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Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

Mensagem do Diretor

O

Serviço Nacional de Saúde caracteriza-se por disponibilizar uma ampla
gama de prestação de cuidados de saúde, que inclui as tecnologias
e os procedimentos clínicos que o conhecimento científico aconselha, de
forma a que os seus meios e as suas atuações estejam orientados para
a promoção da saúde, para todos os níveis de prevenção das doenças e
para a segurança dos doentes.
Os serviços prestadores de cuidados de saúde têm, assim, que possuir
uma conceção integral da saúde, incorporando, num contexto de melhoria
contínua da qualidade, as ações de promoção da saúde e de prevenção
das doenças, da mesma forma que devem incorporar a prestação de
cuidados curativos, reabilitadores ou de cuidados paliativos.
Os serviços dependentes do Ministério da Saúde, para garantirem os
direitos constitucionais dos cidadãos, assim como as suas preferências
e expectativas, têm o dever de potenciar a qualidade da prestação de
cuidados de saúde. É, portanto, necessário continuar a difundir e rapidamente sedimentar uma cultura de melhoria contínua da qualidade na
prestação de cuidados oferecidos pelas unidades do Serviço Nacional de
Saúde e pelas que por ele são contratualizadas.
Por esta razão, o Departamento da Qualidade na Saúde, criado no âmbito
da Direção-Geral da Saúde, assume o papel central de coordenador da
Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, tendo como uma das suas
principais incumbências o dever de implementar um programa nacional
de acreditação em saúde, baseado num modelo sustentável e adaptável
às características do sistema de saúde português, com o objetivo de
garantir o reconhecimento da qualidade dos serviços prestadores de
cuidados de saúde.
O processo de acreditação, não sendo um fim em si mesmo, promove o
empenho voluntário dos profissionais de saúde na melhoria contínua e
ajuda a consolidar, mais rapidamente, a cultura da qualidade integral no
interior dos serviços. Por outro lado, através do reconhecimento oficial
e público da qualidade e das melhorias conseguidas nos serviços prestadores de cuidados acreditados, confere aos cidadãos maior confiança
no sistema de saúde.
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Promover e garantir a qualidade e a melhoria contínua dos serviços de
saúde, com rigor e respeito pela confidencialidade, é um imperativo de
todos os que dedicam a sua vida profissional ao serviço público dos cidadãos que os procuram para receberem os cuidados globais, integrados
e seguros que necessitam e a que têm direito.
Cabe ao Departamento da Qualidade na Saúde desenvolver as ferramentas
necessárias a uma melhor gestão da qualidade nos serviços de saúde.
Foi neste sentido que foi adaptado à realidade portuguesa o presente
Manual, baseado no Modelo de Acreditação de Unidades de Saúde da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (Modelo ACSA), o qual foi definido
como modelo oficial de acreditação de unidades de saúde do sistema de
saúde português, com base nos acordos celebrados entre os governos
da República Portuguesa e o Reino de Espanha.
Este Manual, concebido como uma ferramenta evolutiva de trabalho, que
guiará os profissionais de saúde durante o processo de acreditação dos
serviços onde trabalham, define uma série de standards, que vão desde
o respeito pela privacidade dos doentes até à análise dos incidentes e
eventos adversos, atravessando todas as dimensões da qualidade em
saúde.
Espero que o presente Manual responda às expectativas dos serviços em
processo de acreditação e estimule os profissionais que neles trabalham
a atingirem objetivos cada vez mais ambiciosos, em busca da excelência
na sua prática clínica.

JOSÉ ALEXANDRE DINIZ
Diretor do Departamento da Qualidade na Saúde

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

7

Manual de Acreditação
de Unidades de Saúde
– Hospitais

Índice
1 Introdução

10

2 Modelo de Acreditação
Características do modelo
Metodologia
Standards
Processo de Melhoria Contínua e Garantia da Qualidade

14
17
18
19
20

3 Programa de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais
Níveis de acreditação
Distribuição dos standards por grupos
Resultados da acreditação
Estrutura do Manual de Standards
Fases do Programa de Acreditação

22
24
25
26
28
31

4 Standards do Programa de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais
I. O cidadão, centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica

38
41
41
54
60

II. Organização da atividade centrada no utente
4. Gestão de Planos e Processos Assistenciais Integrados
5. Atividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde
6. Direção da Unidade de Saúde

66
66
70
78

III. Os profissionais
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação

82
82

IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamento e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação
10. Sistema da Qualidade

92
92
120
128

V. Resultados
11. Resultados da Unidade de Saúde

136
136

Programa Nacional
de Acreditação
em Saúde

10

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

1 Introdução

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

11

12

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

Introdução

N

o âmbito da acreditação de unidades de saúde prevista no Programa Nacional de Acreditação em Saúde (PNAS), consideramos
a acreditação como um processo mediante o qual se observa, avalia
e reconhece em que medida os cuidados de saúde que se prestam
aos cidadãos correspondem à Estratégia Nacional para a Qualidade
na Saúde e ao modelo da qualidade adotado tendo como objetivo
favorecer e impulsionar a melhoria contínua da qualidade nas nossas
unidades de saúde, na atuação dos profissionais e na sua formação,
com o fim último de alcançar a excelência na prestação de cuidados
de saúde.
Sendo a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados ao
cidadão um elemento central da estratégia da qualidade que se tem
vindo a desenvolver no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a acreditação
de unidades de saúde surge como uma metodologia de trabalho destinada a favorecer e impulsionar esses processos de melhoria contínua,
de forma transversal e integrando todos os elementos do sistema.
Para isso definiram-se as ferramentas necessárias que permitem
observar e reconhecer até que ponto as tecnologias, as instituições
e os profissionais correspondem aos critérios da qualidade estabelecidos, criando-se assim padrões de referência que nos permitam
avançar no caminho da melhoria contínua e da excelência.
Uma das ações prioritárias do Departamento da Qualidade na Saúde,
que decorre da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, consiste em desenvolver um modelo de acreditação coerente, alinhado
com esta estratégia e com as linhas de ação prioritárias dela decorrentes, destinado a todas as unidades integrantes do Serviço Nacional
de Saúde. Como modelo nacional de acreditação foi adotado o modelo
ACSA da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia, que a seguir se
descreve.
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2 Modelo de Acreditação

Características do modelo

O

Modelo Nacional de Acreditação em Saúde (modelo ACSA) tem uma
série de características próprias:

• É coerente com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde e com
os planos e ferramentas de gestão que estão em desenvolvimento com
vista à melhoria contínua do SNS, designadamente a gestão clínica, a
gestão por processos incluindo os processos assistenciais integrados,
a gestão por competências e a gestão do conhecimento.
• Tem como referência, entre outros, os diferentes Programas de Saúde,
os processos assistenciais integrados, os processos de suporte, os contratos de gestão, as recomendações sobre as melhores práticas clínicas
conhecidas, a segurança do utente e dos profissionais e as necessidades
e expectativas dos cidadãos.
• Aborda a qualidade de uma forma integral através de programas de
acreditação direcionados para as diferentes áreas que compõem os
cuidados de saúde, nomeadamente: hospitais e centros hospitalares,
serviços ou unidades de gestão clínica, unidades funcionais, farmácias,
unidades de hemodiálise, centros de investigação, laboratórios clínicos,
centros de formação contínua e programas de acreditação de competências profissionais, entre outros.
• Tem um caráter progressivo, pois identifica os passos que são dados
progressivamente até à excelência. Trata-se de um processo dinâmico, contínuo e evolutivo, que reflete não apenas o momento atual de
desenvolvimento da qualidade na organização, como o seu potencial
de evolução e crescimento.
Todos os Programas de Acreditação, que em conjunto irão constituir
o Programa Nacional de Acreditação em Saúde (acreditação de unidades de saúde, acreditação de competências, acreditação da formação
contínua, acreditação de páginas web), têm uma estrutura comum
e cobrem as mesmas áreas-chave de gestão da qualidade, às quais
correspondem cinco blocos de standards, a saber:
O cidadão, centro do sistema de saúde
Organização da atividade centrada no utente
Os profissionais
Os processos de suporte
Os resultados
Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais
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Metodologia

D

entro do processo de acreditação, a autoavaliação assume um papel
muito relevante.

Durante a fase de autoavaliação os diferentes grupos profissionais identificam a posição atual em que se encontram, determinam qual o nível
de cumprimento dos standards (nível de acreditação) que pretendem
alcançar e planificam as atuações necessárias para o conseguir.
O processo de autoavaliação permite a criação de um espaço de produção de consensos e de melhoria partilhada, no qual intervêm os
diferentes atores: os profissionais, os gestores e os próprios cidadãos.
Os profissionais analisam os standards e o seu propósito e refletem,
por exemplo, sobre “O que estamos a fazer?”, “Como o podemos demonstrar?”. Desta reflexão vão surgindo as evidências positivas que
lhes caberá apresentar. Ou ainda: “Que resultados obtivémos?”, “Como
os podemos melhorar?”. Surgirá desta análise a identificação de áreas
de melhoria que irão desenvolver e apresentar.
A avaliação externa é comum a todos os processos de acreditação (quer
se trate da acreditação de unidades de saúde, da acreditação das competências profissionais, da formação contínua e outros). Durante a fase de
avaliação externa, que é realizada por equipas de avaliadores qualificados
do Programa Nacional de Acreditação em Saúde, procede-se à observação e reconhecimento das evidências apresentadas com o objetivo de as
confirmar. Localmente observam-se e avaliam-se as provas documentais,
recolhem-se elementos de prova (constatações) por observação direta
e através de entrevistas e analisam-se todos os aspetos relacionados
com a gestão da segurança e a gestão da qualidade. Em função do grau
de cumprimento dos standards avaliados será determinado o nível de
acreditação obtido, os pontos fortes, as potencialidades e as áreas de
melhoria.
Cada uma destas fases, com particular ênfase para a autoavaliação, é
sustentada por uma série de aplicações em ambiente web, dentro da
plataforma @Qredita, desenvolvidas especificamente para o modelo ACSA,
que permitem conduzir com segurança cada processo de acreditação,
sempre com o apoio dos avaliadores qualificados do Programa Nacional
de Acreditação em Saúde. Esta plataforma web constitui além do mais um
poderoso meio de difusão de boas práticas e metodologias da qualidade
identificadas no respetivo programa de acreditação.
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Standards

O

modelo de acreditação parte de um conjunto de padrões de referência designados por standards, que servem de referencial para
reconhecer a qualidade dos serviços e dos cuidados prestados ao cidadão e para orientar a escolha e introdução de metodologias de gestão
da qualidade e o seu processo de melhoria contínua.
Os standards constituem um sistema em contínua evolução, para o qual
contribui o próprio cidadão na medida em que se identificam e incorporam
as suas próprias expectativas e necessidades. A sua definição, propósito,
revisão e permanente atualização tomam em consideração e recebem
contributos de diversas origens, que lhes servem de referência:
• Legislação vigente e quadro normativo, os quais refletem o compromisso
de qualidade do SNS para com o cidadão;
• Plano Nacional de Saúde e Programas Nacionais de Saúde;
• Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde;
• Evidência científica, normas clínicas, elementos de melhoria contínua
e boas práticas;
• Referências nacionais e internacionais.
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Processo de Melhoria Contínua
e Garantia da Qualidade

N

o Programa Nacional de Acreditação em Saúde, e dentro da ótica
expressa na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, ter-se-á
sempre em conta que estar acreditado significa um reconhecimento
expresso e público de que a unidade de saúde acreditada cumpre os
requisitos necessários para desenvolver e prestar cuidados de saúde
de qualidade, em segurança e que implementou o seu próprio programa de melhoria da qualidade.
O percurso para a melhoria contínua implica toda a organização, desde
os responsáveis máximos a todo o grupo de profissionais e colaboradores, que devem estar firmemente comprometidos neste processo. Toda
a organização se encontra assim envolvida num processo de transformação progressivo e contínuo, que lhe permitirá evoluir para formas
cada vez mais efetivas de alcançar os seus objetivos.
O Modelo de Acreditação é, decididamente, uma ferramenta metodológica
útil para a estratégia da qualidade a implementar no Serviço Nacional de
Saúde e para a reforma do sistema de saúde, pois permite comprovar
em que medida as atividades se realizam de acordo com as orientações
e normas da qualidade definidas e em permanente evolução, ao mesmo
tempo que oferece às unidades de saúde, através de um processo de
avaliação externa, a possibilidade de obterem o reconhecimento público
de que cumpriram e demonstraram a adesão às normas da qualidade
e, aos cidadãos, o acesso a esses resultados.
Cabe ainda dizer que, tendo em conta que a qualidade e a busca da
excelência são processos dinâmicos, a acreditação não deve ser entendida como um fim em si mesmo, mas antes como uma oportunidade
de estabelecer novos rumos e alternativas para melhorar a qualidade.
É neste sentido que a acreditação deve refletir não só a situação da
unidade de saúde num determinado momento, mas também todo o
potencial de melhorias e de desenvolvimento.
Este modelo da qualidade pretende reconhecer que a unidade de saúde está centrada e orientada tanto para a qualidade da prestação dos
cuidados de saúde e dos processos de suporte, como também para a
satisfação das expectativas e necessidades dos cidadãos e dos profissionais. Ao fazê-lo, garantirá os seus direitos, potenciando a segurança,
motivando e reconhecendo a competência dos profissionais e produzindo resultados efetivos.

20
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2 Modelo de Acreditação

A aplicação do modelo de acreditação ACSA e o reconhecimento externo
que lhe é inerente, associado à obtenção da acreditação, acrescenta
valor à organização, porque:
• Dá garantias aos cidadãos e aos profissionais quanto à qualidade
dos serviços prestados mediante uma avaliação baseada em critérios
transparentes;
• Fornece ao cidadão informação sobre os seus direitos a fim de que
ele possa ter elementos suficientes para ajuizar sobre a efetividade
desses direitos;
• Consolida e amplia a visão dos profissionais sobre o seu próprio
ambiente de trabalho e sobre os elementos da qualidade prioritários,
através de uma aprendizagem organizativa e da gestão do conhecimento, potenciando o seu desenvolvimento e formação;
• Cria um ambiente de trabalho e práticas assistenciais seguras, tanto
para os utentes e cidadãos como para os profissionais, e proporciona
o respeito pelo meio ambiente;
• Desenvolve ferramentas de gestão e melhoria da qualidade de forma
permanente, o que possibilita que seja instalada e se estenda aos profissionais uma cultura da qualidade, orientada para a avaliação contínua
e proactiva em relação ao aparecimento de eventos adversos.
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Níveis de acreditação

C

omo já foi referido, o Modelo de Acreditação aplica-se a vários destinatários (hospitais e serviços hospitalares, unidades funcionais
dos agrupamentos de centros de saúde, unidades de gestão clínica,
unidades especializadas, outras unidades de saúde, competências profissionais, formação contínua, páginas web). Todos estes programas de
acreditação têm um aspeto comum, uma vez que se desenvolvem com
base numa progressão em diferentes níveis: Bom, Ótimo e Excelente,
cada um mais complexo e exigente que o anterior e proporcionando a
possibilidade de progressão na perspetiva da melhoria contínua.
Não se deve, no entanto, entender o último nível (excelente) como fase
final ou última. Como consequência das melhorias que se produzirão
devido às novas tecnologias, novas prestações, novas formas de organização e novas exigências dos cidadãos, será feita uma revisão periódica
das normas e dos diferentes níveis, pois o que hoje poderá parecer um
objetivo longínquo, poderá vir a ser uma área de melhoria e tornar-se
realidade no futuro. Da mesma forma, a excelência de hoje pode ser
um aspeto vulgar no futuro.

24
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Distribuição
dos standards por grupos

A

distribuição dos standards em três grupos de complexidade crescente
permite à unidade de saúde que entra em programa de acreditação
identificar como se posiciona face aos mesmos e estabelecer prioridades
para a sua abordagem, decidindo qual o nível de acreditação a que se
propõe.
• Os standards do Grupo I (nos quais se incluem os standards classificados
como obrigatórios e que têm de estar cumpridos para qualquer nível de
acreditação) contemplam direitos consolidados dos cidadãos, aspetos
ligados à segurança dos utentes e profissionais, princípios éticos que
devem ser respeitados em todas as atuações da prestação de cuidados
e os elementos estratégicos prioritários para o SNS.
• Os standards do Grupo II incluem elementos associados a um maior
grau de desenvolvimento da organização: sistemas de informação, novas tecnologias, redesenho de processos e reorganização dos espaços
e fluxos de trabalho.
• O Grupo III abarca standards que demonstram que a unidade de saúde
cria inovação e desenvolvimento para a sociedade em geral.
TIPO DE STANDARD

Definição

Nº

%

Direitos dos cidadãos, aspetos ligados
à segurança dos utentes e profissionais,
princípios éticos, programas de saúde
e outras prioridades do SNS.

70

25%

Standards cujo cumprimento é imprescindí
vel para obter qualquer nível de acreditação.

92

33%

162

58%

Elementos associados a um maior grau
de desenvolvimento da Unidade.

77

27%

Standards que demonstram o caráter de topo
que a Unidade atingiu através da inovação e do
desenvolvimento que proporciona à sociedade.

41

15%

TOTAL

280

100%

GRUPO I

GRUPO I OBRIGATÓRIOS

TOTAL Grupo I

GRUPO II

GRUPO III

Legenda
OBRIGATÓRIOS

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

25

Resultados da acreditação

O

resultado do processo de acreditação pode ser um dos seguintes:

• A acreditação fica pendente, em fase de estabilização dos standards
obrigatórios.
Esta situação mantém-se até que os planos de melhoria da unidade de saúde demonstrem que se cumprem os standards obrigatórios do Grupo I.
Acreditação Nível Bom
A acreditação neste nível obtém-se se for atingido o cumprimento de mais
de 70% dos standards do Grupo I, incluindo-se nesta percentagem a totalidade dos standards obrigatórios.
Acreditação Nível Ótimo
A acreditação neste nível é alcançada quando se derem por cumpridos
100% dos standards do Grupo I e mais de 40% dos standards do Grupo II.
Acreditação Nível Excelente
A acreditação neste nível é alcançada quando se derem por cumpridos
100% dos standards dos Grupos I e II e ainda 40% ou mais dos standards
do Grupo III.

GRUPO I
GRUPO II

Bom

Ótimo

Excelente

> 70%
Incluindo obrigatórios

100%

100%

> 40%

100%

GRUPO III

> 40%

Uma vez obtida a acreditação de nível bom ou ótimo e transcorrido pelo
menos um ano, a unidade de saúde pode optar por avançar voluntariamente para o nível seguinte de acreditação.

