos da 

organização e percecionando-os, como seus, os colaboradores poder-se-ão sentir 

parte integrante da mesma e contribuir para o seu bom desempenho. 

O HDFF, EPE mantém-se empenhado em conhecer a perceção que, os seus 

colaboradores têm do Hospital, bem como em dar resposta, com qualidade, segurança 

e sustentabilidade, às suas necessidades e expectativas, e à implementação do 

previsto no n.º 3 da cláusula 31.ª do Contrato Programa, no que diz respeito à 

monitorização da satisfação de utentes e colaboradores. 

Um dos instrumentos essenciais para tal, é realizar a avaliação da satisfação dos 

colaboradores, de forma sistemática, através da aplicação de questionários 

específicos. Assim, no âmbito das suas atribuições (Reg.CQSD.2, Art. n.º 5, ponto 1, 

alínea e), a CQSD aplicou, de 22 de janeiro a 28 de fevereiro, o questionário de 

avaliação da satisfação dos colaboradores, sobre as atividades que desenvolvem e 

desempenham no Hospital. 

O Relatório foi elaborado e enviado ao CA, para homologação, a 25 de março. A 

Comissão já teve o retorno da informação do Sr. Enfermeiro Diretor, sobre o mesmo, 

através de correio eletrónico, e aguarda a sua homologação para divulgação. 

Pode adiantar, contudo, que, relativamente a 2019, houve uma evolução da 

percentagem de respostas positiva (+5%), bem como se mantém uma avaliação global 

maioritariamente satisfatória. 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as conclusões, apresentámos, no Relatório, uma proposta de Plano 

de Ação a implementar, que terá de ser analisada com o CA. 
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A Segurança do Doente é uma prioridade da Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde. O objetivo estratégico 1 “Aumentar a Cultura de Segurança do Ambiente 

Interno” do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, que integra a 

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, refere que os Hospitais e 

os Agrupamentos de Centros de Saúde devem avaliar a cultura de segurança do 

doente. 

De acordo com as normas vigentes (Norma da DGS nº 005/2018 de 20/02/2018, 

atualizada a 10/01/2020), esta avaliação decorre em anos alternados para os hospitais 

e para os agrupamentos de centros de saúde, sendo que, nos anos pares, cabe aos 

Hospitais realizarem essa avaliação. Esta é fundamental para direcionar intervenções 

de melhoria e monitorizar a evolução das mesmas nos hospitais. 

A cultura de segurança de uma organização é, segundo a OMS, o produto de valores 

individuais e de grupo, atitudes, perceções, competências e padrões de 

comportamento que determinam o compromisso com a segurança, e o estilo e 

competência da gestão da segurança de uma organização de saúde. As organizações 

contêm, assim, ambiente próprio, recebem influências e influenciam as várias pessoas 

que nelas atuam, sendo estes mesmos agentes os que contribuem para a formação da 

cultura da organização. 

A DGS, através do Departamento da Qualidade na Saúde, envia às ARS e aos 

Presidentes das Comissões da Qualidade e Segurança, uma hiperligação que permite 

monitorizar a adesão institucional. É também enviado, com regularidade, o ponto de 

situação nacional, para que medidas de promoção da adesão dos profissionais sejam 

adotadas.  

Neste seguimento, a CQSD procedeu à inscrição do HDFF, EPE, após aprovação do CA, 

no dia 27 de janeiro e deu início à Avaliação da Cultura de Segurança do Doente a 6 de  

março, com a seguinte metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à situação de pandemia que estamos a viver, a DGS alterou o prazo de 

preenchimento do questionário, para 31 de maio, pelo que o cronograma inicial já foi 

revisto e aprovado. 

Compreendemos os constrangimentos que a atual situação implica. Contudo, estes 

aspetos de segurança integrados na prestação de cuidados, mostram-se, cada vez mais 

importantes (pensemos na situação atual) e são uma ferramenta para os CA utilizarem 

na Melhoria Contínua. Desta forma, apelamos aos colaboradores que contribuam para 

o conhecimento dos resultados desta avaliação (só dados a conhecer a cada hospital, 

se a sua taxa de adesão for superior a 25%). 
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Atualmente, o cidadão dá cada vez mais importância à forma de estar e aproveitar a 

vida, no seu dia-a-dia, no que diz respeito à valorização do relacionamento com o meio 

ambiente, familiar e social.  

Neste âmbito, também as organizações começam a valorizar os benefícios das políticas 

voltadas para a felicidade e o bem-estar dos seus colaboradores, desenvolvendo 

estratégias de gestão, algumas conciliadoras da vida profissional, pessoal e familiar, 

por compreenderem que o estado emocional dos mesmos terá impacto nos seus 

resultados globais. 

Muitas são as organizações que já vêm monitorizando o índice de felicidade e bem-

estar, como estratégia de gestão, pois melhorando o clima organizacional interno 

poderão ser mais competitivas e obterem melhores resultados.  

O facto de o colaborador interiorizar a missão da organização e se rever nos objetivos 

estratégicos da mesma, contribui para um envolvimento ativo e efetivo que interfere 

no bem-estar da organização. Desta forma, um colaborador feliz com a sua 

organização e função, facilmente se identifica com a mesma, defendendo-a com 

orgulho, sendo mais produtivo e pugnando pela melhoria contínua dos seus 

resultados. 