26
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Na aplicação informática @Qredita que suporta todo o processo, em ambiente web, existe um módulo específico para o acompanhamento dos
processos de acreditação ao longo dos cinco anos da sua validade.
Os objetivos da fase de acompanhamento são:
• Consolidar os resultados obtidos e garantir que se mantém o cumprimento dos standards ao longo dos cinco anos de validade da acreditação;
• Manter o impulso para a melhoria contínua através da implementação
das áreas de melhoria detetadas e da identificação de novas áreas de
melhoria.
A partir do momento em que obtém a acreditação, a unidade de saúde
tem à sua disposição a ficha de autoavaliação para a fase de acompanhamento que se segue. Deste modo, ao longo de quatro anos a contar
da data de acreditação, pode fazer a avaliação do acompanhamento
relativamente aos seguintes aspetos:
• Análise das considerações prévias sobre modificações estruturais e
organizativas que tenham ocorrido e possam afetar o âmbito da acreditação;
• Análise do cumprimento dos standards obrigatórios com o objetivo de
garantir a manutenção do seu cumprimento ao longo do tempo;
• Atualização das áreas de melhoria levantadas durante a fase de auto-avaliação e que estejam pendentes de fecho;
• Atualização dos indicadores da atividade e dos processos assistenciais
relativos aos dois últimos anos de exercício.
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Estrutura do Manual de Standards

O

Manual de Standards para acreditação das Unidades de Saúde
– Hospitais está estruturado em cinco blocos e onze critérios,
como a seguir se indica:

I. O cidadão, centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica

II. Organização da atividade centrada no utente
4. Gestão de Planos e Processos Assistenciais Integrados
5. Atividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde
6. Direção da Unidade de Saúde

III. Os profissionais
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação

IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamento e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação
10. Sistema da Qualidade

V. Resultados
11. Resultados da Unidade de Saúde
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I . O cidadão, centro do sistema de saúde
No Manual de Standards, este bloco constitui cerca de 24% do total dos
standards, fazendo referência:
• Aos direitos, expectativas e participação dos utentes, profissionais e
partes interessadas da unidade de saúde;
• Aos elementos relacionados com a privacidade, intimidade e acessibilidade
aos recursos disponíveis;
• À inter-relação entre profissionais e diferentes níveis de cuidados de saúde;
• Às atuações interdisciplinares relativas à custódia e utilização da informação
clínica e pessoal do utente.
Este bloco divide-se em três critérios:
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica
II. Organização da atividade centrada no utente
Este bloco de standards constitui cerca de 13% do total dos standards do
Manual. Com eles aprofundam-se os aspetos relacionados com as atuações da
unidade de saúde em referência aos Processos Assistenciais Integrados.
Este bloco divide-se em três critérios:
4. Gestão de Planos e Processos Assistenciais Integrados
5. Atividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde
6. Direção da Unidade de Saúde
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Estrutura do Manual de Standards
III. Os profissionais
Este conjunto de standards constitui cerca de 9% de todos os standards
e reflete as práticas relacionadas com o acolhimento de profissionais,
com a adequação dos recursos humanos às atividades da unidade de
saúde, com a atualização das suas competências e com o desenvolvimento profissional, potenciando ainda a atividade de investigação da
unidade de saúde.
Este bloco tem um único critério:
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação
IV. Processos de suporte
Este bloco de standards constitui cerca de 48% dos standards do Manual.
Estes standards analisam a gestão da estrutura e das instalações da
organização, os processos de compras, o equipamento e o seu controlo,
a gestão da segurança, a funcionalidade destes processos, os quais são
necessários para que se possam atingir os objetivos propostos, tanto para
os utilizadores como para os profissionais. Analisam-se áreas relativas
a novos avanços tecnológicos no âmbito das tecnologias de informação
e comunicação, à proteção de dados pessoais, às estratégias de gestão
de risco e planos da qualidade específicos.
Este bloco inclui os seguintes critérios:
8. Estrutura, equipamento e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação
10. Sistema da Qualidade
V. Resultados
Finalmente existe um grupo de standards que representa cerca de
6% do total e que avalia os resultados obtidos pela unidade de saúde
relativamente à atividade realizada, à sua eficiência, à acessibilidade, à
satisfação dos utentes e à qualidade técnico-científica.
Este bloco inclui apenas um critério:
11. Resultados da Unidade de Saúde
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Autoavaliação de
acompanhamento
Acompanhamento

Avaliação externa
Enfoque externo

Fase 4
Relatório de avaliação

Fase 3
Plano de melhoria interno

Autoavaliação

Apresentação

Designação da equipa
de avaliação

Fase 2

Enfoque interno

Preparação

Candidatura

Fase 1

Relatório de autoavaliação

Fases do
Programa de Acreditação

Fase 1
Preparação. Candidatura à acreditação e visita de apresentação
O diretor(a) ou responsável máximo da unidade de saúde solicita o início
do processo de acreditação ao Departamento da Qualidade na Saúde (DQS)
mediante o preenchimento do formulário de candidatura. A partir desse
momento, e uma vez aceite a candidatura, desencadeia-se o planeamento
conjunto de todo o processo.
Seguidamente o DQS designa um responsável do projeto e a unidade de
saúde nomeará o seu responsável interno pelo processo de acreditação
para facilitar o desenvolvimento do mesmo e a comunicação entre as
duas entidades.
O passo seguinte consiste no planeamento e realização de uma visita à
unidade de saúde para apresentação do modelo de acreditação à equipa
designada pela unidade de saúde.
Fase 2
Enfoque interno: Autoavaliação
A autoavaliação foi concebida como o espaço onde se evidencia e comprova de forma permanente os avanços da organização na melhoria
contínua da qualidade. Para isso, toma-se como referência os standards
de acreditação.
Durante todo o tempo que dura esta fase, os profissionais da unidade
de saúde vão levar a cabo o exercício de autoavaliação, analisando e
observando o que se está a fazer bem (isto é, as evidências positivas) e
identificando as áreas de melhoria que é necessário implementar.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

31

Fases do
Programa de Acreditação
Objetivos da autoavaliação
• Promover e difundir entre todos os profissionais este modelo da qualidade coerente com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde;
• Facilitar o percurso da unidade de saúde no processo da qualidade e
de melhoria contínua até à acreditação, mediante:
• a identificação dos pontos fortes, com o propósito de os manter e
inclusivamente melhorar, e das área de melhoria, a fim de as converter em pontos fortes;
• a clarificação do propósito subjacente a cada standard e a disseminação do conhecimento sobre exemplos de boas práticas.
• Possibilitar o exercício de autoavaliação periódica, dentro e fora dos
ciclos de acreditação, para avaliar os progressos que se vão fazendo de
forma contínua;
• Fomentar a gestão do conhecimento.
Metodologia do ciclo PDCA
Seguindo a metodologia do ciclo PDCA de Deming (P de Plan=Planear; D
de Do=Cumprir; C de Check=Avaliar; A de Act=Adequar), é possível para
cada standard desenvolver um ciclo de melhoria contínua na própria
aplicação informática @Qredita. Deste modo evita-se que o cumprimento de um dado standard se transforme num ato estático ou pontual,
associado apenas a um determinado momento da avaliação. Com a utilização do ciclo PDCA pretende-se que a organização analise e reveja, se
necessário, a abordagem do standard, realize um planeamento prévio
para o conseguir dar como cumprido, concretize o seu plano de ação e
desenvolva ações para melhorar a sua implementação e desenvolvimento
ao longo do tempo, logrando consolidá-lo de forma efetiva. A própria fase
de estabilização dos standards não cumpridos não se dirige somente ao
cumprimento desse standard, mas pressupõe a mobilização da unidade
de saúde num processo de evolução permanente, que assegurará o seu
cumprimento no futuro.
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O quadro seguinte sintetiza o ciclo PDCA:
Fase

Descrição
Antes de se iniciar o processo de acreditação,
Perfil de melhoria prévio foi determinada a importância, para a
organização, do propósito do standard.

Planeamento
(Plan)

Delimita o objetivo e o
sistema de informação

Definiram-se os indicadores que avaliam
a concretização do standard.

Planeia

Definiram-se as ações necessárias para
cumprir o standard.

Define funções

Determinaram-se as responsabilidades
e os recursos humanos necessários para
cumprir o standard.

Comunica

Comunicou-se, a todos os implicados no
processo, o plano para cumprir o standard.

Adequa recursos

Definiram-se e alocaram-se todos os recursos
necessários para cumprir o standard.

Cumprimento
(Do)

Cumpre

São cumpridos os propósitos do standard, de
acordo com o seu impacte e os indicadores
definidos.

Avaliação
(Check)

Avalia

Identificaram-se os desvios dos resultados
obtidos.

Adequação
(Act)

Corrige e melhora

Empreenderam-se as ações necessárias
para eliminar os desvios observados.

Etapas da autoavaliação
A fase de autoavaliação decompõe-se por sua vez nas seguintes etapas:
1. A equipa diretiva estabelece os objetivos e o plano de ações para a
autoavaliação da unidade de saúde.
Neste planeamento estabelece-se como se vai desenvolver o processo de autoavaliação e a estratégia de comunicação, tanto interna
como externa.
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Fases do
Programa de Acreditação
2. É nomeado o responsável da unidade de saúde pelo processo de
acreditação.
Esta nomeação é necessária, pois este responsável da unidade de
saúde, que funcionará como pessoa-chave da organização para
este processo, será o seu interlocutor com a Equipa de avaliadores
do Programa Nacional de Acreditação em Saúde. Além de outras,
estarão entre as suas principais funções as seguintes:
• Estabelecer o cronograma da autoavaliação e zelar pelo seu cumprimento;
• Participar na seleção dos autoavaliadores e dar-lhes suporte formativo;
• Marcar e dirigir as reuniões dos autoavaliadores.
3. Seleção de autoavaliadores e atribuição de standards.
Nesta etapa do processo define-se o grupo de avaliadores internos
(autoavaliadores), cujo número dependerá da dimensão da unidade
de saúde. É desejável que este grupo de autoavaliadores seja multiprofissional, permitindo potenciar a aprendizagem e possibilitar
a criação de conhecimento organizativo. Dado o caráter dinâmico
tanto dos standards como do próprio processo, esta equipa não
deverá ter unicamente como objetivo o exercício de autoavaliação
pontual, mas deverá ainda trabalhar as áreas de melhoria e as recomendações que decorrem da avaliação externa. Para que este
trabalho seja mais eficiente é recomendável que os standards sejam repartidos entre todos os profissionais que vão participar na
autoavaliação.
4. Formação dos autoavaliadores e treino na aplicação informática @Qredita.
O responsável do processo de acreditação da unidade de saúde
proporciona a todos os autoavaliadores:
• O Manual de Standards completo e a listagem de standards sobre
os quais cada um se vai debruçar;
• O acesso à aplicação informática @Qredita onde os diferentes
autoavaliadores ou grupos de autoavaliadores poderão registar
as evidências positivas, as áreas de melhoria e o grau de cumprimento de acordo com o ciclo PDCA.
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O responsável por esse processo de acreditação tomará a seu cargo proporcionar formação suficiente para que os autoavaliadores
consigam operar a aplicação informática @Qredita e fazer o seguimento do processo.
5. Preenchimento das fichas de autoavaliação.
Sob a coordenação do responsável interno do processo de acreditação, o grupo de trabalho revê os standards e as fichas da aplicação informática @Qredita. Este exercício de reflexão sobre como os
standards se cumprem conduz à descrição das evidências positivas
que o suportam. Caso não haja evidências que demonstrem o cumprimento do standard, o autoavaliador deverá descrever as áreas
de melhoria que a unidade de saúde vai ter de desenvolver para que
o mesmo se possa dar como cumprido e estabilizado. A própria aplicação informática @Qredita permite a inclusão de ficheiros anexos
às evidências positivas e às áreas de melhoria.
6. O grupo de autoavaliação discute e partilha as evidências positivas e
áreas de melhoria e finaliza a autoavaliação.
7. Estabelecimento de prioridades para as áreas de melhoria.
Depois da partilha dos resultados obtidos pelos diferentes grupos
de autoavaliadores, faz-se uma abordagem global às áreas de melhoria em busca de linhas de atuação comuns. Na própria aplicação
informática @Qredita é possível estabelecer prioridades, planificar
ações e estabelecer responsáveis pelas áreas de melhoria.
8. Desenvolvimento e concretização das áreas de melhoria.
Com as possibilidades que a aplicação informática @Qredita oferece
é possível convertê-la num sistema de gestão da melhoria contínua
da própria unidade de saúde.
9. Avalia-se e melhora-se o processo de autoavaliação.
Finalmente, o processo de autoavaliação passa a ser encarado como
uma forma de aprendizagem com o objetivo de lhe introduzir as
melhorias necessárias e ao mesmo tempo preparar as sucessivas
autoavaliações. Existe na aplicação informática @Qredita um módulo
de resultados, o que facilita o planeamento e seguimento das ações
decorrentes da gestão da melhoria contínua da qualidade que tiveram origem na autoavaliação.
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Fases do
Programa de Acreditação
Fase 3
Enfoque externo: A visita de avaliação
Uma vez terminada a autoavaliação, planifica-se de uma forma consensual, entre a Direção da unidade de saúde e a equipa de avaliadores do
Programa Nacional de Acreditação em Saúde, a visita de avaliação externa. Os avaliadores do programa de acreditação encarregar-se-ão de
estudar toda a informação constante na aplicação informática @Qredita
e proceder à sua verificação na visita de avaliação externa. Assim, ao longo desta fase, os avaliadores verificam o cumprimento dos standards a
partir não só das evidências e áreas de melhoria referidas pela unidade
de saúde durante a autoavaliação, como também de outras evidências
resultantes da visita, que podem ser documentais, decorrentes das entrevistas ou por observação direta.
Relatório
Concluída a visita de avaliação externa, a equipa de avaliadores do programa de acreditação elabora um relatório onde é especificado o grau
de cumprimento dos diferentes standards. Este relatório é remetido à
Direção da unidade de saúde.
Fase 4
Acompanhamento e colaboração entre a unidade de saúde e a equipa de
acreditação
Uma vez terminado o processo de acreditação, é estabelecido um sistema
de colaboração entre a unidade de saúde e os avaliadores do programa,
com o único objetivo de assegurar a estabilidade de cumprimento dos
standards ao longo do tempo e por isso mesmo a manutenção do nível
da qualidade.
As visitas de acompanhamento realizar-se-ão com a periodicidade definida em função dos resultados alcançados (tipicamente 2 e 4 anos) ou
quando circunstâncias especiais o exijam.
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I. O cidadão, centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica

II. Organização da atividade centrada no utente
4. Gestão de Planos e Processos Assistenciais Integrados
5. Atividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde
6. Direção da Unidade de Saúde

III. Os profissionais
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação

IV. Processos de suporte
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9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação
10. Sistema da Qualidade

V. Resultados
11. Resultados da Unidade de Saúde
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
Definição do critério
Desenvolvimento de atuações e procedimentos para que a unidade de
saúde respeite os direitos dos cidadãos e tenha em consideração as
preferências do utente na organização da prestação de cuidados.
Intenção do critério
O cidadão é o centro do sistema no Serviço Nacional de Saúde. As suas
necessidades, os seus pedidos, as suas expectativas e a satisfação
dos mesmos convertem-se em objetivos primordiais da organização. A
qualidade percebida pelo utente vai depender da capacidade da organização em identificar e satisfazer as suas necessidades e expectativas.
Para alcançar estes objetivos, não só é necessário identificar quais
os serviços de que o utente necessita, como também comunicar-lhe e
informá-lo de como os utilizar eficazmente, favorecendo a sua participação em todas as decisões que dizem respeito à sua saúde.
A intenção deste conjunto de standards relativos aos direitos, satisfação e participação do utente consiste em garantir que os cuidados de
saúde prestados são personalizados e orientados para o utente e que
esses cuidados de saúde não só garantem a efetividade clínica, como
também respeitam as suas expectativas, colocando de facto o cidadão
no centro do processo de prestação de cuidados.
1A. Direitos e deveres de utentes e familiares
Os utentes têm o direito a que lhes sejam prestados cuidados de saúde
que salvaguardem a sua dignidade pessoal e respeitem os seus valores culturais, psicossociais e espirituais. Por seu lado, o próprio utente
assume deveres para com a organização de saúde ao longo do seu
processo assistencial.
O processo de prestação de cuidados de saúde deve inserir-se num
quadro conceptual onde se considerem e respeitem estes valores e
as preferências dos utentes, os quais devem ser informados dos seus
direitos e das suas responsabilidades. A garantia do cumprimento dos
direitos e deveres do utente deve traduzir-se em práticas e procedimentos que tenham em conta as determinações da legislação em vigor, as
quais devem estar sempre presentes nas relações entre os profissionais
e os utentes. Os profissionais deverão conhecer os princípios éticos e
legais pelos quais se devem reger e quais as políticas, procedimentos
e normas de boa prática que foram estabelecidos na organização para
garantir o seu efetivo cumprimento.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

Merecem especial atenção os utentes incluídos em projetos de investigação ou de docência, em relação aos quais é imprescindível assegurar
que foram previamente informados desta circunstância e que deram, de
forma expressa, o seu consentimento esclarecido. É igualmente necessário
obter a prévia aprovação dos órgãos competentes ou da direção clínica
da unidade de saúde, e garantir a aceitação das condições definidas para
o estudo por parte do médico que o realiza. De acordo com estes pressupostos, a informação a fornecer aos utentes deve conter: a descrição
dos benefícios esperados; os possíveis riscos e desconfortos; os serviços
alternativos que existem e que poderiam também ser vantajosos; os
procedimentos que vão ser seguidos, com particular ênfase para os procedimentos de natureza experimental, e a informação sobre o direito do
utente de recusar a participação ou mesmo de a abandonar a qualquer
momento, sem que haja consequências, nomeadamente sem que essa
decisão afete o seu acesso aos serviços e à prestação de cuidados.

Legenda:

Standard
S 2 01A.01

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I
GRUPO II

Propósito: Criar mecanismos organizativos na unidade de saúde que facilitem o
cumprimento do conteúdo da Carta dos Direitos e Deveres em consonância com
programas dirigidos ao atendimento do cidadão.

Standard
S 2 01A.02

GRUPO III

Garante-se o cumprimento do conteúdo da Carta dos Direitos e Deveres
do Utente do SNS.

Os utentes são informados do seu problema de saúde e de todos os
aspetos com ele relacionados.

Propósito: Proporcionar aos utentes toda a informação necessária para que estes
possam participar na tomada de decisões sobre o seu problema de saúde, criando
mecanismos que permitam superar barreiras de comunicação.

Standard
S 2 01A.03

Disponibiliza-se ou facilita-se o acesso à Carta dos Direitos e Deveres do
Utente num idioma conhecido pelo utente.

Propósito: Assegurar que não existem diferenças de acesso à informação contida
na carta dos direitos e deveres dos cidadãos por razões de idioma.
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Standard
S 2 01A.04

Os utentes que participam em projetos de investigação deram o seu
consentimento informado e foram previamente informados e esclarecidos
dos riscos e benefícios, das alternativas existentes à sua não participação
e do direito de desistência a qualquer momento.

Propósito: Garantir que os utentes que vão participar em projetos de investigação
dispõem de informação suficiente que lhes permita uma tomada de decisões livre e
esclarecida, através do conhecimento dos riscos e benefícios inerentes à sua participação no projeto de investigação e das alternativas existentes caso decida não
participar, incluindo a informação sobre o direito de prosseguir o seu tratamento de
acordo com o estado da arte.

1B. Livre escolha
O utente tem direito à livre escolha do médico e do serviço de saúde
nos termos da legislação e regulamentos de serviço em vigor e da disponibilidade dos recursos existentes.
A livre escolha do médico e de outros profissionais de saúde é considerada um direito do cidadão e deverá representar um compromisso
efetivo do Serviço Nacional de Saúde em concordância com o objetivo
fundamental da política de saúde: colocar o cidadão no centro do sistema.
O exercício efetivo deste direito implica o cumprimento das determinações legislativas e das disposições internas conducentes ao seu
desenvolvimento e implementação. Considera-se para isso necessário
que seja feita uma avaliação periódica das práticas da organização, de
modo a que se possam detetar eventuais constrangimentos e situações
que representem uma resposta discriminatória ou não equitativa para
os cidadãos no que diz respeito ao exercício deste direito.
Para que este direito seja efetivamente respeitado, a unidade de saúde deve criar a informação necessária e pô-la ao dispor do utente de
forma compreensível, estabelecendo as atuações que daí decorrem e
definindo-as, se necessário, em procedimentos administrativos. Será
ainda necessário que se realize uma avaliação periódica das práticas
da organização com o objetivo de constatar que o utente pode efetivamente exercer o seu direito à livre escolha.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

Standard
S 2 01B.01

Os utentes dispõem de informação suficiente para exercerem sem
dificuldade o direito à livre escolha e a uma segunda opinião.

Propósito: Garantir que está contemplada toda a informação necessária para que
o utente possa exercer o seu direito de livre escolha e segunda opinião, no respeito
pelas regras de funcionamento estabelecidas.

Standard
S 2 01B.02

Os procedimentos relacionados com o processo de livre escolha são
analisados regularmente, com especial atenção às decisões de recusa
e às causas das mesmas.

Propósito: Garantir o seguimento, avaliação e análise das resoluções ligadas ao
processo de livre escolha.

1C. Consentimento informado
O utente, destinatário de determinados procedimentos e/ou intervenções, deverá ser informado das características e dos riscos inerentes
aos mesmos e das possíveis alternativas através de um documento
compreensível, no qual manifestará o seu consentimento escrito ou,
nos casos aplicáveis, o seu representante legal (familiar, tutor ou outro
legalmente estabelecido).
Trata-se de reforçar a garantia do direito que o utente tem de ser
informado do seu processo assistencial, especialmente no que diz
respeito a intervenções e procedimentos de diagnóstico ou terapêutica identificados em função do risco que comportam. A formalização
do seu consentimento e da informação que lhe foi dada terá de ser
suportada por documento escrito, incluído no processo clínico. Estes
elementos são considerados essenciais para se poder avaliar e comprovar que a informação dada é suficiente e compreensível para o
utente, de modo a que este possa participar nas decisões que o afetam de forma realmente esclarecida.
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Standard
S 2 01C.01

A unidade de saúde dispõe de uma relação de procedimentos e/ou
intervenções que requerem consentimento informado (CI) escrito do
utente.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde identifica todos os procedimentos de
risco que precisam de consentimento informado escrito e adapta o seu conteúdo
e forma à Carta dos Direitos e Deveres do Utente, garantindo o cumprimento deste
direito.

Standard
S 2 01C.02

O utente e/ou seu familiar, ou o seu representante legal, compreendem
a informação que lhes é fornecida.

Propósito: Garantir que o utente e/ou familiares/representante legal compreendem
em todos os casos a informação fornecida pelos profissionais sobre as características,
riscos e alternativas possíveis, ultrapassando-se barreiras linguísticas e limitações
sensoriais, entre outras.

Standard
S 2 01C.03

São realizadas avaliações periódicas sobre o conteúdo do consentimento
informado, seu grau de cumprimento e correto arquivo no processo
clínico.

Propósito: O ciclo de melhoria contínua relacionado com o procedimento de consentimento informado deve incluir avaliações periódicas que permitam detetar e
corrigir possíveis desvios ao grau de cumprimento dos procedimentos definidos
pela unidade de saúde, atualização dos documentos de Consentimento Informado
e arquivo dos mesmos.
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centro do sistema de saúde
1D. Participação nas decisões clínicas
A unidade de saúde deve facilitar a participação do utente na tomada
de decisões respeitantes ao seu processo assistencial, quer as que
dizem respeito a decisões clínicas, quer também em relação a aspetos
organizativos da prestação de cuidados que afetem o seu processo
assistencial.

1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

A unidade de saúde deverá fomentar a participação do utente e sua
família em determinados aspetos da prestação de cuidados, garantindo-lhe assim este direito. Para isso é necessário que disponha de procedimentos que permitam o efetivo exercício desse direito e promovam
o seu desenvolvimento.
Através dos diversos níveis de direção será promovido o conhecimento
e difusão dos procedimentos estabelecidos na organização (plano assistencial e alternativas terapêuticas, segunda opinião, substituição
na tomada de decisões), fomentando-se a corresponsabilização do
cidadão em relação aos diferentes aspetos da prestação dos cuidados
de saúde.
Standard
S 2 01D.01

O utente participa na tomada de decisões perante possíveis alternativas
terapêuticas e de cuidados, garantindo-se o seu direito de se negar ao
tratamento (no respeito pelas exceções contempladas na legislação
em vigor).

Propósito: Fomentar a participação do utente na tomada de decisões do seu
processo assistencial.

Standard
S 2 01D.02

Existe um procedimento para a “substituição da tomada de decisões”
pelo representante legal (familiar, tutor, etc.) sempre que o utente
se encontre em situação de incapacidade ou quando o utente menor
de idade não seja ainda capaz intelectual ou emocionalmente de
compreender o alcance da intervenção.

Propósito: Garantir o cumprimento do direito.
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Standard
S 2 01D.03

É aplicado o procedimento legal estabelecido sobre Vontade Vital
Antecipada para que o utente manifeste a sua decisão.

Propósito: Assegurar o direito dos utentes para tomar decisões sobre o seu próprio
processo assistencial, relacionadas com a continuação ou interrupção de manutenção
vital e assistência ao final da vida, de acordo com a legislação em vigor.

Standard
S 2 01D.04

O grau de conhecimento do utente sobre o procedimento legal estabelecido
de Vontade Vital Antecipada e o cumprimento deste direito pela unidade
de saúde são avaliados.

Propósito: Deve dispor-se de mecanismos de controlo sobre o conhecimento e o
cumprimento do procedimento da Vontade Vital Antecipada, por forma a assegurar
a participação do utente na tomada de decisões sobre o seu processo assistencial,
de acordo com a legislação em vigor.

Standard
S 2 01D.05

São fomentados e realizados grupos de melhoria, com a participação dos
utentes, relacionados com a organização dos cuidados.

Propósito: Orientar a organização para o cidadão, proporcionando-lhe a possibilidade
de ter uma participação efetiva em decisões relacionadas com a melhor forma de
prestar o serviço que o afeta e com a sua melhoria contínua.

1E. Transparência e informação
O sistema de saúde e as diferentes unidades de saúde que o compõem devem pôr à disposição do cidadão toda a informação de que
este necessite, de forma compreensível e acessível, e devem estabelecer procedimentos para que o cidadão possa exercer eficazmente
os seus direitos e fomentar a utilização dos serviços disponíveis de
forma equitativa.
Os cuidados de saúde são prestados de acordo com a capacidade e
função de cada unidade de saúde. Quando as necessidades do utente
ultrapassam a disponibilidade existente na unidade de saúde o utente
deverá ser informado sobre as alternativas assistenciais, sendo-lhe
facilitado o acesso para a unidade de referência, se esta for a solução
preconizada para garantir a prestação de cuidados ao utente.
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1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

Standard
S 2 01E.01

É facultada informação ao utente sobre a carteira de serviços, os
procedimentos de acesso aos mesmos, os serviços de referência, se
existentes, e os procedimentos de referenciação.

Propósito: Proporcionar ao utente informação que lhe permita conhecer a rede
assistencial em que está integrado para poder tomar decisões com conhecimento
de causa e exercer os seus direitos relacionados com as opções existentes na rede
de prestação dos cuidados de saúde.

Standard
S 2 01E.02

É facultada ao utente informação atualizada sobre tempos de resposta
em relação ao pedido de cuidados feito (processos cirúrgicos, provas e
exames diagnósticos e consultas externas).

Propósito: Proporcionar ao cidadão informação pertinente sobre tempos de resposta legalmente instituídos, que lhe permita conhecer a rede assistencial, fazer
opções e exercer os seus direitos relacionados com o desempenho da prestação
dos serviços de saúde.

Standard
S 2 01E.03

A unidade de saúde divulga periodicamente informação atualizada
sobre a sua atividade assistencial, o que facilita a tomada de decisões
por parte do cidadão.

Propósito: Proporcionar ao cidadão informação sobre a atividade realizada pela
unidade de saúde, que lhe permita conhecer a rede assistencial para fazer as suas
opções e exercer os seus direitos com conhecimento de causa.

Standard
S 2 01E.04

A unidade de saúde divulga periodicamente os resultados da opinião
dos cidadãos relativamente aos cuidados recebidos, que se obtêm
através de Questionário de Avaliação, de pesquisas, de grupos focais,
entre outros.

Propósito: Proporcionar ao cidadão informação sobre os resultados de satisfação
obtidos pela unidade de saúde, que lhe permita conhecer a rede assistencial para
escolher e exercer os seus direitos relacionados com a prestação dos serviços de
saúde com conhecimento de causa.
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Standard
S 2 01E.05

São publicados indicadores de resultados (dos processos assistenciais e
outros) das equipas de profissionais.

Propósito: Proporcionar ao cidadão informação sobre resultados de satisfação, que
lhe permita conhecer a rede assistencial para escolher com conhecimento de causa
e exercer os seus direitos relacionados com a prestação dos serviços de saúde.

1F. Privacidade
Confidencialidade da informação constante do processo de saúde,
intimidade e dignidade.
O sistema de saúde deverá implementar os procedimentos necessários
que garantam o uso adequado da informação pelos profissionais
que intervêm no processo assistencial, com absoluto respeito pela
confidencialidade da mesma, assim como dos ficheiros e sistemas de
informação, e de acordo com o estabelecido na legislação em vigor.
O respeito pela intimidade do utente no decurso de todo o processo
assistencial deve ser considerado pela organização como um direito
fundamental, dispondo-se de critérios e procedimentos para assegurar
uma resposta adequada em relação ao exercício desse direito.
Standard
S 2 01F.01

É garantida a confidencialidade da informação de saúde do utente.

Propósito: Fazer uso adequado da informação de saúde e dados do utente,
nomeadamente da que consta no processo clínico, com absoluto respeito pela
confidencialidade da mesma.

Standard
S 2 01F.02

É respeitada a intimidade dos utentes.

Propósito: Garantir o direito à intimidade e privacidade do utente durante toda
a prestação dos cuidados de saúde.
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1G. Satisfação do utente
A satisfação com os cuidados de saúde recebidos é uma projeção da
avaliação subjetiva do cidadão acerca dos cuidados que recebeu e da
atenção que lhe foi dispensada. É uma dimensão essencial do processo
assistencial e a sua avaliação deve ser garantida.

1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

A satisfação do cidadão com os cuidados de saúde e com a resposta
adequada às suas necessidades, exigências e expectativas constitui um
objetivo fundamental do Serviço Nacional de Saúde.
A satisfação do utente quanto ao que entende subjetivamente terem
sido os cuidados de saúde recebidos contém múltiplas variáveis. Aspetos
tais como a sua perceção sobre a qualidade da assistência, a relação com
o profissional, as condições de acessibilidade, o conforto, a segurança, a
comunicação, a privacidade e o respeito pela intimidade são determinantes para o nível de satisfação dos utentes com os serviços de saúde.
Devem existir procedimentos que permitam medir regularmente o grau
de satisfação dos utentes, assim como inculcar na organização e em
todos os seus profissionais a importância de se considerarem todas as
variáveis que determinam a avaliação que o cidadão faz sobre os cuidados de saúde recebidos.
É conhecido o grau de satisfação dos utentes dos processos mais frequentes.
Deverá existir um plano de medidas tendentes a corrigir os aspetos tidos
como deficitários na avaliação do utente.
Existe um plano orientado para potenciar e melhorar a comunicação
entre os profissionais e os utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Standard
S 2 01G.01

São utilizados inquéritos validados para conhecer a satisfação dos
utentes.

Propósito: Recolha de informação verdadeira, fiável e relevante que permita conhecer
a satisfação dos utentes e conduzir à introdução de planos de melhoria.

Standard
S 2 01G.02

São adotadas medidas e ações de melhoria baseadas nos resultados
obtidos através da avaliação do grau de satisfação dos seus utentes.

Propósito: Impulsionar a melhoria contínua.
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Standard
S 2 01G.03

Os utentes conhecem os nomes dos médicos e enfermeiros responsáveis
pela sua assistência.

Propósito: Potenciar a relação profissional de saúde/utente, de forma a que se
garanta a personalização e continuidade assistencial.

Standard
S 2 01G.04

Os utentes e familiares referem uma atitude correta no atendimento
por parte de todos os profissionais.

Propósito: Melhorar a qualidade da relação profissional/utente.

Standard
S 2 01G.05

Os utentes e familiares referem que as instalações são confortáveis.

Propósito: Propiciar um ambiente de comodidade e conforto para os utentes e
familiares durante a sua permanência na unidade de saúde.

Standard
S 2 01G.06

É estabelecido e cumprido um procedimento para a gestão das sugestões
e reclamações (circuitos, prazos, informações e responsáveis).

Propósito: Que o cidadão perceba que a sua sugestão/reclamação foi atendida
pela unidade de saúde.

Standard
S 2 01G.07

São analisadas e investigadas as causas das reclamações e sugestões.

Propósito: Ao considerar as sugestões e reclamações como oportunidades de
melhoria, deve-se aprofundar a análise das causas que as originam para tomar
decisões que evitem a repetição das mesmas.
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1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

Standard
S 2 01G.08

As sugestões e reclamações realizadas por outros meios (verbais, web,
caixa de sugestões, grupos de melhoria, etc.) são geridas conforme
procedimento estabelecido.

Propósito: Orientar a organização para o cidadão, favorecendo a sua participação
na melhoria dos serviços de saúde.

Standard
S 2 01G.09

As melhorias decorrentes das sugestões e reclamações são implementadas
num prazo definido e adequado.

Propósito: Garantir a implementação das melhorias decididas num prazo de tempo
adequado.

Standard
S 2 01G.10

É avaliado o grau de melhoria obtido com base nas sugestões e reclamações
formuladas.

Propósito: Comprovar a efetividade das medidas adotadas.

Standard
S 2 01G.11

As sugestões e reclamações podem ser recolhidas e incorporadas em
qualquer momento e a partir de qualquer ponto da organização.

Propósito: A organização permanece sempre atenta na identificação das oportunidades
de melhoria e os seus profissionais estão implicados neste processo.
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centro do sistema de saúde
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
Definição do critério
Capacidade da unidade de saúde em satisfazer as necessidades dos
utentes de forma integral e equitativa e no menor período de tempo
possível. Este critério baseia-se no conceito de processo assistencial
integrado e único, entendido na perspetiva do cidadão e colocando-o
no centro da prestação de cuidados.
Intenção do critério
Mais que uma simples coordenação ou articulação entre serviços, trata-se de ter uma visão partilhada da continuidade assistencial, na qual
intervêm diversos profissionais em diferentes áreas de responsabilidade
e em diversos níveis de cuidados, que atuam em momentos distintos
mas com um mesmo objetivo comum: a pessoa. Os standards relacionados com este critério avaliam, entre outros aspetos, a acessibilidade,
a continuidade, a disponibilidade e a idoneidade assistencial, as quais
potenciam a eficiência e a efetividade na prestação dos cuidados de
saúde.
2A. Carteira de serviços
Apresentação eficiente da oferta de serviços disponibilizados pela unidade de saúde.
A instituição tem claramente definidos os serviços e as prestações em
termos de cuidados que se oferecem (carteira de serviços), devendo
existir um procedimento estabelecido pela organização que garanta a
sua atualização. A unidade de saúde deve ter a sua carteira de serviços
exposta publicamente.
Standard
S 2 02A.01

A unidade de saúde tem a carteira de serviços claramente definida e
devidamente autorizada.

Propósito: A prestação de serviços deve ser concordante com os recursos disponíveis na unidade de saúde e com a carteira de serviços autorizada. Os profissionais
conhecem a sua carteira de serviços autorizada.

54

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

4 Standards do Programa de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

2B. Acessibilidade
Processo que permite assegurar a disponibilidade eficiente de serviços
e a garantia de equidade assistencial, para além de limitações de âmbito
geográfico, físico, organizativo e sociocultural.
Os utentes podem ter dificuldade em aceder às diversas prestações em
matéria de cuidados de saúde, em ser alvo de cuidados de saúde em
múltiplas unidades de saúde e em saber lidar com múltiplos profissionais
implicados na sua assistência. Uma das funções e responsabilidades
da organização consiste em facilitar a acessibilidade e em manter a
continuidade assistencial.
Deve existir um plano de acolhimento para os utentes que minimize as
suas incertezas e inseguranças e que facilite o seu conhecimento da
unidade de saúde, aproximando o utente à mesma. A unidade de saúde
deve atuar de forma uniforme na prestação dos cuidados e assegurar
a equidade.
A prestação de cuidados e todos os atos assistenciais devem ser
individualizados, respeitando os costumes, crenças, valores culturais
e espirituais dos utentes.
Standard
S 2 02B.01

Está implementado um plano de acolhimento para receber os utentes
que facilite o conhecimento e a aproximação à organização, o qual é
melhorado sempre que necessário.

Propósito: As organizações de saúde constituem um meio pouco conhecido para
os cidadãos. Mediante o plano de acolhimento (que pode incluir um guia) é-lhes
facilitada informação adaptada às suas necessidades (idioma, formato…), que
tenta aproximar a organização ao cidadão, facilitando também o acesso.

Standard
S 2 02B.02

São implementadas as mudanças organizativas necessárias que
possibilitem o acesso do utente em horário de manhã e tarde.

Propósito: Melhorar as condições de acesso aos utentes e familiares, em particular
àqueles que pelo seu âmbito geográfico de procedência, situação profissional ou
condições de saúde vejam limitada a sua capacidade de acesso à organização.
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2. Acessibilidade
e continuidade
assistencial

Standard
S 2 02B.03

A gestão das primeiras marcações para consultas e cuidados especializados é feita mediante procedimento on-line a partir dos cuidados de
saúde primários.

Propósito: Otimização do processo de marcações para cuidados especializados,
permitindo a obtenção da primeira marcação de forma rápida e efetiva a partir dos
cuidados primários.

Standard
S 2 02B.04

Está garantido o acesso aos cuidados de saúde a imigrantes.

Propósito: Garantir a facilidade de acesso ao sistema para a população imigrante
em consonância com as políticas sociais.

Standard
S 2 02B.05

São conhecidas pelos profissionais e utilizadas as orientações nacionais
sobre a prestação de cuidados integrais a imigrantes, para facilitar a
informação e continuidade dos cuidados.

Propósito: Garantir a facilidade de acesso ao sistema para a população estrangeira,
em consonância com as normativas em vigor, respeitando-se os procedimentos
e processos documentais instituídos por forma a assegurar a informação e a
continuidade assistencial dos cuidados prestados.

Standard
S 2 02B.06

Estão implementados procedimentos que garantem a comunicação
efetiva entre os profissionais de diferentes níveis assistenciais e facilitam assim a resolução dos processos assistenciais.

Propósito: Garantir a continuidade e resolução do processo assistencial mediante
a comunicação direta e regrada entre os profissionais do sistema.
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2C. Continuidade, coordenação e acompanhamento
Processo pelo qual se garante os adequados cuidados de saúde coordenando os profissionais e as diferentes unidades de saúde ao longo
do tempo.
Os cuidados que se prestam ao utente devem ser um processo continuado, devendo-se facilitar por parte da organização a coordenação entre
os profissionais, serviços, unidades hospitalares ou outras unidades de
saúde, que evitem a existência de vazios ou hiatos na prestação de cuidados. Deve ser sempre emitida informação sobre os cuidados prestados
e existir um plano de cuidados domiciliários caso seja necessário.
A organização garante que existe um intercâmbio da informação quando os utentes são referenciados para outros níveis de cuidados. Para
garantir a continuidade dos cuidados entre unidades de saúde é comunicada informação adequada relativamente ao estado e cuidados do
utente, incluindo o motivo do transporte, o estado físico e um resumo
dos cuidados prestados.
Deve ser evitada a variabilidade da prática clínica entre os diversos
profissionais, procurando-se a melhoria da qualidade científica e utilizando ferramentas baseadas na evidência científica, tais como guias
de prática clínica e normas clínicas.
Standard
S 2 02C.01

Os profissionais implicados num mesmo processo utilizam os mesmos
procedimentos normalizados e adaptados.

Propósito: Melhorar a coordenação entre profissionais e evitar a variabilidade da
prática clínica.

Standard
S 2 02C.02

São implementadas ações coordenadas entre diferentes níveis assistenciais
dirigidas a localizar mais eficientemente os recursos disponíveis.

Propósito: A unidade de saúde deve analisar e priorizar as atuações para aumentar
a capacidade de resolução da rede assistencial, especialmente no que se refere à
localização de tecnologias.
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2. Acessibilidade
e continuidade
assistencial

Standard
S 2 02C.03

São estabelecidas, entre os diferentes níveis assistenciais, as bases
necessárias para a coordenação, acompanhamento e melhorias na
área farmacêutica.

Propósito: Processo pelo qual é garantida a adequada prestação na área farmacêutica, coordenando e normalizando a atuação dos profissionais dos diferentes níveis
assistenciais ao longo do tempo.

Standard
S 2 02C.04

É assegurada a continuidade do fluxo do processo, sem vazios assistenciais, controlando as possíveis interfaces entre diferentes profissionais,
serviços ou instituições.

Propósito: A continuidade assistencial constitui um critério chave e determinante, que
deve inspirar a organização dos serviços, concebida como uma visão contínua e compartilhada da prestação de cuidados de saúde em que intervêm múltiplas equipas de
profissionais. A continuidade do processo não é interrompida nas diferentes fases:
• Acesso aos cuidados (Cuidados Primários, Emergência, Cuidados Especializados);
• Prestação dos cuidados (avaliação, diagnóstico, planeamento, tratamento);
• Transferência ou alta;
• Acompanhamento.

Standard
S 2 02C.05

O utente dispõe da informação de alta no mesmo momento em que é
dada a alta.

Propósito: Assegurar que o utente dispõe da informação necessária e suficiente para
garantir que a continuidade do seu processo não é interrompida.

Standard
S 2 02C.06

São realizadas sessões clínicas interníveis.

Propósito: Detetar situações suscetíveis de melhoria, compartilhar informação, otimizar recursos, protocolar ações conjuntas, normalizar práticas, promover formação,
entre outros, com o objetivo de garantir a continuidade assistencial.
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Standard
S 2 02C.07

São implementadas ações dirigidas a incrementar a resolução em
Consultas de Ato Único.