Um dos fatores cruciais para o sucesso de uma organização é a capacidade de 

liderança. O saber descobrir, conhecer e desenvolver o potencial, quer do colaborador 

quer da equipa, pode fazer toda a diferença. Organizações que promovam a 

capacidade de iniciativa e a criatividade dos seus colaboradores, fomentem o trabalho 

em equipa, bem como saibam reconhecer e valorizar o seu mérito e empenho, são 

organizações mais felizes, produtivas e de sucesso. 

A CQSD, em concordância com esta filosofia, acreditando que esta ferramenta é uma 

forte aliada das lideranças de gestão de pessoas e organizações, gostaria de replicar o 

que já é feito em muitas organizações, incluindo Hospitais, pelo que considerou 

pertinente, propor ao Conselho de Administração a aprovação de um projeto que 

monitorize o índice de felicidade bem-estar dos seus colaboradores, que se encontra 

em análise.       

Para a concretização desta proposta, foi crucial o contacto com profissionais que já 

trabalham este tema desde 2011, Georg Dutschke (Universidade Atlântica de Lisboa) 

e Guilhermina Vaz Monteiro, que se disponibilizaram a incluir-nos na avaliação anual 

que fazem para mais de 200 empresas e aos quais agradecemos desde já, 

independentemente do projeto ser aprovado ou não. 

Segundo o estudo, realizado por estes autores, que,  

“relacionou felicidade organizacional com saúde mental positiva, os 

profissionais mais felizes são mais produtivos, faltam menos, têm menos 

vontade de mudar de organização e sentem-se mais produtivos. Mas há mais. 

Os colaboradores mais felizes têm uma melhor relação com o chefe, maior 

abertura à mudança e melhor equilíbrio pessoal, também em momentos de 

pressão.” (6 Junho, 2019 in ATUALIDADE, MERCADO DE TRABALHO). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Happiness Works, 2013 
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CERTIFICAÇÃO 

Dando continuidade à implementação da sua Política da Qualidade (POL.QUA.2), o 

HDFF, EPE, pretende integrar, no Processo de Certificação do Sistema de Gestão dos 

Serviços, o Serviço da Consulta Externa, pelo que solicitou à CQSD que elaborasse uma 

proposta. 

Desta forma, a CQSD, que se congratula com esta iniciativa, já apresentou, ao CA, a 

proposta de orçamento para a extensão do âmbito. 

A Gestão do Serviço e os seus colaboradores encontram-se motivados e a trabalhar, 

de forma empenhada, no seu acervo documental, nomeadamente no seu Manual da 

Qualidade (MQ), tendo já enviado para a CQSD/GQGR um conjunto de Procedimentos 

Técnicos (PT) para análise e validação da normalização. 

 

ACREDITAÇÃO 

Neste âmbito, a DQS, no dia 16 de março, na pessoa do Dr. Cláudio Correia, enviou a 

seguinte informação, aos três Serviços envolvidos: 

“INFORMAÇÃO COVID - 19: Cientes das atuais prioridades das unidades de saúde no que respeita á 

sua atividade assistencial anulam-se todas as atividades de avaliação até ao próximo dia 12 de abril 

de 2020. 

De acordo com o futuro desenvolvimento dos acontecimentos e, sempre que necessário as visitas 

de avaliação irão sendo anuladas. Caso o seu projeto seja afetado será pontualmente informado. 

Sempre que a atividade assistencial o permita deve continuar a trabalhar na sua autoavaliação. 

Caso a referida atividade o não permita não se preocupe. Logo que a situação volte à normalidade 

será avaliado cada projeto individualmente e serão tomadas as medidas consideradas necessárias 

como por exemplo alargamento de prazos e reagendamento das visitas de avaliação. Continuamos 

a trabalhar á distância pelo que continuaremos a responder a quaisquer dúvidas através da 

plataforma dos projetos.” 

 

SINAS 

Foi com grande satisfação que a Administradora do processo SINAS, Dr.ª Ana Paula 

Melo, constatou que o Hospital concluiu mais uma etapa de recolha de dados, da 

dimensão Excelência Clínica, SINAS@Hospitais, referente a altas entre Julho a 

Dezembro de 2018, iniciada em outubro (AVC, PED, GIN e ORT) e novembro (COLON e 

CAMB) de 2019.  

 
*Utentes não intervencionados no HDFF, EPE 

Enaltecemos o esforço e o empenho dos Auditores SINAS, que contribuíram para a 

conclusão deste processo com eficácia, bem como a disponibilidade e colaboração 

para reunir, com CQDS/GQGR, analisando os resultados anteriores e propondo 

medidas de melhoria a implementar nos registos clínicos.  

Este processo de Melhoria Contínua é muito importante para melhorar a prestação de 

cuidados ao utente, sendo que o impacte destas medidas, só terão visibilidade um ou 

dois anos após a sua implementação, devido ao desfasamento do período de recolha. 

 

CQSD/GQGR 

Continuamos empenhados no trabalho de equipa 

interdisciplinar, nomeadamente na melhoria dos  

registos no Processo Clínico, para dar continuidade 

ao reconhecimento externo do desempenho, de  

Qualidade, do nosso Hospital.  
 

 

 

   

                                                             