Propósito: Aumentar a capacidade de resolução dos processos assistenciais em
consultas externas, otimizando os tempos de espera e reorganizando os recursos
disponíveis.

2D. Tempos de resposta
Prestação da assistência em saúde num tempo adequado.
A instituição deve conhecer os tempos de resposta da procura assistencial a que o utente deve ter livre acesso e ter um sistema de controlo
dos tempos de resposta que lhe permita atuar atempadamente sobre
eles em caso de se desviar dos tempos de resposta definidos como
adequados.
Standard
S 2 02D.01

Estão definidos e são conhecidos tempos de resposta preconizados nos
processos assistenciais da unidade de saúde.

Propósito: A prestação de cuidados dos processos assistenciais deve efetuar-se num
tempo adequado às necessidades dos cidadãos e às características das patologias/
/processos de cuidados. Para avaliar a adequação dos tempos, é necessária a sua
definição e divulgação aos profissionais implicados. Esta definição deve ter em conta
o cumprimento da legislação em vigor e de normas clínicas específicas (legislação
sobre tempos máximos de resposta, Processos Assistenciais Integrados, Normas
Clínicas da Direção-Geral da Saúde, entre outros).

Standard
S 2 02D.02

São avaliados e melhorados os tempos de resposta dos processos.

Propósito: Deve existir um acompanhamento continuado dos principais tempos de
resposta e do impacte das ações de melhoria adotadas.

Standard
S 2 02D.03

São cumpridos os tempos de resposta dos processos.

Propósito: A prestação de cuidados tal como definida nos processos assistenciais deve ser efetuada num tempo adequado às necessidades dos cidadãos e
às características de cada processo.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
3. Documentação clínica
Definição do critério
Gestão eficiente das fontes e recursos referentes à informação clínica.
Intenção do critério
Os standards contemplados neste critério têm como objetivo avaliar como
se dá resposta às necessidades da informação clínica que acompanha o
processo assistencial, assegurando a qualidade técnico-científica da mesma,
a satisfação dos utentes e dos profissionais com um maior grau de eficácia
e eficiência, favorecendo a descentralização e coordenação dos fluxos de
informação clínica e incorporando a perspetiva do processo clínico digital
único, que apresenta uma arquitetura bem definida da história clínica.
3A. Cumprimento de boas práticas relativamente às histórias e processos
clínicos
Processo de registo e codificação da informação na história clínica do
processo clínico e outros documentos ou fontes de dados.
Standard
S 2 03A.01

A unidade de saúde garante a existência de um número único de
processo clínico por utente.

Propósito: Evitar a duplicação de processos clínicos e facilitar assim o acesso à
informação completa do utente.

Standard
S 2 03A.02

São aplicados, de forma periódica, procedimentos de controlo para evitar
duplicações do número do processo clínico do utente.

Propósito: Controlar e evitar a duplicação de processos clínicos e, assim, facilitar o
acesso à informação completa do utente.

Standard
S 2 03A.03

É utilizado o número de utente de saúde/nº de identificação da segurança social/nº europeu de seguro de doença como identificador do
utente no SNS.

Propósito: Facilitar a continuidade no fluxo da informação que acompanha o processo
assistencial, independentemente do local ou nível onde é prestado o cuidado.
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Standard
S 2 03A.04

São utilizados os dados definidos para a identificação do utente como
elementos de identificação em todos os documentos do processo
clínico.

Propósito: Garantir a unidade dos dados de identificação do utente no SNS.

Standard
S 2 03A.05

A estrutura do processo clínico é uniforme em toda a unidade de saúde
e o seu conteúdo ajusta-se aos procedimentos normativos em vigor.

Propósito: Garantir que o procedimento seguido na unidade de saúde para estrutura
do processo clínico cumpre normativos vigentes.

Standard
S 2 03A.06

É aplicada uma regra de utilização normalizada do processo clínico, onde
se define:
• Listagem de documentos normalizados a incluir;
• Critérios de ordenação dos documentos no processo;
• Normas de cumprimento para os registos;
• Conteúdo dos registos.

Propósito: Garantir que no conteúdo dos processos clínicos é registada a informação
necessária para prestar de maneira uniforme e contínua a assistência aos utentes,
facilitando a identificação dos mesmos e a compreensão do seu conteúdo.
Standard
S 2 03A.07

É avaliada periodicamente a uniformidade do processo clínico em toda a
unidade de saúde, bem como se o seu conteúdo se encontra ajustado às
normas em vigor (listagem de documentos normalizados, critérios de ordenação do processo, normas de cumprimento de registos, e conteúdo).

Propósito: A revisão periódica do conteúdo do processo clínico permite identificar
oportunidades de melhoria e detetar assimetrias ou défices na gestão dos mesmos
por parte de profissionais ou serviços.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
3. Documentação
clínica

Standard
S 2 03A.08

O processo clínico contém a informação necessária para apoiar e
justificar as ações realizadas ao utente, facilitando a continuidade
dos cuidados.

Propósito: O conteúdo e registos do processo clínico deve facilitar a tomada de
decisões permitindo estabelecer um plano assistencial baseado em boas práticas
de diagnóstico e/ou terapêuticas, assim como a sua alteração quando necessária
e oportuna em função do seguimento clínico do doente.

Standard
S 2 03A.09

É garantida a confidencialidade e guarda da informação clínica e dados
pessoais em todo o momento.

Propósito: À informação que contém o processo clínico deve aceder apenas o pessoal
autorizado pela unidade de saúde, cumprindo a legislação em vigor e as normas
implementadas.

3B. Arquivo de histórias de saúde
Atuações relativas ao tratamento, controlo e acesso à informação contida
no processo clínico.
Standard
S 2 03B.01

Deve ser garantido o acesso/disponibilidade do processo clínico durante
a prestação de cuidados de saúde.

Propósito: Uma prestação de cuidados adequada e segura requer que se disponha
da informação clínica atualizada do utente no momento preciso em que se prestam
os cuidados, tanto para adicionar dados à mesma, como para consultar ações e
antecedentes prévios.

Standard
S 2 03B.02

Existe um sistema de registo dos movimentos dos processos clínicos
que garante a sua localização e disponibilidade.

Propósito: A permanente disponibilidade do processo clínico para efeitos de prestação
de cuidados requer um controlo que permite o registo/rastreabilidade dos seus movimentos em todo o momento.
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Standard
S 2 03B.03

É aplicado um procedimento para regular o acesso e a gestão do
processo clínico.

Propósito: A informação que contém o processo clínico requer um controlo que
impeça o acesso e modificação por pessoal não autorizado.

Standard
S 2 03B.04

Existe um único arquivo de processos clínicos.

Propósito: A disponibilidade do processo clínico no momento da prestação dos
cuidados deve supor o acesso a toda a informação relativa a um mesmo paciente,
independentemente do profissional ou serviço que o tenha atendido anteriormente.

3C. Codificação
Conjunto de atuações sobre o processamento, exploração e difusão da
informação contida no processo clínico.
Standard
S 2 03C.01

Estão definidos os documentos de referência válidos para uma codificação
que esteja conforme com critérios normalizados.

Propósito: Nem toda a informação contida no processo clínico precisa ser codificada
para sua análise posterior. A organização deve definir que documentos contêm os
dados que devem ser processados e codificados.

Standard
S 2 03C.02

São utilizados códigos de diagnóstico estandardizados.

Propósito: Para poder agregar e comparar a informação são necessários códigos
universalmente aceites pelas unidades de saúde e outros organismos.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
3. Documentação
clínica

Standard
S 2 03C.03

Existem circuitos de validação interna da codificação.

Propósito: Durante a codificação podem produzir-se erros que diminuem a fiabilidade e
invalidam os resultados, pelo que devem existir mecanismos de controlo da fiabilidade
da codificação.

Standard
S 2 03C.04

A exploração e difusão de um conjunto mínimo de indicadores de saúde
ou o seguimento de indicadores dos programas de saúde estabelecidos
são realizados de acordo com as normas vigentes.

Propósito: A agregação e a comparação de resultados permitem às organizações de
saúde conhecerem e melhorarem a efetividade da assistência.

Standard
S 2 03C.05

São realizadas explorações e difusões do conjunto mínimo básico de
dados e indicadores de saúde ou de ações de seguimento de indicadores de programas de saúde em termos de eficiência e qualidade.

Propósito: A informação que se pode extrair do conjunto mínimo básico de dados
e indicadores de saúde não deve ficar limitada ao que se encontra determinado na
norma. Esta informação deve ser explorada pela própria organização para identificar
melhorias e corrigir desvios, entre outros.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
4. Gestão de Planos e Processos Assistenciais Integrados
Definição do critério
Adequação da organização à implementação, desenvolvimento e monitorização dos processos assistenciais de acordo com critérios definidos,
assim como a adaptação de cada um deles às características locais da
prestação dos cuidados de saúde.
Intenção do critério
Desenvolver as linhas de ação decorrentes da Estratégia Nacional para
a Qualidade na Saúde, colocando a ênfase da qualidade na gestão dos
processos assistenciais e das suas normas de qualidade. Fazer com que
as unidades de saúde do SNS entendam os processos assistenciais como
elemento básico da qualidade. Fazer com que as unidades de saúde se
adaptem e se centrem na sua implementação e que entendam os processos
assistenciais como uma visão integrada e única da prestação de cuidados,
centrada nas expectativas do cidadão em relação à satisfação das suas
necessidades, e isto ao longo de todo o seu percurso e pontos de contacto
com o sistema de saúde.
Esta visão, na qual assenta a conceção dos processos assistenciais
integrados, é uma visão multidimensional que contempla elementos
relacionados com a definição de responsabilidades, de atuações e das
competências profissionais, com a continuidade assistencial, com a
avaliação das expectativas e da satisfação do cidadão, com a eficiência
e evidência científica das decisões clínicas e com a incorporação de indicadores clínicos para a sua monitorização.
A contínua monitorização dos processos assistenciais, assim como a correta análise dos dados e indicadores e a valorização do seu contributo
para o atingimento dos objetivos do SNS devem constituir oportunidades
para as unidades de saúde detetarem situações suscetíveis de melhoria
e para as implementarem.
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4A. Adaptação da organização
Adaptação da unidade de saúde e adequação das suas práticas à gestão
dos e por processos assistenciais, de modo a que a gestão e implementação dos processos assistenciais se torne efetiva.
Standard
S 2 04A.01

Estão identificadas e definidas as diferentes responsabilidades de
atuação sobre os processos assistenciais.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde identifique, em relação a cada processo assistencial, o âmbito de responsabilidade das suas atuações e defina os
responsáveis por levar a cabo uma correta gestão por processos, os quais podem
ser ou não compartilhados com outros níveis assistenciais. No caso de responsabilidade não compartilhada com outros níveis de cuidados, a unidade de saúde
procederá à sua implementação. Nos casos em que o âmbito de responsabilidade
da unidade de saúde é limitado (porque esses processos não pertencem à sua
carteira de serviços), a unidade de saúde assumirá a atividade inicial de entrada
no processo assistencial ou procederá à transferência para o nível assistencial correspondente.

Standard
S 2 04A.02

Legenda:
OBRIGATÓRIOS
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III

Os processos assistenciais incluídos no mapa de processos estão
descritos e documentados.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde defina e documente a organização
e a gestão das atividades incluídas nos processos assistenciais que lhe dizem
respeito, por forma a que essas atividades e responsabilidades se encontrem
adaptadas à realidade específica da unidade de saúde, e que assegure a difusão
do documento de tal modo que se garanta que ele está acessível e se mantém
disponível para os profissionais envolvidos, com o objetivo último de diminuir a
variabilidade da prática clínica.

Standard
S 2 04A.03

Na adaptação dos processos assistenciais incorporam-se indicadores
de qualidade da prescrição farmacêutica.

Propósito: Fazer com que na metodologia de adaptação do processo assistencial
à realidade da unidade de saúde se incluam, desde o início, indicadores de qualidade da prescrição farmacêutica, baseados na evidência científica e/ou em normas clínicas, por forma a detetar e corrigir variações não desejadas no decurso
da atividade assistencial.
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centrada no utente
4. Gestão
de Planos
e Processos
Assistenciais
Integrados

4B. Implementação e desenvolvimento
Definição da metodologia de implementação dos processos assistenciais,
adequando-os ao âmbito assistencial onde se vão desenvolver e ao funcionamento da unidade de saúde.
Standard
S 2 04B.01

Está definido um plano para a implementação e gestão dos processos
assistenciais.

Propósito: Proceder à implementação dos processos assistenciais de forma programada. A implementação dos processos assistenciais vai requerer uma série de
ações que devem seguir uma ordem pré-estabelecida, com um calendário onde se
marque o início e o fim estimado para a sua efetiva implementação, com o objetivo
de coordenar os esforços dos profissionais envolvidos e de otimizar ao máximo os
recursos empregues.

Standard
S 2 04B.02

Existem circuitos formais de cooperação entre os responsáveis de um
mesmo processo e entre estes e os diferentes níveis de cuidados de
saúde envolvidos.

Propósito: Estabelecer mecanismos de colaboração, que são indispensáveis para a
gestão eficiente dos processos assistenciais. Devem ser estabelecidos mecanismos
de colaboração que permitam partilhar a informação e otimizar os recursos disponíveis, não apenas no âmbito de um determinado processo assistencial, mas também
entre diferentes processos assistenciais ou, inclusive, entre diferentes áreas de cuidados de saúde.

4C. Avaliação, análise e melhorias
Sistema que permite analisar e saber se os processos desenhados e
adaptados localmente se encontram dentro de limites de variação aceitáveis, bem como pôr em marcha os mecanismos adequados para a sua
melhoria contínua.
Standard
S 2 04C.01

São realizadas as adaptações funcionais necessárias para garantir a
adequada implementação dos processos.

Propósito: Adaptar o funcionamento da unidade de saúde à gestão dos processos
assistenciais. Para isso, em determinadas circunstâncias, é necessário redefinir
circuitos de trabalho, facilitando os fluxos definidos no processo.
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Standard
S 2 04C.02

São postos em marcha grupos de melhoria interníveis para cada um
dos processos assistenciais, de maneira a que possam ser analisadas as
diferentes situações e se proponham as alternativas possíveis.

Propósito: Implicar todos os níveis assistenciais na gestão do processo assistencial
para que este seja eficiente. Isto requer propostas de melhoria baseadas numa análise
e num enfoque integral e único por parte de todos os níveis assistenciais implicados.

Standard
S 2 04C.03

As alternativas propostas pelos grupos de melhoria de caráter internível baseiam-se numa avaliação prévia com o objetivo de avaliar a
sua efetividade.

Propósito: Basear as decisões decorrentes das propostas dos grupos de melhoria
numa avaliação custo-benefício prévia. O custo organizativo e/ou económico que pode
estar associado a uma alternativa que é proposta requer um estudo prévio da eficácia
real da medida antes de a mesma ser aceite e implementada.

Standard
S 2 04C.04

A melhoria obtida com a gestão de processos assistenciais é avaliada ao
longo do tempo.

Propósito: Melhorar a própria gestão dos processos assistenciais com base em procedimentos de avaliação previamente definidos, os quais devem permitir conhecer
se os resultados dos processos implantados se encontram dentro de margens de
aceitação (limites aceitáveis) previamente estabelecidas. Com base nos resultados
obtidos devem ser implementadas ações que melhorem efetivamente a sua gestão.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

69

II. Organização da atividade
centrada no utente
5. Atividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde
Definição do critério
Medida em que a unidade de saúde está empenhada em capacitar os
cidadãos e a comunidade envolvente com a informação que lhes permita
aumentar o seu grau de conhecimento sobre as determinantes relativas à saúde, promovendo-a, e levando-os a adotar práticas que visam a
melhoria da sua saúde.
Intenção do critério
Os standards relativos à promoção de programas de saúde destinam-se
a avaliar o conjunto de ações implementadas pelas unidades de saúde,
orientadas para um desenvolvimento de melhores condições de saúde
individual, coletiva e dos grupos de risco, as quais devem incluir medidas
preventivas e de educação sobre autocuidados.
5A. Comunidade
Ações dirigidas à informação que se disponibiliza e deverá fornecer à comunidade sobre a oferta e o modo de acesso aos serviços de promoção
da saúde. Ações relacionadas com os problemas de saúde da comunidade
ou zona de influência em que a unidade de saúde está inserida e com a
deteção de problemas de saúde específicos das populações da sua área
ou de grupos de população de risco. Garantia de continuidade assistencial
com recurso, sempre que necessário, aos serviços sociais.
As unidades de saúde identificam os problemas de saúde do meio em
que estão inseridas através de estudos da morbilidade prevalente e dos
grupos de população de risco ou zonas onde persistem problemas de
saúde especiais, para reorientarem as atividades e recursos em função
das necessidades detetadas e em consonância com a sua missão e o seu
papel na organização e coordenação dos recursos de saúde.
Os profissionais de saúde devem participar na deteção dos problemas
de saúde, realizar estudos específicos para conhecer a satisfação da
comunidade com as intervenções executadas e estabelecer planos de
melhoria baseados em estratégias de mudança assentes na avaliação
e análise dos resultados.
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Standard
S 2 05A.01

São identificadas as populações de risco existentes no seu âmbito de
cobertura.

Propósito: Orientar as intervenções de saúde para as necessidades específicas de
cada grupo populacional.

Standard
S 2 05A.02

São feitos planos e intervenções em relação às necessidades detetadas em matéria de cuidados, de prevenção e de promoção da saúde da
população, com um enfoque sócio-sanitário, e tendo em consideração
os programas de saúde horizontais.

Propósito: Utilizar uma abordagem integral para planear como dar resposta às
necessidades detetadas na população abrangida, a qual deve abarcar medidas de
promoção e prevenção em matéria de saúde.

Standard
S 2 05A.03

É dada prioridade ao desenvolvimento de atividades e intervenções
sobre as populações de risco.

Propósito: Assegurar que na definição de prioridades a população que necessita de
mais cuidados efetivamente os recebe.

Standard
S 2 05A.04

O desenvolvimento dos programas de promoção da saúde garante a
continuidade dos cuidados de saúde.

Propósito: Desenvolver os programas de saúde implicando todos os profissionais
e instituições responsáveis pelos cuidados de saúde, garantindo-se assim que as
intervenções planeadas relativas à promoção da saúde podem ser realizadas em
qualquer ponto do sistema.

Standard
S 2 05A.05

Dispõe-se de um guia de recursos externos de apoio aos utentes, suas
famílias e cuidadores.

Propósito: Facilitar aos utentes, familiares e cuidadores a acessibilidade aos serviços oferecidos pelos recursos comunitários, fornecendo-lhes informação sobre a
sua existência e forma de acesso.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

71

II. Organização da atividade
centrada no utente
5. Atividades
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Standard
S 2 05A.06

São realizadas, de forma periódica, atividades de apoio e colaboração
com os grupos de autoajuda.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde apoie e potencie os grupos de autoajuda
e estabeleça os canais de colaboração necessários.

Standard
S 2 05A.07

É divulgada e facilitada informação sobre a oferta da carteira de serviços
nas áreas da prevenção e promoção da saúde.

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde divulga e publicita os serviços de prevenção e promoção da saúde que proporciona aos seus utentes e cidadãos, que os
identifica na sua carteira de serviços, conseguindo assim contribuir para melhorar a
adesão aos mesmos e alargar o seu grau de cobertura.

5B. Utente
Formação e informação que é dada aos utentes para promover e facilitar
o seu autocuidado, relacionada com os diferentes aspetos da promoção
da saúde, prevenção da doença, uso adequado da terapêutica instituída
e aspetos dirigidos à reabilitação.
A identificação dos contextos familiares, culturais ou de índole pessoal
modelam a resposta do utente perante a doença. O seu conhecimento
é necessário para determinar a sua capacidade de autocuidado e para
elaborar um plano assistencial e de tratamento adequado às suas neces
sidades e condicionantes.
Standard
S 2 05B.01

Os profissionais realizam ações de promoção e educação para a saúde
dentro do seu âmbito de atuação.

Propósito: Consciencializar os profissionais de saúde, fazendo com que as intervenções em saúde não se limitem exclusivamente à solução de problemas pontuais,
mas que incorporem também a dimensão de promoção e educação para a saúde
em qualquer cenário da sua intervenção.
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Standard
S 2 05B.02

Os profissionais realizam as intervenções necessárias para conseguir
aumentar a adesão do utente ao tratamento, a sua gestão correta e
segura, a educação terapêutica, a educação para desenvolver o autocuidado e as medidas de prevenção de complicações e sequelas.

Propósito: Dirigir as intervenções de promoção da saúde para que alcancem o objetivo de facilitar a autonomia do utente no seu autocuidado, capacitando-o para cumprir corretamente o seu tratamento, para detetar complicações da doença ou efeitos
secundários e para prevenir, na medida do possível, o aparecimento de sequelas.

5C. Cuidadores
Ações dirigidas à formação dos cuidadores primários nos casos em que
os utentes ou os processos assistenciais os tornem necessários.
A unidade de saúde deve dar cobertura às necessidades de informação
dos cuidadores na sua relação com o utente, o que pode incluir detalhes
sobre o tratamento, os planos de cuidados e a reabilitação. A unidade
de saúde deve também, relativamente aos processos assistenciais mais
frequentes, ser capaz de responder às necessidades de formação dos
cuidadores, formação essa que facilite a gestão das indicações terapêuticas, das doses corretas, dos horários e frequência de administração, do
tratamento da dor, da deteção de possíveis anomalias, da deterioração
do estado do doente e dos cuidados de conforto ao longo do processo.
Standard
S 2 05C.01

É dada prioridade às ações de apoio à família que afetam e causam
sobrecarga aos cuidadores primários.

Propósito: Apoiar os cuidadores primários que podem ser suscetíveis de sofrer
sobrecarga no seu papel de cuidador. Em qualquer nível assistencial deve ter-se
em conta o risco de sobrecarga, devendo estabelecer-se oportunamente um plano destinado a evitar ou diminuir a sobrecarga do cuidador.

Standard
S 2 05C.02

Os processos de cuidados a doentes terminais e incapacitados incluem
os procedimentos a seguir para que os cuidadores primários melhorem a
capacidade de enfrentar o meio familiar.

Propósito: Apoiar e promover a aprendizagem dos cuidadores. Os cuidados a doentes
terminais e/ou incapacitados requerem não só conhecimentos e habilidades específicas por parte dos cuidadores primários, mas também uma aprendizagem a nível de
determinados comportamentos que facilitem a sua capacidade em fazer face a dificuldades familiares ou individuais. A unidade de saúde deve providenciar esses conhecimentos aos cuidadores e informá-los/formá-los sobre os procedimentos a seguir.
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Standard
S 2 05C.03

Os utentes e cuidadores recebem informação suficiente e são-lhes facilitadas as ferramentas necessárias para o seu tratamento e autocuidado.

Propósito: Favorecer o autocuidado e a adesão à prescrição terapêutica e aos planos de
cuidados, para o que é necessário satisfazer as necessidades de formação/informação
dos utentes, familiares e cuidadores.

5D. Programas de saúde e programas horizontais
Ações conducentes à implementação e cumprimento dos programas de
saúde.
Standard
S 2 05D.01

Os programas de saúde aplicáveis estão identificados, descritos e
documentados.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde identifique de forma explícita os programas de saúde transversais e com um enfoque sócio-sanitário que lhe dizem
respeito, e que assegure que estes são conhecidos por todos os implicados.

Standard
S 2 05D.02

Os programas de saúde são implementados de acordo com um plano
estabelecido.

Propósito: Planear a implementação dos programas de saúde, de tal forma que
sejam analisadas e tidas em conta as prioridades dos seus conteúdos, e fazer com
que seja estabelecido um cronograma de ação e um plano de comunicação.

Standard
S 2 05D.03

Existem circuitos formais de cooperação entre os responsáveis de programas relacionados entre si e entre responsáveis do mesmo programa
de outros níveis de cuidados ou mesmo outras áreas da saúde.

Propósito: Procurar e estabelecer sinergias entre programas relacionados entre
si e garantir que a continuidade dos programas se mantém mesmo quando intervêm profissionais de unidades ou áreas de saúde diferentes, através de formas
coordenadas de cooperação.
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5E. Planos específicos
Atividades de formação e de divulgação de estilos de vida saudáveis
dirigidas a grupos de risco, em colaboração com as áreas educativas
da comunidade onde a unidade de saúde está inserida e/ou com os
meios de comunicação.
Standard
S 2 05E.01

São aplicados procedimentos e medidas para conseguir que as coberturas estabelecidas no programa de vacinação sejam atingidas.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde contribui para que a cobertura vacinal
estabelecida no Plano Nacional de Vacinação seja atingida.

Standard
S 2 05E.02

São desenvolvidas atividades direcionadas à promoção de hábitos de
vida saudáveis nos jovens.

Propósito: Desenvolver todas as ações necessárias à promoção de hábitos de vida
saudáveis nos jovens, tendo em conta que estes são um grupo prioritário nesta
área. Deve, em particular, ser proporcionada aos jovens toda a informação necessária para que conheçam os riscos do abuso de álcool, dos hábitos tabágicos e das
toxicodependências.

Standard
S 2 05E.03

São desenvolvidas atividades orientadas para a prevenção de comportamentos sexuais de risco e da gravidez na adolescência.

Propósito: Definir e desenvolver estratégias de educação sexual destinadas aos
jovens, tendo em conta que os jovens são, coletivamente, um grupo-alvo prioritário
em relação à definição e desenvolvimento das atividades de prevenção dos comportamentos sexuais de risco.

Standard
S 2 05E.04

São desenvolvidas atividades com o objetivo de diminuir a sinistralidade
relacionada com os acidentes de trânsito no grupo etário dos jovens e
as respectivas consequências para a sua saúde.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde preste uma especial atenção à alta
incidência dos acidentes de trânsito na população jovem, de onde deriva uma elevada morbilidade e mortalidade. As unidades de saúde deverão obrigar-se a estabelecer
ações que vão para lá do mero âmbito assistencial, promovendo a consciencialização
deste grupo-alvo para a importância das medidas de prevenção.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

75

II. Organização da atividade
centrada no utente
5. Atividades
de Promoção
da Saúde
e Programas
de Saúde

Standard
S 2 05E.05

É facilitado aconselhamento profissional ao pessoal da unidade de saúde
para o abandono dos hábitos tabágicos.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde tenha não só uma política livre de fumo,
mas que a mesma seja acompanhada de uma estratégia ativa de desabituação tabágica para os profissionais.

Standard
S 2 05E.06

É assegurado o cumprimento do Plano Nacional contra a Violência Doméstica
e do programa “Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco” (ASCJR).

Propósito: Garantir que os profissionais conhecem e cumprem os protocolos de
atuação estabelecidos no Plano Nacional contra a Violência Doméstica e na ASCJR.

Standard
S 2 05E.07

São implementados mecanismos de controlo alimentar e controlo de
zoonoses em sintonia com mecanismos de vigilância epidemiológica.

Propósito: Diminuir a incidência de doenças adquiridas através dos alimentos
e potenciar programas preventivos.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
6. Direção da Unidade de Saúde
Definição do critério
Atividades desenvolvidas pela equipa diretiva, chefias intermédias e responsáveis pelos processos assistenciais destinadas a facilitar e potenciar o trabalho dos profissionais no que diz respeito ao cumprimento
dos objetivos da unidade de saúde e à melhoria dos seus resultados.
Intenção do critério
Com o conjunto de standards deste critério, referente à direção e ao
estilo de liderança, pretende-se comprovar como os dirigentes, as chefias dos serviços ou responsáveis dos processos assistenciais se implicam diretamente através dos seus comportamentos e decisões e como
estimulam a gestão da qualidade nas respetivas áreas de influência.
E ainda como desenvolvem e facilitam a concretização dos objetivos de
acordo com a missão, visão e valores da organização.
6A. Planeamento estratégico
Trata-se do planeamento das decisões estruturantes para a unidade
de saúde que, pela sua importância, terão consequências a médio-longo
prazo, de modo a garantir a continuidade assistencial e a melhoria dos
seus resultados de desempenho. Através do planeamento estratégico
decide-se a prioridade das ações a implementar e as alternativas entre
as diferentes orientações a tomar para o futuro.
O plano estratégico pode ser definido como o documento chave que
serve para guiar a organização no sentido desejado num determinado período de tempo. É, em geral, constituído por um conjunto de
decisões de gestão dirigidas para a obtenção dos seus objetivos. Este
planeamento estratégico deve estar em consonância com a missão, a
visão e os valores definidos no Plano Nacional de Saúde e na Estratégia
Nacional para a Qualidade na Saúde da DGS.
Standard
S 2 06A.01

Existe um documento onde se reflete o planeamento estratégico da
unidade de saúde, priorizando os seus objetivos de acordo com uma
análise prévia das suas atividades, tendo em conta as expectativas
e necessidades da população que atende, os recursos existentes e o
enquadramento orçamental da unidade de saúde.

Propósito: Assegurar que a gestão da unidade de saúde assenta num planeamento a médio e longo prazo, baseando-se este numa análise prévia da situação
e na ponderação dos objetivos a alcançar, entre outros. Todo este trabalho, a que
se devem juntar as expectativas dos profissionais e utentes, deve ficar plasmado
num documento estratégico que tem como função servir de guia à organização.
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Standard
S 2 06A.02

O plano estratégico é um documento divulgado e conhecido.

Propósito: Garantir que os órgãos diretivos difundem o plano estratégico e que se
asseguram de que ele é conhecido por todos os profissionais de saúde da organização. Para isso, devem ser estabelecidos diferentes canais de comunicação que
garantam que a informação flui em ambos os sentidos, quer da direção para os
profissionais quer destes para os cargos diretivos.

Standard
S 2 06A.03

A organização dispõe de um Plano de Atividades anual.

Propósito: Avaliar de forma periódica os resultados da unidade de saúde decorrentes
da aplicação do planeamento estratégico e dos planos de atividades em que este se
desdobra. Só assim será possível corrigir desvios e redefinir os objetivos e indicadores em consonância com possíveis mudanças organizacionais ou alterações na sua
envolvente.

6B. Implicação da Direção
Estilo de liderança e grau de envolvimento da equipa diretiva na implementação das linhas estratégicas decorrentes da Estratégia Nacional
para a Qualidade na Saúde e dos acordos estabelecidos no contrato-programa.
Standard
S 2 06B.01

A equipa diretiva mede e avalia o grau de implementação do plano
estratégico modificando a sua tendência de desenvolvimento através
das ações corretivas necessárias.

Propósito: Implicar a direção no acompanhamento e tomada de medidas para que
a unidade de saúde possa alcançar os objetivos previstos no plano estratégico,
fazendo o acompanhamento periódico das estratégias definidas e analisando tendências de desenvolvimento dos indicadores com o fim de detetar desvios e de os
corrigir atempadamente.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
6C. Relações institucionais
Atuações e controlo sobre os elementos da comunicação externa.

6. Direção da
Unidade de
Saúde

Standard
S 2 06C.01

A unidade de saúde adapta a sua identidade corporativa às normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Propósito: Garantir que a organização tem a sua imagem corporativa regulada e
debaixo de controlo e que esta se encontra em concordância com normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Standard
S 2 06C.02

A unidade de saúde tem um plano de comunicação externa.

Propósito: Garantir que a organização tem um sistema de comunicação de âmbito
institucional estruturado, que contemple no mínimo:
• Comunicação perante eventos especiais ou situações críticas;
• Informação sobre atuações pontuais no âmbito da saúde;
• Informação periódica no âmbito da saúde.
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III. Os profissionais
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação
Definição do critério
Planeamento e desenvolvimento de ações que garantam o número de
profissionais necessários para a consecução dos objetivos propostos,
a sua permanente adequação aos postos de trabalho e a definição dos
respetivos perfis de competência.
Intenção do critério
As organizações devem dotar-se dos profissionais necessários e adequados para a prestação dos cuidados de saúde mediante um correto
planeamento, orientação e integração e de acordo com as necessidades
dos cidadãos. Simultaneamente devem facilitar aos profissionais os meios
necessários para a sua atualização, adaptação e adequação às mudanças
tecnológicas, reorganização funcional ou evolução do conhecimento.
Neste critério contemplam-se, entre outros, os seguintes aspetos: seleção e promoção; polivalência e adequação ao posto de trabalho; comunicação interna; motivação e incentivos; formação e desenvolvimento
profissional.
7A. Planeamento dos recursos humanos
Deverá estar definido o número de profissionais necessários para cada
posto de trabalho, tendo por base as atividades desenvolvidas, assim como
o mapa de competências (em termos de conhecimentos, capacidades e
atitudes) relacionadas com as atividades que estes terão de cumprir,
para alcançar os objetivos da unidade de saúde.
Para alcançar os objetivos definidos no plano estratégico, as unidades
funcionais implicadas no desenvolvimento dos processos assistenciais
necessitarão de ter definido quais as diferentes atividades que darão
lugar aos serviços e cuidados que vão ser prestados, bem como as saídas
tangíveis desses mesmos processos. Será assim da máxima importância
planear “quem” realiza as atividades, para não deixar por definir as áreas
de responsabilidade.
Neste sentido, é preciso identificar e descrever os postos de trabalho
necessários para cobrir todas as atividades. Cada posto de trabalho terá
claramente definidas as competências que lhe são próprias (mapa de
competências: conhecimentos, capacidades e atitudes).
Além da necessidade de definição destes postos de trabalho e das suas
competências, a organização deve manter o controlo sobre a sua eficiência,
estabelecendo um sistema de avaliação que lhe permita conhecer a todo
o momento se a dinâmica de qualidade é mantida.
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Para assegurar a todos os utentes uma acessibilidade equitativa e manter, continuamente, um nível de assistência e de serviço o mais eficiente
possível na relação “procura-oferta”, é necessário que o planeamento
de recursos se baseie em experiência adquirida. Assim, o planeamento
da organização quanto ao número de pessoas que satisfaçam esta
necessidade, e/ou de que vai previsivelmente necessitar, deve assentar
nestes pressupostos.
Por outro lado, com o objetivo de favorecer as condições de trabalho dos
profissionais e de cumprir com a legislação vigente, torna-se necessário
que esteja definido um programa de saúde ocupacional que assegure
que a estrutura e as dinâmicas de trabalho garantem a segurança no
desempenho das atividades dos diferentes processos.
Standard
S 2 07A.01

Existe um planeamento do número de profissionais necessários de
acordo com a atividade realizada e os resultados esperados.

Propósito: Ajustar, em cada momento, o mais possível o número de profissionais às
necessidades da organização.

Legenda:
OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Standard
S 2 07A.02

Estão definidos os mapas de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) adequados aos diferentes postos de trabalho.

Propósito: Conseguir que a organização tenha os postos de trabalho definidos
em função das competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) que lhes
são próprias, de acordo com a missão e valores da organização.

Standard
S 2 07A.03

GRUPO II
GRUPO III

Está implementado um programa de saúde ocupacional específico.

Propósito: Garantir e comprovar a existência de um programa de saúde ocupacional,
que esteja em concordância com a legislação vigente e que se encontre adaptado
às características próprias e específicas de cada unidade de saúde, efetivamente
implementado, revisto e melhorado de forma periódica.
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7. Os profissionais,
desenvolvimento
profissional e
formação

Standard
S 2 07A.04

Está documentado e é aplicado um plano de integração para profissionais.

Propósito: Proporcionar a todos os profissionais, aquando da integração no seu
posto de trabalho, conhecimento de toda a informação de que necessitam para
poderem desempenhar as suas atividades de acordo com os objetivos e linhas estratégicas da unidade de saúde, fazendo com que se sintam como parte integrante
da mesma e aceitem todas as normas de serviço da unidade de saúde.

7B. Gestão de competências
Deverá existir um “plano de desenvolvimento profissional” para cada
profissional de saúde, dirigido ao desenvolvimento, atualização e manutenção das competências e/ou requisitos próprios dos diferentes postos
de trabalho.
Os profissionais devem manter, ao longo do tempo, um desempenho
adequado às suas competências e evitando que as mesmas se tornem
obsoletas ou caducadas. É este o motivo pelo qual a organização se deve
empenhar para que os seus profissionais estejam em contínua formação
e aprendizagem, assegurando que os mesmos possuem formação efetiva
e adequada para o seu exercício profissional atual e, se necessário, para
garantir uma possível empregabilidade no futuro.
Esta aprendizagem deve ser fruto de um plano de formação que assegure
que os cursos têm um nível de qualidade aceitável e que são os adequados
para cada pessoa, avaliando, sempre que seja possível, a repercussão dos
mesmos no trabalho assistencial.
Standard
S 2 07B.01

Existem planos de formação contínua dos profissionais que permitem a
implementação, estabilização e melhoria dos processos assistenciais.

Propósito: Desenvolver planos de formação contínua para os profissionais, especificamente destinados a que estes conheçam e estejam aptos a participar na
implementação, desenvolvimento, avaliação e melhoria dos processos assistenciais
em que estão implicados.
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Standard
S 2 07B.02

A organização realiza periodicamente a avaliação das competências
dos profissionais com o objetivo de identificar as suas necessidades
de desenvolvimento.

Propósito: Fazer com que as competências dos profissionais sejam avaliadas de
forma periódica, de modo a ajustar os planos de desenvolvimento individual às
competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) que a organização necessita ou vá necessitar que eles tenham. Proporcionar ao mesmo tempo a possibilidade de que as mesmas sejam desenvolvidas tendo também em conta os
interesses de desenvolvimento pessoal de cada pessoa profissional.

Standard
S 2 07B.03

A organização tem os planos de desenvolvimento individual para os
profissionais estabelecidos e com um prazo máximo de reavaliação
trienal.

Propósito: Fazer com que cada profissional tenha um plano de desenvolvimento
individual, estabelecido em função dos mapas de competências que a unidade de
saúde definiu, e que esse plano seja avaliado e desenvolvido no máximo a cada
três anos.

Standard
S 2 07B.04

A organização potencia a autoaprendizagem e o autodesenvolvimento
mediante a implementação de ações formativas específicas.

Propósito: Fazer com que, nos planos de desenvolvimento individual, exista a possibilidade de os profissionais de saúde acederem a ações formativas que favoreçam o acesso à informação e ao conhecimento, potenciando a autoaprendizagem
e o autodesenvolvimento.

7C. Incentivo e motivação
A Direção da organização desenvolve e aplica um sistema de incentivos
que tenha em conta os compromissos com a qualidade e que esteja em
relação direta com a consecução dos objetivos, promovendo a participação dos profissionais na sua definição.
Standard
S 2 07C.01

Foi implementada uma política de motivação e de incentivos para os
profissionais.

Propósito: Garantir que as organizações motivam e incentivam os seus profissionais
com base numa política previamente estabelecida.
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7. Os profissionais,
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Standard
S 2 07C.02

A organização estabeleceu sistemas de valorização e reconhecimento
de mérito tanto individual como coletivo.

Propósito: Estabelecer sistemas que permitam valorizar os méritos e proporcionar reconhecimento, quer a nível individual quer coletivo. Garantir que a organização conta com um sistema que lhe permite realçar o mérito individual e coletivo
dos profissionais e que isso pressuponha a obtenção de um valor acrescentado
para o seu desempenho.

7D. Política de gestão de recursos humanos dos dirigentes
O trabalho dos diretores, chefias intermédias ou responsáveis de processos é essencial para que os cuidados ao utente se possam desenvolver de
forma eficaz e eficiente. Os líderes devem fomentar a melhoria contínua
da qualidade, manter motivados os profissionais e garantir cuidados de
qualidade aos utentes.
Standard
S 2 07D.01

A equipa diretiva e cada responsável pela sua equipa de colaboradores
participa na definição do plano de desenvolvimento dos membros da
sua equipa, envolve-se no mesmo e define as prioridades e diretrizes a
seguir.

Propósito: Fazer com que as pessoas que têm cargos de direção participem diretamente no desenvolvimento dos profissionais a seu cargo, descrevendo possíveis
diretrizes e prioridades a seguir.

Standard
S 2 07D.02

A equipa diretiva adota a gestão participativa por objetivos como
sistema de gestão de recursos humanos.

Propósito: Fazer com que a equipa diretiva adote um sistema de gestão participativa
em que a definição de objetivos está alinhada com o quadro estratégico da organização e em que se orienta o desempenho dos profissionais para a consecução dos
objetivos individuais e coletivos.

Standard
S 2 07D.03

A definição de objetivos individuais e coletivos realiza-se com a participação
ativa dos profissionais implicados.

Propósito: Fazer com que os profissionais participem de forma direta na definição dos
objetivos da organização que são da sua competência, tanto a nível individual como
coletivo, e em concordância com o grupo a que pertencem.
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Standard
S 2 07D.04

A organização conta com um sistema de seleção de diretores e responsáveis baseado no modelo de competências.

Propósito: Garantir que a seleção de diretores e responsáveis se realiza com base
no ajustamento entre as competências individuais dos candidatos e as que são
próprias do cargo a ocupar.

Standard
S 2 07D.05

A organização avalia de forma periódica as competências dos diretores
e responsáveis.

Propósito: Garantir que as competências dos postos de responsabilidade são avaliadas de forma periódica, para assegurar a permanente idoneidade do profissional
em relação ao seu posto de trabalho.

Standard
S 2 07D.06

A organização elabora um Plano de Desenvolvimento de cada diretor e
responsável que contemple a melhoria ou o desenvolvimento de novas
competências tidas como necessárias, de acordo com os resultados da
avaliação.

Propósito: Garantir a implementação de um plano de desenvolvimento individual para
cada diretor em função do seu mapa de competências.

Standard
S 2 07D.07

Está assegurada na organização a igualdade de oportunidades para
profissionais.

Propósito: Garantir a implementação de ações definidas em planos nacionais
relacionados com igualdade de oportunidades, favorecendo na unidade de saúde
a igualdade de oportunidades entre os profissionais.
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7. Os profissionais,
desenvolvimento
profissional e
formação

7E. Comunicação interna e relações sociais
Está definida a informação a difundir e os mecanismos formais de
comunicação utilizados na unidade de saúde, por forma a facilitar a
comunicação interna dos e entre profissionais e áreas.
A gestão da comunicação é um elemento estratégico e dos mais importantes numa organização. A definição, implementação e manutenção
de um plano de comunicação, que faça com que a organização homogeneíze o processamento da informação (e a sua forma de emissão)
destinada aos diversos recetores, torna-se assim necessária.
Standard
S 2 07E.01

Existe um plano de comunicação interna.

Propósito: Garantir que todas as unidades de saúde do SNS têm um plano de
comunicação interna definido.

Standard
S 2 07E.02

O plano de comunicação interna está implementado e é conhecido
pelos profissionais.

Propósito: Garantir que todos os profissionais conhecem e aplicam os procedimentos
descritos no plano de comunicação interna.

Standard
S 2 07E.03

A eficácia e o impacte do plano de comunicação interna são analisados.

Propósito: Considerar o planeamento da comunicação interna como um elemento
básico para o funcionamento integrado da unidade de saúde. Por este motivo,
torna-se necessário realizar uma análise periódica da eficácia do plano de comunicação, assim como do seu impacte positivo para se alcançar um fluxo eficiente
das atividades que são próprias à unidade de saúde.
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7F. Investigação/inovação
Deverá encontrar-se estabelecido um plano de investigação que possa
ser desenvolvido pelos profissionais, assegurando-se a existência dos
meios materiais e humanos necessários.
Os projetos de investigação devem adaptar-se preferencialmente às
linhas-quadro definidas pela unidade de saúde. Assim, a unidade de
saúde facilitará, na medida da sua disponibilidade, a operacionalidade
necessária para desenvolver a atividade de investigação.
Standard
S 2 07F.01

Os projetos de investigação conduzidos pela instituição estão em
concordância com as linhas estratégicas definidas pelo SNS.

Propósito: Juntar os esforços em matéria de investigação em todo o SNS para a
consecução de objetivos únicos e comuns previamente definidos.

Standard
S 2 07F.02

São realizados projetos de investigação interníveis.

Propósito: Fomentar a relação entre as diferentes unidades de saúde do SNS
para a concretização das linhas de investigação definidas.

Standard
S 2 07F.03

A organização estabelece o apoio estrutural e organizativo necessário
para permitir aos profissionais exercer a atividade de investigação.

Propósito: Garantir que os profissionais do SNS têm o apoio estrutural necessário
para desenvolver a atividade de investigação, independentemente da organização
a que pertençam, favorecendo a realização de acordos entre unidades de saúde
para a utilização dos recursos existentes.
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7. Os profissionais,
desenvolvimento
profissional e
formação

7G. Considerações bioéticas
As considerações bioéticas que é necessário ter em conta na prática
dos cuidados de saúde deverão estar definidas, documentadas e ao
alcance de qualquer profissional e/ou utente que as solicite.
As diferentes atitudes que podem vir a ser adotadas pelos profissionais de
saúde do ponto de vista ético, e que podem condicionar o seguimento de
um processo assistencial, devem encontrar uma resposta documentada
que esteja ao alcance de qualquer profissional e/ou utente que o solicite.
O desenho de um documento orientador, assim como a sua divulgação,
adaptação e atualização será da responsabilidade da comissão de ética
da unidade de saúde.
Standard
S 2 07G.01

Os profissionais consultam e têm em conta as recomendações da
comissão de ética da unidade de saúde.

Propósito: Garantir que todas as ações realizadas na unidade de saúde estão de
acordo com os princípios éticos estabelecidos.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamento e fornecedores
Definição do critério
Existência e disponibilidade de espaços e equipamentos adequados para
as atividades da unidade de saúde, garantindo um ambiente seguro e
funcional para utentes e profissionais, com vista a alcançar os objetivos
da unidade de saúde e a respeitar e cumprir a legislação em vigor.
Intenção do critério
As organizações de saúde devem, neste âmbito, procurar satisfazer
certos aspetos particulares da qualidade, tais como: a segurança, as
acessibilidades, o conforto e o impacte no ambiente. Pretende-se, desta
forma, garantir a segurança e minimizar o risco para a saúde dos utentes
e dos profissionais, assim como da população em geral.
Os diferentes elementos da qualidade relativos à gestão dos edifícios, ao
controlo dos equipamentos e dos fornecedores (tais como, prazos legais
a cumprir, informação sobre as manutenções a realizar, qualificação dos
recursos humanos intervenientes, controlo da atuação dos fornecedores,
critérios de segurança ambiental, entre outros) deverão ser geridos por
forma a que se possam atingir os níveis de conformidade estabelecidos
pela própria unidade de saúde e/ou legalmente exigidos, sem os quais não
se pode garantir uma prestação de serviços de qualidade.
8A. Gestão de Edifícios e Serviços não Assistenciais
(segurança estrutural, acesso e conforto)
Procedimentos através dos quais a unidade de saúde garante a segurança, a acessibilidade à unidade de saúde e o conforto de utentes e
trabalhadores. Para isso terá de desenvolver e manter sempre atualizada uma programação com as ações que visam o controlo do estado
geral do edifício e das instalações, as quais devem incluir a revisão da
legislação aplicável. Deve ainda manter sob controlo o planeamento e
a realização de obras e construções, garantir que as modificações e
adaptações realizadas se encontram de acordo com diretrizes em vigor
e com as normas técnicas de construção aplicáveis, e evidenciar que
existe um acompanhamento e aprovação por técnicos qualificados e
pelas autoridades competentes.
Gestão de edifícios: segurança estrutural
A unidade de saúde deverá cumprir a legislação e normas vigentes relacionadas com a segurança estrutural dos edifícios. Quando legalmente aplicável,
entende-se para este fim que o edifício tenha obtido licença de utilização e
de funcionamento para a atividade de prestação de cuidados de saúde, ou
que disponha de autorização condicionada contemplando o prazo estabelecido para o cumprimento da totalidade dos requisitos legais.
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Este grupo de standards tem como objetivo garantir que não se modificam partes estruturais dos edifícios sem que previamente se realize um
projeto elaborado por técnico qualificado e autorizado pelos organismos
competentes. Deverá ser garantido que todas as remodelações que alterem
os projetos originais se realizam conforme a legislação e normas vigentes
e que se encontram adaptadas ao progresso tecnológico.
As medidas de controlo que são exercidas sobre a segurança estrutural destinam-se a evitar o aparecimento de situações de risco, o que se
consegue mediante uma análise preventiva sistemática e periódica e o
planeamento das medidas corretivas que forem necessárias.
Gestão de edifícios: manutenção
A unidade de saúde deverá implementar um serviço de manutenção das
instalações que assegure a todo o momento a operacionalidade das mesmas
dentro dos parâmetros que foram definidos no projeto correspondente,
garantindo fundamentalmente a segurança da envolvente e das áreas
destinadas à prestação de cuidados e salvaguardando ao mesmo tempo
o património da instituição.
Gestão de edifícios: acesso e habitabilidade
A eliminação de barreiras arquitetónicas, a adequada sinalização, o
conforto, a limpeza, a rouparia, a alimentação, o mobiliário, os espaços públicos, o ambiente apropriado às crianças hospitalizadas como
elemento diferenciador, o cuidado com o respeito pela intimidade, a
segurança, as comunicações, entre outros, são elementos tangíveis
cujos resultados condicionam a qualidade da prestação de cuidados
e melhoram de forma significativa a perceção do utente quanto ao
resultado final de qualquer processo assistencial.
Standard
S 2 08A.01

Existe um arquivo específico (com acesso restrito, autorizado e registado) contendo toda a documentação legal e técnica, os projetos, os
requerimentos dos organismos competentes em matéria de segurança
estrutural, os registos aplicáveis, as autorizações e aprovações e as
revisões legais.

Propósito: Manter a documentação legal e técnica disponível e protegida com
suficientes garantias, de modo a facilitar o trabalho dos serviços técnicos da unidade de saúde e a tornar possível demonstrar, perante os responsáveis da própria
unidade de saúde e perante terceiros, que se adotaram e cumpriram todos os
requisitos legais aplicáveis.

Legenda:
OBRIGATÓRIOS
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
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Standard
S 2 08A.02

Realizam-se análises e informações periódicas relativas à segurança
estrutural do edifício e das instalações, levadas a cabo por profissional
ou entidade qualificada. As conclusões daí decorrentes são comunicadas
à Direção da unidade de saúde e desenvolvem-se as ações que forem
necessárias na sequência dessas conclusões.

Propósito: Proporcionar à Direção da unidade de saúde informação pertinente
para que a mesma tenha, em qualquer momento, conhecimento real e atualizado
da situação estrutural do edifício e das instalações, com o objetivo de oferecer
garantias de segurança a todos os profissionais, utentes e visitas que as utilizem.

Standard
S 2 08A.03

É assegurado que todas as empresas que intervêm em trabalhos relacionados com a segurança estrutural do edifício e das instalações estão
homologadas e autorizadas em função da complexidade requerida.

Propósito: Assegurar a qualidade dos trabalhos realizados. As empresas intervenientes têm de ter as competências e os meios adequados para levar a cabo os
trabalhos para que foram contratadas, garantindo-se a segurança dos utentes,
visitas, familiares e profissionais da unidade de saúde, que podem ser afetados
pelo desenrolar desses trabalhos.

Standard
S 2 08A.04

Existe um planeamento para adequar as estruturas e instalações à legislação
vigente e ao progresso tecnológico, e o mesmo encontra-se atualizado.

Propósito: Garantir a adaptação das estruturas e instalações da unidade de saúde
à legislação e ao progresso tecnológico, melhorando a segurança, as condições de
conforto, a sua eficiência energética e adequando os custos de exploração e funcionamento às necessidades reais. O planeamento das adaptações considera tanto
a análise da situação inicial como a definição dos recursos necessários, dos prazos
exigíveis e da metodologia de seguimento para as ações a realizar.

Standard
S 2 08A.05

Está garantido que as instalações cumprem a legislação em vigor em
matéria de prevenção de riscos, especialmente no tocante a instalações
com risco potencial para a saúde dos utentes e dos trabalhadores e com
repercussões significativas no meio ambiente.

Propósito: Dispor de um plano de prevenção de riscos laborais que satisfaça todos
os requisitos legais aplicáveis nesta matéria, conseguindo-se um adequado grau de
segurança para utentes, familiares, visitas e profissionais. A unidade de saúde deve
dispor de uma metodologia que permita conhecer o impacte ambiental das atividades que se desenvolvem nos diferentes serviços e espaços da unidade de saúde e
deve assegurar-se de que essa metodologia contempla a atualização das avaliações
de impacte ambiental face a novas atividades que se possam vir a realizar.
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Standard
S 2 08A.06

Existem procedimentos para garantir as comunicações e os abastecimentos essenciais e prioritários em caso de emergência.

Propósito: Assegurar o planeamento dos trabalhos de manutenção, as revisões
periódicas, o controlo de parâmetros significativos, as simulações de emergências,
de forma a garantir o bom estado de utilização das instalações e das comunicações e a suficiência e qualidade dos abastecimentos essenciais de forma eficaz. A
unidade de saúde deve estabelecer as medidas de emergência a adotar na gestão
destes meios perante catástrofes e incidentes e deve conseguir alcançar e manter
um adequado grau de segurança para utentes, familiares, visitas e profissionais.

Standard
S 2 08A.07

Existe um procedimento para identificar os profissionais que intervêm
e acedem a zonas com instalações estratégicas. Estas zonas estão
restringidas e assinaladas.

Propósito: Assegurar que os acessos às zonas onde se encontram instalações
críticas estão restringidos a pessoas com qualificações adequadas e autorização
para tal, para prevenir incidentes e acidentes indesejados que possam pôr em
risco a segurança de utentes, familiares, visitas e profissionais.

Standard
S 2 08A.08

Quando se realizam obras ou remodelações, são seguidos os procedimentos legais, normas e especificações técnicas aplicáveis e o seu projeto é
elaborado e a sua execução conduzida por responsável técnico adequadamente habilitado.

Propósito: Implicar os responsáveis da unidade de saúde na criação de um ambiente
seguro e fiável para os utentes, familiares, visitas e profissionais, através de:
• Recurso a técnicos qualificados e/ou empresas acreditadas e sua responsabilização;
• Exigência de legalizações, permissões e autorizações pertinentes dos organismos
competentes.

Standard
S 2 08A.09

Para a realização das obras são avaliadas as diferentes alternativas que
garantem a segurança dos utentes (compartimentação contra incêndios,
sinalização, vigilância de escavações, armazenamento e eliminação de
materiais de construção, contaminação ambiental, desobstrução das
saídas de emergência, entre outros).

Propósito: Aplicar às obras que se realizam na unidade de saúde os requisitos
técnicos e legais em vigor e fazer com que sejam adotados sistemas de segurança que cumpram a regulamentação aplicável, melhorando as medidas de segurança existentes e proporcionando um ambiente seguro para utentes, familiares,
visitas e profissionais.
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Standard
S 2 08A.10

Existem procedimentos para informar os utentes e profissionais sobre o
alcance e duração das obras.

Propósito: Garantir que todos os profissionais conhecem o alcance dos trabalhos
a realizar, com o objetivo de adotar oportunamente medidas tendentes a prevenir
incidentes resultantes das atividades que se vão levar a cabo. Os utentes serão
informados das obras que os possam afetar e/ou de trajetos alternativos devidamente sinalizados, com o fim de prevenir acidentes involuntários e garantir a todo
o momento a sua segurança, diminuindo o impacte destas ações nos utentes e
seus familiares.

Standard
S 2 08A.11

Dispõe-se de meios humanos e técnicos suficientes (próprios ou externos)
para realizar as atividades de manutenção de acordo com a programação
de ações preventivas que foi estabelecida.

Propósito: Adequar os meios humanos e materiais disponíveis ao planeamento
dos trabalhos de manutenção e ao estado de utilização de infraestruturas, equipamentos e instalações postas ao serviço de utentes, familiares, visitas e profissionais. Assegurar que não existem interferências e desarticulação entre os diferentes intervenientes que comprometam ou impeçam a realização dos trabalhos
de manutenção programados.

Standard
S 2 08A.12

Quando se realizam reparações levadas a cabo por empresas externas
à organização, é exigido que disponham de meios técnicos e humanos
apropriados, que estejam inscritas ou registadas junto do organismo
com autoridade competente e que disponham de uma política de responsabilidade civil satisfatória.

Propósito: Estabelecer oportunamente o controlo que deve ser exercido sobre
as atividades contratadas a empresas externas. A unidade de saúde deve assegurar-se de que estas demonstram ter competência e capacidade legal para os
trabalhos a realizar na unidade, de forma a garantir a qualidade dos trabalhos e
a conformidade das condições em que as obras e reparações serão executadas,
bem como a segurança das infraestruturas, equipamentos e instalações que se
encontram ao serviço de utentes, familiares, visitas e profissionais.
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Standard
S 2 08A.13

Existe um procedimento para a elaboração, comunicação e execução
de trabalhos de manutenção.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde disponha de um sistema que assegure
que as necessidades de utentes, familiares, visitas e profissionais são satisfeitas e
que se restabelece eficazmente a normalidade quando ocorre uma avaria, incidente
ou anomalia no funcionamento das infraestruturas, instalações e equipamentos.

Standard
S 2 08A.14

Dispõe-se de um plano de controlo da água para consumo humano que
é utilizada na unidade de saúde. Mediante esse plano recolhem-se dados
de forma programada e documentam-se e registam-se os resultados da
manutenção das instalações relacionadas, as atividades de tratamento
da água levadas a cabo e as análises realizadas.

Propósito: Garantir um grau ótimo dos parâmetros físico-químicos da água para
consumo humano utilizada na unidade de saúde, através do cumprimento dos
procedimentos de controlo estabelecidos, por forma a evitar riscos de contaminação na água e intoxicações que daí possam resultar para utentes, familiares,
visitas e profissionais da unidade de saúde.

Standard
S 2 08A.15

Em relação aos produtos químicos cuja utilização representa riscos para
as pessoas, existem e aplicam-se procedimentos de controlo e instruções
de uso, além da existência da documentação legalmente exigida e da
disponibilidade de fichas técnicas e de segurança. Garante-se a formação
e/ou qualificação dos aplicadores e utilizadores, a existência de registos
de saúde individuais e a autorização para o posto de trabalho do Serviço
de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho, bem como, se for caso disso,
dos serviços de prevenção.

Propósito: Garantir condições de segurança e higiene exigidas para a utilização de
produtos que suponham risco para os utentes, familiares, visitas e profissionais.
São considerados neste âmbito, no mínimo, os produtos utilizados nos tratamentos
de água, nos sistemas de ventilação, nas atividades de manutenção, na limpeza, na
desinfeção e no controlo de pragas.
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Standard
S 2 08A.16

Existem procedimentos específicos de atuação que asseguram a qualidade
do ar nas diversas dependências da unidade de saúde.

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde tem um plano de manutenção e
controlo dos parâmetros significativos para a qualidade do ar, que garante o bom
estado de uso de instalações de ventilação e climatização, a salubridade/higiene,
a sua eficácia e eficiência energética, melhorando a durabilidade e avaliando os
custos associados e conseguindo um adequado grau de conforto e segurança
para utentes, familiares, visitas e profissionais.

Standard
S 2 08A.17

Existe e é utilizado um procedimento destinado aos profissionais da
unidade de saúde para identificação e registo de incidentes ocorridos
com os serviços não assistenciais.

Propósito: Obter os níveis esperados de qualidade nos serviços não assistenciais.
Para isso, a unidade de saúde deve documentar e comunicar ao seu pessoal as
características esperadas para esses serviços, registar os incidentes observados e
adotar atuações oportunas para a sua resolução.

Standard
S 2 08A.18

São estabelecidos e realizados controlos sobre os serviços não assistenciais e os resultados, tal como incidentes recolhidos junto dos utentes
são incorporados na sua gestão.

Propósito: Estabelecer que a qualidade de gestão dos serviços não assistenciais
começa na sua adequação a satisfazer necessidades identificadas e a cumprir
especificações, para o que a unidade de saúde deve estabelecer quais os aspetos
a controlar e a frequência da sua monitorização. Os resultados destes controlos,
juntamente com a recolha e registo de incidentes ocorridos e defeitos detetados
são determinantes para a sua gestão, permitindo que se mantenham ou melhorem os níveis de qualidade exigidos.

Standard
S 2 08A.19

Existe um inventário atualizado de material de substituição e reparação
e o mesmo é suficiente para garantir o funcionamento das instalações
críticas de forma imediata e das instalações não críticas num prazo
aceitável.

Propósito: Assegurar a disponibilidade dos materiais necessários para a realização
das operações de manutenção, para a execução de reparações de rotina e críticas
nas infraestruturas, instalações e equipamentos, fazendo-o com um nível de eficácia otimizado e garantindo a preservação de condições adequadas de conforto e
segurança para utentes, familiares, visitas e profissionais.
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Standard
S 2 08A.20

São programados cursos de atualização para todos os profissionais
da manutenção, em função do seu nível de diferenciação técnica e
especialização, para que estejam ajustados ao nível tecnológico das
instalações e equipamentos existentes.

Propósito: Assegurar o planeamento da formação dos profissionais de manutenção
que garanta o nível de competência adequado aos trabalhos e às responsabilidades
que desempenham na unidade de saúde, conseguindo um adequado grau de adaptação ao posto de trabalho e o conhecimento de todas as medidas de segurança que
devem adotar no desempenho das suas funções.

Standard
S 2 08A.21

A unidade de saúde garante que os utentes recebem uma alimentação
adequada à sua cultura e/ou religião e aos seus costumes.

Propósito: Proporcionar aos utentes uma alimentação adequada aos seus hábitos
alimentares e convicções de ordem cultural e/ou religiosa, oferecendo variedade e
rotação de menus, permitindo a sua escolha pelo utente e adaptando os horários
normais das refeições. Garantir que as temperaturas (quente/frio) dos alimentos, no
momento em que são servidos, são as adequadas.

Standard
S 2 08A.22

A unidade de saúde intervém nas condições que afetam os cidadãos
durante o acesso aos seus serviços, tais como iluminação, rampas de
acesso, passeios, entradas com cobertura, sinalização, decoração e
parqueamento.

Propósito: Melhorar as condições de conforto dos cidadãos nos diferentes acessos
aos serviços, considerando tanto as suas possíveis limitações de mobilidade, como as
diversas formas de acesso, e valorizando a iluminação, coberturas, passeios, rampas
de acesso, sinalização, decoração, parqueamentos, entre outros.

Standard
S 2 08A.23

A unidade de saúde atua sobre a eficácia dos circuitos de informação
associados com o acesso do cidadão aos seus serviços, tanto em relação aos documentos utilizados como à sinalização e às comunicações
telefónicas.

Propósito: Garantir a eficácia do acesso aos cuidados assistenciais, gerindo a
informação transmitida aos cidadãos (sob a forma de documentos, informação
para marcação de consultas, comunicação e orientação telefónica, entre outros),
gerindo eficazmente a sinalização e os meios de comunicação disponíveis, com o
objetivo de facilitar e melhorar a comodidade do acesso ao sistema de saúde para
o cidadão.
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Standard
S 2 08A.24

Existem zonas de estacionamento para veículos especiais, deficientes,
pessoas com mobilidade reduzida e ambulâncias, entre outros.

Propósito: Melhorar as condições de acessibilidade aos utentes e familiares, em
particular para aqueles que, pelas suas condições de saúde, tenham limitações
na sua capacidade de movimento.

Standard
S 2 08A.25

São propostas medidas que facilitam o transporte público até à unidade
de saúde para utentes e trabalhadores.

Propósito: Melhorar as condições de acessibilidade para os utentes, familiares e
trabalhadores que acedam à unidade de saúde em transporte público.

Standard
S 2 08A.26

Dispõe-se de meios físicos que permitem separar utentes acamados
e realizar atos de observação e higiene, preservando a intimidade e a
sensibilidade dos utentes e seus familiares.

Propósito: Colocar à disposição dos utilizadores e profissionais os meios necessários para garantir as condições de conforto e o grau de intimidade adequados
para utentes e familiares.

Standard
S 2 08A.27

Na unidade de saúde existem espaços com condições de privacidade
adequadas para prestar informação aos utentes e doentes atendidos.

Propósito: Colocar à disposição dos profissionais os meios necessários para garantir
um grau de privacidade adequado às necessidades dos utentes quando estes têm
de ser informados sobre os seus problemas pessoais.
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Standard
S 2 08A.28

A unidade de saúde gere as condições de conforto que afetam os
cidadãos, analisando a situação existente, empreendendo ações de
melhoria e corrigindo, se necessário, os resultados obtidos.

Propósito: Aumentar o grau de satisfação dos cidadãos durante a prestação de
cuidados através da incorporação nos processos assistenciais da unidade de saúde
de todas as variáveis relacionadas com o seu conforto. Para isso será necessário
realizar estudos de situação, estabelecer objetivos e adequar a organização da
prestação de cuidados, analisando a informação disponível, tanto a que provém
de reclamações, como a que se obtém através dos questionários de satisfação. A
unidade de saúde deverá considerar como variáveis internas a incluir nos seus
processos: o tempo de espera (interconsultas, para exames diagnósticos, para
transferências, entre outros); o regímen de visitas; a comodidade; o descanso
(ruído, horários); a impressão geral do estado das instalações; os sanitários; a
iluminação; a limpeza; a rouparia; a alimentação; os meios de comunicação com
familiares (visitas, telefone) e a comunicação interna com os profissionais.

Standard
S 2 08A.29

Dispõe-se a todo o momento de artigos de higiene pessoal e rouparia
em quantidade suficiente e adequados à idade do utente e ao seu
estado clínico.

Propósito: Melhorar as condições de conforto e higiene dos utentes, com meios
apropriados ao seu nível de desenvolvimento e estado clínico.

Standard
S 2 08A.30

Existe mobiliário para utentes e acompanhantes adequados à atividade,
ao descanso e à espera (cadeiras, poltronas, bancadas, entre outros),
tendo em atenção a ergonomia e facilitando os movimentos.

Propósito: Pôr à disposição dos acompanhantes e dos utentes os meios necessários
para garantir condições de conforto e de descanso adequados.

Standard
S 2 08A.31

A iluminação fornecida a utentes e profissionais é adequada, confortável
e com intensidade suficiente.

Propósito: Proporcionar um grau de iluminação que permita assegurar um nível
de conforto adequado a utentes, familiares, visitas e profissionais da unidade de
saúde.
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Standard
S 2 08A.32

Existem políticas e/ou procedimentos com vista a evitar ou minimizar
que o nível de ruídos interfira no conforto.

Propósito: Adotar as medidas necessárias para evitar ou reduzir ao mínimo o
nível de ruído que possa interferir no conforto de utentes, familiares, visitas e
profissionais da unidade de saúde.

Standard
S 2 08A.33

A pintura, o revestimento e os pavimentos apresentam-se em bom estado;
existem procedimentos para que a sua renovação e adequação se realizem
de forma programada.

Propósito: Proporcionar um ambiente adequado que permita assegurar condições
de conforto e comodidade aos utentes, familiares, visitas e profissionais da unidade
de saúde.

Standard
S 2 08A.34

É garantida a existência de um ambiente livre de humidade e de fungos
em todos os espaços assistenciais e não assistenciais.

Propósito: Adotar as medidas necessárias para proporcionar aos utentes um ambiente livre de humidade e de fungos, com o objetivo de assegurar condições de
salubridade e conforto aos utentes, familiares, visitas e profissionais da unidade
de saúde.

102

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

4 Standards do Programa de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

8B. Gestão de fornecedores
Implementação de um sistema de gestão de fornecedores e compras
capaz de garantir que a incorporação de produtos e serviços na atividade da unidade de saúde e que as próprias entidades fornecedoras
representam um valor acrescentado para a unidade de saúde e que
são capazes de suportar a necessária capacidade operativa. Para isso
é necessário adotar procedimentos e sistemas da qualidade, através
dos quais se assegure a rastreabilidade de todo o processo de compra
e o respeito pela legislação em vigor.
A intenção destes standards é a de garantir a disponibilidade dos bens
e serviços que são necessários para a atividade da unidade de saúde
e que estes lhe acrescentem valor.
Para isso, a unidade de saúde deverá estabelecer relações de parceria e mútuo entendimento com os fornecedores, de modo a que,
deste esforço concertado, resultem produtos e serviços com a qualidade desejada. Tal não é possível se não se partilhar a indispensável
informação sobre planos de produção, necessidades e pedidos, prazos
de entrega, possibilidade de transferência eletrónica de informação
pertinente, dimensionamento dos lotes, definição das especificações
das embalagens, etiquetagem em código de barras e utilização do
portal de compras da saúde, entre outros. Na seleção de fornecedores é indispensável dar primazia a fornecedores que incorporem nas
suas atividades e na relação com a unidade de saúde procedimentos
e sistemas da qualidade (certificados/acreditados) que estejam em
consonância com os requisitos mínimos dos standards do Programa
Nacional de Acreditação de Unidades de Saúde.
Standard
S 2 08B.01

Existe uma lista de fornecedores na qual consta a informação comercial
necessária, as condições de fornecimento e os prazos de entrega, bem
como a respetiva avaliação.

Propósito: Dispor de informação atualizada relativa aos fornecedores da unidade de
saúde, com base na qual se possam realizar estudos e análises relacionados com
o desempenho e o relacionamento dos fornecedores com a unidade de saúde.
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Standard
S 2 08B.02

Existe um catálogo de bens com a descrição completa e descriminada
dos bens a adquirir, com a descrição das suas características técnicas,
classificação e nomenclatura apropriada, condições de utilização, preços
e outras especificações se necessário.

Propósito: Dispor de um catálogo de bens que será necessário existirem para
suprir as necessidades de funcionamento da unidade de saúde, o qual conterá
informação suficientemente detalhada para servir de base para a sua aquisição e
para providenciar toda a informação de que os utilizadores possam necessitar.

Standard
S 2 08B.03

A aquisição de novos bens ou a contratação de novos serviços baseia-se
numa avaliação prévia dos benefícios globais que a unidade de saúde
espera vir a obter.

Propósito: Assegurar que as decisões de contratação são baseadas na avaliação
dos benefícios globais que essa contratação trará à unidade de saúde, para que
a gestão e consumo dos recursos da organização se faça de forma eficiente e
eficaz.

Standard
S 2 08B.04

Existe uma planificação de necessidades com o respetivo planeamento
económico para tornar possível a renovação de instalações, de equipamentos e de bens, em consonância com a sua durabilidade e vida útil,
com as necessidades globais da unidade de saúde e com a viabilidade
financeira, sendo esta planificação de necessidades determinante para
as decisões de compra.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde inclua na sua planificação e gestão
económica as necessidades de renovação das suas estruturas e equipamentos
em concordância com a sua disponibilidade orçamental. Para isso terá de:
• Identificar as necessidades da organização e estabelecer prioridades com base
nos objetivos globais;
• Perante uma nova aquisição considerar a sua vida útil por forma a planear a sua
renovação no tempo;
• A necessidade de renovação, os seus prazos e a sua viabilidade económica serão
tidos em conta na avaliação a realizar aquando das aquisições.
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Standard
S 2 08B.05

Após uma nova aquisição ou serviço, os resultados obtidos são avaliados
tendo como termo de comparação a avaliação inicial.

Propósito: Garantir um consumo eficiente e eficaz dos recursos investidos nas
contratações que a unidade de saúde realiza, associado à avaliação dos resultados obtidos de acordo com as avaliações iniciais que estiveram na origem da
necessidade de compra ou contratação.

Standard
S 2 08B.06

A unidade de saúde inclui nas especificações de compra para a aquisição de
equipamentos: critérios de segurança associados ao seu manuseamento e
funcionamento, critérios de manutenção, requisitos de durabilidade, formação
aos profissionais se necessário, informação de uso e instruções operativas
destinadas ao utilizador (traduzidas) e condições de preservação.

Propósito: Exigir e avaliar dentro das indicações técnicas de todas as aquisições
de equipamento:
• A existência de um manual do utilizador ou instruções de utilização traduzidas;
• Formação a todos os profissionais implicados, se necessário;
• Plano de revisões;
• Certificado e prazo de vida útil;
• Especificação das operações de manutenção preventiva e revisões técnico-legais
(se aplicável), incluindo prazos e critérios de aceitação.

Standard
S 2 08B.07

As decisões de contratação de serviços têm em consideração a viabilidade
das condições económicas e a valorização do desempenho obtido, avaliado diretamente a partir de dados resultantes do controlo da qualidade
estabelecido.

Propósito: Garantir que a contratação de serviços se baseia na utilização eficiente
dos recursos económicos e que seja concordante com o serviço realizado e com o
nível de qualidade apresentado.

Standard
S 2 08B.08

São realizados controlos periódicos sobre parâmetros da qualidade a
exigir aos fornecedores e prestadores de serviços contratados.

Propósito: Garantir a existência de um sistema de controlo que permita monitorizar
os fornecedores no cumprimento dos seus compromissos (condições contratadas,
preço, prazo de entrega, características técnicas, entre outros), evitando incidentes
que possam afetar o normal funcionamento da unidade de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços dentro dos níveis de qualidade comprometidos.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

105

IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamento
e fornecedores

Standard
S 2 08B.09

A gestão das aquisições e dos serviços contratados inclui um controlo
sobre a faturação emitida pelos fornecedores e a verificação de que
as mesmas estão em concordância com os controlos realizados, com
os incidentes detetados, com as condições contratadas e com os
resultados obtidos.

Propósito: Garantir que os níveis de qualidade apresentados tanto nas aquisições
como nos serviços contratados correspondem aos exigidos nos contratos e que as
quantidades e os preços pagos estão conformes com o que foi contratado, com o
objetivo de elevar os níveis de qualidade e a eficiência na gestão de recursos.

Standard
S 2 08B.10

A unidade de saúde avalia os resultados das aquisições e dos contratos
celebrados, repercutindo esses resultados na avaliação de fornecedores
e na definição de critérios para novas contratações.

Propósito: Incrementar os níveis de qualidade da organização em função de uma
melhoria do nível de desempenho dos seus fornecedores, incorporando as consequências da avaliação feita e dos resultados obtidos na gestão de fornecedores e
nos critérios a estabelecer para novas aquisições.

Standard
S 2 08B.11

Existem procedimentos que garantem uma adequada gestão dos
compromissos de pagamento relativos à prestação de serviços e às
aquisições.

Propósito: Garantir que a organização cumpre os seus compromissos para com os
fornecedores. Estabelecer que os procedimentos de controlo da faturação estão
associados aos serviços ou fornecimentos acordados, pagando convenientemente
e evitando incidentes que possam afetar o normal funcionamento da unidade de
saúde.

Standard
S 2 08B.12

A unidade de saúde dispõe de acordos de consumo com as unidades e
serviços, relacionados com as atividades acordadas ou contratualizadas,
tanto assistenciais como docentes ou de investigação, de gestão económica e de serviços gerais. Estes baseiam-se em orçamentos individualizados por unidade ou serviço, nos quais se estabelecem os consumos
máximos para uma determinada dimensão da atividade.

Propósito: Contribuir para garantir o cumprimento orçamental, fixando níveis de
referência de consumos relacionados com os objetivos assistenciais.
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Standard
S 2 08B.13

A unidade de saúde dispõe de um inventário permanente das existências
em tempo real nos seus armazéns centrais e de um inventário permanente baseado em acordos específicos de existências nos armazéns
periféricos situados nas unidades funcionais e serviços.

Propósito: Garantir a todo o momento o controlo das existências como meio de
evitar ruturas de stocks e garantir a disponibilidade de bens para o desenvolvimento normal da atividade da unidade de saúde, assim como para fazer com que
a imobilização de recursos ligada ao armazenamento de mercadorias seja o mais
eficiente possível.

Standard
S 2 08B.14

Os registos de aquisição de material descartável incluem os códigos, a
denominação e as unidades de medida em concordância com as especificações recomendadas para material deste tipo em uso no SNS.

Propósito: Adquirir material clínico descartável de eficácia confirmada.

Standard
S 2 08B.15

São realizadas comparações de preços e condições de compra com
os obtidos por outras unidades de saúde, com um nível assistencial
similar.

Propósito: Obter condições de compra ótimas, atingindo-se o máximo valor quando
se comparam os dados da unidade de saúde com os obtidos por unidades muito
similares e quando se analisam as diferenças em função dos resultados e se põem
em marcha medidas tendentes a melhorar estas condições.

Standard
S 2 08B.16

A unidade de saúde aplica os processos de compras estabelecidos
para o Serviço Nacional de Saúde.

Propósito: Realizar o processo de compra de acordo com um modelo aprovado para
o SNS, tido como sendo o mais eficiente e eficaz.
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8C. Gestão do equipamento
Sistema através do qual se estabelece e mantém um programa de gestão do equipamento para promover a sua utilização de forma racional e
segura, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo as ações
tendentes à adequação e dotação de recursos em função do seu valor
estratégico para a unidade de saúde, da necessidade de substituição
do equipamento (por este se ter tornado obsoleto, por ter atingido a
caducidade ou por se ter tornado demasiado onerosa a sua reparação
face ao valor de aquisição de um novo) e da necessidade de adaptação
dos equipamentos ao progresso tecnológico.
A intenção deste conjunto de standards consiste em garantir o uso dos
equipamentos de electromedicina de acordo com os níveis de segurança estabelecidos pelos fabricantes, em conformidade com a legislação
aplicável e/ou as recomendações de instituições de referência ou de
prestígio reconhecido.
Standard
S 2 08C.01

A aquisição do equipamento baseia-se em necessidades reais, ajustando-se a pedidos com base em requisitos objetivos estabelecidos
institucionalmente.

Propósito: Evitar que na aquisição de equipamentos se empreguem critérios
arbitrários, zelando para que isto não ocorra e assegurando que todo o material
adquirido pela unidade de saúde responde às suas necessidades reais e se ajusta
a pedidos baseados em requisitos objetivos. Evitar que se disponha de materiais e
equipamentos ineficientes ou que não tragam valor acrescentado aos processos
nos quais vão ser utilizados.

Standard
S 2 08C.02

Os utilizadores dos equipamentos médicos recebem a formação e a
informação necessárias para a sua utilização e conservação.

Propósito: Garantir a utilização segura do equipamento por parte dos profissionais,
enviando-lhes para o efeito a documentação necessária (manuais de utilizadores),
assim como garantir que obtêm a formação adequada (formação do fabricante
ou do distribuidor exigida aquando da aquisição).
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Standard
S 2 08C.03

Nas diferentes áreas são designados os responsáveis com funções de
supervisão do inventário do equipamento médico e de coordenação do
circuito interno que define as responsabilidades e os procedimentos
de atuação em caso de avaria ou incidentes com o funcionamento do
equipamento e/ou a sua manutenção.

Propósito: Garantir a segurança durante a utilização do equipamento médico, para
o que as unidades devem ter definido as funções de comprovação do inventário de
equipamento (identificação, vida útil do equipamento, entre outros) e de coordenação
do circuito interno de manutenção e atuação em caso de incidentes durante o seu
funcionamento.

Standard
S 2 08C.04

Os utilizadores do equipamento médico conhecem a existência do plano
de revisões fixado pelo fabricante ou pelo serviço de manutenção e
conhecem o seu grau de cumprimento.

Propósito: Garantir as condições de utilização segura do equipamento médico a
cidadãos e profissionais, mediante a comprovação do grau de cumprimento do
plano de manutenção e revisões entregue pelo fabricante ou pelo serviço de manutenção, e o estabelecimento de ações corretivas no caso de existirem desvios
à conformidade.

Standard
S 2 08C.05

Existe um responsável com a função de coordenar, manter e assegurar
o bom funcionamento do equipamento de electromedicina.

Propósito: Existir um responsável do equipamento de electromedicina que seja
um interlocutor válido para o relacionamento com empresas externas, unidades
clientes e terceiros.

Standard
S 2 08C.06

Existem procedimentos para informar sobre acidentes, incidentes e
riscos associados ao uso do equipamento.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde não expõe os utentes ou profissionais
a riscos desnecessários, por não dispor de informação suficiente sobre o manuseamento dos equipamentos ou por desconhecimento dos incidentes, acidentes e
riscos associados que possam pôr em perigo a integridade física dos afetados.
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Standard
S 2 08C.07

São garantidos procedimentos para que a manutenção dos equipamentos de electromedicina se realize de acordo com as recomendações dos
fabricantes e a legislação em vigor, existindo um registo documental
atualizado.

Propósito: Assegurar um planeamento dos trabalhos de manutenção e os respetivos
registos que garanta o bom estado de utilização de instalações e equipamentos, a
sua eficácia e eficiência, melhorando assim a sua durabilidade e avaliando os custos
associados, por forma a que se consiga atingir um adequado grau de fiabilidade
e segurança para utentes e profissionais.

Standard
S 2 08C.08

As atuações de manutenção preventiva são planeadas e os utilizadores
dos equipamentos são informados para evitar a desprogramação da
atividade.

Propósito: Assegurar um adequado planeamento das atividades de manutenção
preventiva e uma eficaz comunicação com as unidades-alvo, tendo em conta a
necessidade de manter o mais possível o normal funcionamento dos serviços, com
o objetivo de evitar incidentes derivados do facto de as equipas que são afetadas
durante as operações de manutenção não terem sido previamente informadas.

Standard
S 2 08C.09

São estabelecidos mecanismos de controlo da qualidade em relação a
reparações realizadas pelos fabricantes ou serviços técnicos e existe um
sistema estatístico que permite relacionar a fiabilidade dos equipamentos
e os custos associados.

Propósito: Estabelecer os controlos necessários sobre as atividades que a unidade
de saúde contrata com empresas externas, para garantir a legalidade e competência destas para os trabalhos que realizem sobre os equipamentos, assegurando
a qualidade dos trabalhos e adequação das condições de execução dos mesmos,
bem como a segurança dos equipamentos afetados.
Deve existir um registo arquivado, atualizado e disponível de todas as operações
de manutenção e reparação executadas, bem como um controlo do grau de cumprimento e conformidade do plano de manutenção, que possibilite levar a cabo
estudos de avaliação do estado dos equipamentos, permitindo adotar decisões
sobre os mesmos com base no histórico das operações de manutenção realizadas,
nos custos associados e nas ocorrências e incidentes, entre outros. Poderão assim
ser adotadas as medidas preventivas necessárias para assegurar um adequado
estado de utilização dos equipamentos.
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Standard
S 2 08C.10

São estabelecidos procedimentos que garantem a calibração dos
instrumentos de medida empregues nas operações de manutenção.
São cumpridas as recomendações dos fabricantes e a regulamentação
legal que lhes deve ser aplicada.

Propósito: Assegurar que os instrumentos de medida empregues nas operações
de manutenção dos equipamentos são calibrados periodicamente de acordo com
especificações do fabricante e que os valores dos parâmetros fornecidos pelos
equipamentos são fiáveis e que os mesmos podem ser utilizados pelos profissionais
com suficientes garantias.

8D. Gestão ambiental
A unidade de saúde deve implementar e manter um programa que tende a eliminar, minimizar ou controlar os resíduos e materiais perigosos,
assim como uma política de sensibilização e formação dos trabalhadores
e população de referência, em conformidade com a regulamentação e
as boas práticas ambientais e no respeito pelas diretrizes emanadas
da Direção-Geral da Saúde e da Agência Portuguesa do Ambiente.
As unidades de saúde deverão garantir que a sua política ambiental é
adequada à natureza, magnitude e impactes ambientais mais significativos que resultam das suas atividades, processos e produtos utilizados,
comprometendo-se com a melhoria contínua da gestão ambiental e
incorporando o progresso tecnológico num quadro de desenvolvimento
sustentável.
Standard
S 2 08D.01

Existe um inventário de impactes ambientais onde se descrevem as
principais interações ecológicas e onde são identificados e valorizados
os impactes ambientais associados à atividade, bem como as propostas
de medidas corretivas e as ações a realizar para manter um programa
de vigilância ambiental.

Propósito: Estabelecer mecanismos que satisfaçam os requisitos ambientais decorrentes das atividades que se desenvolvem na unidade de saúde, comprometendo-se
esta com a sociedade em cumprir com uma política que respeite a interação das
suas atividades com o ambiente.

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde – Hospitais

111

IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamento
e fornecedores

Standard
S 2 08D.02

Está implementado um sistema de gestão ambiental que estabelece
os processos, os procedimentos, os recursos, os objetivos e as responsabilidades necessárias para desenvolver a política ambiental definida
pela unidade de saúde.

Propósito: Comprometer a organização com uma política ambiental que respeite a
interação das suas atividades com o ambiente e assegure que existe um sistema de
gestão ambiental eficaz e que cumpre e dá resposta aos compromissos que assume
perante a sociedade através da sua política ambiental.

Standard
S 2 08D.03

É mantido um programa de sensibilização e formação a utilizadores
e trabalhadores em relação aos aspetos ambientais e é facilitada a
colaboração destes para a preservação do ambiente.

Propósito: Estabelecer mecanismos que permitam assegurar que os utentes,
familiares, visitas ou o resto da população em geral que possa ser afetada pelas
instalações e atividades da unidade de saúde recebem informação sobre os compromissos assumidos pela organização, fomentando-se o uso racional das instalações
e criando-se uma envolvente sensível a uma correta gestão ambiental.

Standard
S 2 08D.04

Existem procedimentos específicos de controlo de produção e de
armazenamento de resíduos equiparados a urbanos.

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde adota as medidas necessárias e estabelece procedimentos de gestão de resíduos equiparados a urbanos, que assegura
o controlo dos mesmos, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais ou
o resto da população em geral possam ver-se afetados por incidentes provocados
por falta de rigor na aplicação dos procedimentos, com o consequente impacte
ambiental indesejado que daí poderia advir.

Standard
S 2 08D.05

Existem procedimentos específicos de controlo de produção e armazenamento de resíduos hospitalares perigosos, citostáticos, químicos,
radioativos e industriais.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde toma todas as medidas necessárias e
estabelece procedimentos de gestão de resíduos perigosos por forma a assegurar
o controlo dos mesmos, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais ou
o resto da população em geral possam ser afetados por incidentes provocados
por falta de rigor na aplicação de procedimentos, com o consequente impacte
ambiental indesejado que possam produzir.
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Standard
S 2 08D.06

Existem procedimentos específicos de controlo de derrames produzidos
por escapes acidentais de combustíveis, derrames de produtos químicos
e controlo de águas residuais.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde toma todas as medidas necessárias para
que se estabeleçam procedimentos de emergência perante derrames acidentais
de combustíveis, produtos químicos, águas residuais e que assegura o controlo
dos mesmos, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais ou o resto da
população em geral possam ser afetados por incidentes provocados por falta de
rigor na aplicação de procedimentos ou por ausência de medidas de emergência,
com o consequente impacte ambiental indesejado que possam produzir.

Standard
S 2 08D.07

Existem procedimentos específicos de controlo de emissões contaminantes, produzidas por gases provenientes de combustão, esterilização
e refrigeração.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde toma todas as medidas necessárias
para que se estabeleçam procedimentos de gestão que assegurem o controlo das
emissões contaminantes, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais
ou o resto da população em geral possam ser afetados por incidentes provocados
por falta de rigor na aplicação dos procedimentos, com o consequente impacte
ambiental indesejado que possam produzir.

Standard
S 2 08D.08

É mantido um programa de otimização energética, onde se contempla a
adequação de recursos alternativos e a substituição de equipamentos
pouco eficientes ou contaminantes por sistemas mais eficientes.

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde promove os estudos e análises
necessários para a otimização dos consumos energéticos e de recursos naturais,
realiza estudos de viabilidade, planeia investimentos, onde forem requeridos, e
adapta as suas instalações ao progresso tecnológico.

Standard
S 2 08D.09

Adotam-se procedimentos para conhecer e controlar os consumos e
recursos utilizados no normal funcionamento da unidade de saúde.
Existe uma relação destes consumos e realizam-se comparações sobre
o histórico de consumos face a standards reconhecidos, com o objetivo de minimizar e otimizar os consumos e recursos energéticos.

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde implementa as medidas de gestão
necessárias para o controlo dos consumos energéticos e recursos naturais, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais ou o resto da população em
geral possam ser afetados por uma ineficiente utilização dos recursos, com o
consequente impacte ambiental indesejado que possa produzir.
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8E. Emergências e catástrofes
Medidas implementadas para estabelecer, manter e atualizar um programa
de otimização de recursos humanos e materiais que garanta a segurança,
proteção e continuidade assistencial aos utentes e trabalhadores perante
situações de catástrofe derivadas de riscos internos, da atuação de profissionais de saúde ou de catástrofes externas.
A unidade de saúde deve ainda garantir que se encontra preparada e que
garante o suporte de apoio fundamental perante emergências de toda a
comunidade.
A intenção destes standards é garantir que os profissionais da unidade
de saúde estão devidamente organizados e instruídos e que são capazes
de dar uma resposta rápida perante situações de emergência derivadas
de catástrofes internas e externas.
Standard
S 2 08E.01

São adotadas medidas de autoproteção de acordo com a regulamentação
vigente e são submetidas à Autoridade Nacional de Proteção Civil/Serviço
de Bombeiros, sendo atualizadas de forma periódica.

Propósito: Garantir que a Direção da unidade de saúde promove a existência de
medidas de autoproteção no sentido de adequar os procedimentos preventivos
às necessidades reais da unidade de saúde, para criar uma envolvente segura
para utentes, familiares, visitas e profissionais.

Standard
S 2 08E.02

O programa de atuação perante catástrofes internas e externas está
coordenado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil/Serviço de
Bombeiros e com o Instituto Nacional de Emergência Médica.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde se encontra preparada e coordenada
com os diferentes agentes que intervêm na gestão de situações de catástrofes
internas e externas, com o objetivo de contribuir para a minimização do impacte
que elas possam produzir.
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Standard
S 2 08E.03

É mantido um programa de formação perante catástrofes internas
e externas, de acordo com as medidas de autoproteção e orientado
para os profissionais, onde são mencionadas as responsabilidades
e atuações a seguir.

Propósito: Contribuir para a minimização do impacte que possa produzir uma
catástrofe através da formação e de um adequado grau de informação, que
devem ser dadas aos profissionais sobre as atuações a seguir em caso de
emergência, conseguindo que se conheçam todas as medidas de autoproteção/
/segurança a adotar no desempenho das suas funções.

Standard
S 2 08E.04

É estabelecido um sistema de informação a utentes e utilizadores
onde estão refletidas as atuações a seguir em caso de catástrofes
internas e externas.

Propósito: Assegurar que além dos profissionais, os utentes, os acompanhantes
e as visitas têm disponíveis e acessíveis as indicações de evacuação, sinalização
de emergências e as atuações a seguir em caso de catástrofe. Esta informação
deve estar atualizada para garantir uma envolvente segura.

Standard
S 2 08E.05

É avaliado periodicamente o nível de conhecimento dos profissionais
sobre o plano de atuação perante catástrofes internas e externas,
adequando as ações formativas e informativas de acordo com os
resultados.

Propósito: Assegurar o planeamento da informação para todos os profissionais,
adequado às funções e responsabilidades que têm de assumir dentro do plano de
emergências, conseguindo que se mantenha um adequado grau de atualização
da informação sobre as atuações a seguir em caso de emergência e assegurando
que os profissionais conhecem todas as medidas de autoproteção/segurança a
adotar no desempenho das suas funções.

Standard
S 2 08E.06

A efetividade do sistema de informação a utentes e utilizadores em
caso de catástrofes internas e externas é avaliada periodicamente,
adequando as ações informativas de acordo com os resultados.

Propósito: Assegurar que a organização tem conhecimento da eficácia dos procedimentos estabelecidos de comunicação e informação a utentes e utilizadores em
caso de incêndio ou outras emergências, para adotar as medidas necessárias, se
for necessário.
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Standard
S 2 08E.07

São realizados simulacros parciais sobre emergências, sendo registados
os incidentes.

Propósito: Garantir que os profissionais põem em prática, no próprio local, os
conhecimentos teóricos sobre as suas funções no plano de emergência e de
autoproteção e que a unidade de saúde dispõe de informação sobre o grau de
conhecimentos das funções e responsabilidades dos profissionais envolvidos.
As conclusões dos resultados dos simulacros servirão para adotar medidas
oportunas para assegurar uma envolvente segura a utentes, familiares, visitas
e profissionais da unidade de saúde.

Standard
S 2 08E.08

São realizados simulacros totais sobre emergências, sendo registados
os incidentes.

Propósito: Garantir que os profissionais põem em prática, de forma global, os
conhecimentos teóricos sobre as suas funções no âmbito das medidas de autoproteção e do plano de emergência, e que a unidade de saúde dispõe de informação sobre o grau de conhecimento das funções e responsabilidades dos profissionais implicados. As conclusões dos resultados destes simulacros servirão para
adotar medidas oportunas para assegurar uma envolvente segura a utentes,
familiares, visitas e profissionais da unidade de saúde.

Standard
S 2 08E.09

A unidade de saúde analisa as suas instalações e meios de combate a
incêndios e emergências e verifica a sua conformidade com a regulamentação existente. Assegura a sua manutenção e estabelece ações de
melhoria, se necessário, para garantir elevados níveis de segurança.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde conhece as instalações e recursos de
que dispõe, adotando as medidas oportunas para assegurar uma envolvente segura para os utentes, familiares, visitas e profissionais e planeando e estabelecendo
uma organização de meios eficaz para fazer face aos riscos e perigos existentes.
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8F. Gestão de processos não assistenciais
A intenção deste critério é que a unidade de saúde identifique, adapte,
desenvolva e controle todos os processos não assistenciais necessários
à sua atividade (processos de apoio que servem de suporte aos processos assistenciais e processos estratégicos ou de gestão que servem de
suporte à implementação das linhas estratégicas), de maneira a que
estes contribuam para o fluxo normal dos processos assistenciais.
Definição e implementação dos processos, adequando-os à envolvente em
que se aplicam e ao funcionamento da organização.
Sistema que permite saber se os processos desenhados se encontram
dentro de margens de variabilidade aceitáveis e que cria as condições para
os desenvolver no sentido da melhoria contínua.
Standard
S 2 08F.01

Estão identificados os processos não assistenciais da unidade de
saúde.

Propósito: Garantir que o fluxo de atividades inerentes aos processos assistenciais
se mantém e melhora. Para isso é necessário que a unidade de saúde identifique
quais os processos não assistenciais (estratégicos e de suporte ou apoio) que tem
de gerir e implementar e que os mesmos se encontrem incluídos no seu mapa de
processos.

Standard
S 2 08F.02

Dentro dos processos não-assistenciais estão identificados os processos-chave.

Propósito: Garantir que a organização define e prioriza os processos-chave não assistenciais, sem os quais não se poderiam implementar os processos assistenciais.

Standard
S 2 08F.03

No momento de definir os processos e elaborar os protocolos ou procedimentos de atuação tem-se em conta as necessidades e expectativas
dos utentes, fazendo-os participar sempre que possível.

Propósito: Ter em conta as necessidades e expectativas dos cidadãos, que podem
variar de uma unidade de saúde para outra e em diferentes contextos, pelo que se
deve promover a participação ativa dos utilizadores, solicitando-lhes informação
sobre como, na sua perspetiva, se podem facilitar e desenvolver os protocolos e procedimentos de atuação para uma gestão melhorada dos processos assistenciais.
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Standard
S 2 08F.04

Estão designados os responsáveis dos processos não assistenciais e estão
expressamente definidos os seus níveis de decisão sobre os mesmos.

Propósito: Facilitar a implementação dos processos através da atribuição de responsabilidades para cada um deles, que permita uma tomada de decisões ágil
e em tempo útil e uma resposta adequada às necessidades dos profissionais e
utilizadores.

Standard
S 2 08F.05

É avaliada a melhoria da gestão dos processos não assistenciais ao
longo do tempo.

Propósito: Avaliar periodicamente o nível de cumprimento dos objetivos previstos
no desenho dos processos não assistenciais, para o que se tem de estabelecer procedimentos que permitam obter e analisar os dados e resultados obtidos, com o fim
de implementar ações de melhoria contínua baseadas em informação objetiva.

Standard
S 2 08F.06

São efetuadas mudanças/adaptações estruturais e organizativas, quando
necessárias, para a melhoria dos processos não assistenciais.

Propósito: Implementar as modificações que a unidade de saúde considere necessárias e eficazes e que tragam valor acrescentado ao cidadão.
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9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação
Definição do critério
Desenvolvimento de sistemas e tecnologias de informação orientados
para o cidadão, que sirvam de suporte aos processos assistenciais e não
assistenciais.
Intenção do critério
Os standards contemplados neste critério pretendem avaliar de que forma a unidade de saúde dá resposta às necessidades de informação dos
profissionais e dos utentes, informação essa suportada pelas tecnologias
de informação e comunicação (TIC), de modo a que seja assegurada a
continuidade dos processos assistenciais em todo o momento.
9A. Tecnologia da informação: identificação e planeamento de necessidades
Elementos e sistemas de recolha, armazenamento e recuperação de dados
utilizados como suporte para a gestão da informação.
Standard
S 2 09A.01

É definida e desenvolvida uma gestão dos sistemas e tecnologias digitais
da informação e comunicação integrada e alinhada com a estratégia de
redes digitais definida pelo Ministério da Saúde.

Propósito: Implementar um planeamento estratégico no âmbito dos sistemas e tecnologias da informação e comunicação que garanta a sustentabilidade e eficiência
dos investimentos em tecnologia.

Standard
S 2 09A.02

Os requisitos e necessidades de informação dos profissionais, utentes e organismos correspondentes são contemplados no processo de
planeamento.

Propósito: Orientar as tecnologias para o cliente e para o resultado. Aumentar o
grau de participação do cliente/utilizador no planeamento (criação e atualização)
das suas ferramentas de suporte.

Standard
S 2 09A.03

Todas as áreas da unidade de saúde estão implicadas no desenvolvimento, implementação e seguimento dos sistemas de informação.

Propósito: Garantir a participação das diferentes áreas (utilizadores finais) no processo de implementação e seguimento dos sistemas de informação, com o objetivo
de favorecer a sua implicação no desenvolvimento dos projetos informáticos.
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Standard
S 2 09A.04

As equipas diretivas estão envolvidas no planeamento operativo,
desenvolvimento e atualização dos sistemas e tecnologias digitais
da informação e comunicação.

Propósito: Garantir o compromisso das equipas diretivas para a atualização dos
sistemas e tecnologias digitais da informação e comunicação.

9B. Gestão da informação
Processo de obtenção, análise e utilização dos dados de que se precisa
para satisfazer as necessidades de informação interna e externa da organização e que permitem melhorar a atividade assistencial para os utentes,
a eficiência dos recursos disponíveis e a continuidade assistencial.
Standard
S 2 09B.01

São utilizados sistemas e tecnologias digitais da informação e comunicação.

Propósito: Garantir o suporte tecnológico e digital aos principais processos das
diferentes áreas da organização para otimizar e agilizar as atividades, permitindo
um manuseamento eficiente de dados e fluxos de informação.

Standard
S 2 09B.02

Existe um sistema de informação integrado que garante a existência de um dado único do ponto de vista da acessibilidade e elimina a
redundância.

Propósito: Favorecer a integração de sistemas para eliminar as inconsistências da
informação e diminuir o esforço dedicado à sua atualização/manutenção.

Standard
S 2 09B.03

O sistema de informação dá resposta aos requisitos e necessidades de
informação dos profissionais, dos utentes e dos organismos que dela
necessitam.

Propósito: Orientar os sistemas de informação e suas saídas (resultados) para o cliente.
Todas as pessoas que trabalhem no desenvolvimento de sistemas de informação devem
ter identificados os requisitos/necessidades dos seus clientes/destinatários.
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Standard
S 2 09B.04

Profissionais, utentes e organismos envolvidos recebem dados e informação no momento adequado e num formato que facilita o seu uso e
compreensão.

Propósito: Orientar os sistemas de informação para satisfazer as necessidades
dos clientes, dando uma atenção especial à garantia de continuidade dos fluxos
de informação.

Standard
S 2 09B.05

A unidade de saúde compara os dados do seu desempenho e atuação
utilizando fontes de conhecimento externas (Internet, Intranet e bases
de dados, entre outras).

Propósito: Ampliar o conhecimento da unidade de saúde sobre o seu desempenho,
estabelecendo uma relação com a sua envolvente e alargando a sua visão para a
tomada de decisões.

Standard
S 2 09B.06

São aplicados procedimentos para garantir a validade dos dados
incluídos nos sistemas de gestão da informação.

Propósito: Garantir a qualidade e fiabilidade da informação contida no sistema de
informação (informação útil). O sistema de informação é paralelo ao sistema real e
reflete a situação da unidade de saúde em todo o momento.

Standard
S 2 09B.07

Existe uma correta gestão das disfunções dos sistemas e tecnologias
da informação e comunicação (previsão, deteção, avaliação e controlo).

Propósito: Garantir uma envolvente e ferramentas de trabalho robustas mediante
a deteção, avaliação, priorização e melhoria de todas as situações que possam gerar
disfunções nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação.

Standard
S 2 09B.08

É programada e realizada auditoria ao cumprimento da Lei de Proteção
de Dados Pessoais.

Propósito: Garantir o cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados
de caráter pessoal e cumprir os prazos de notificação estabelecidos por lei.
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Standard
S 2 09B.09

O desenvolvimento dos sistemas de informação realiza-se de acordo com
os critérios estabelecidos pela ACSS/SPMS para o SNS.

Propósito: Garantir a coordenação e normalização dos sistemas de informação
do SNS.

9C. Conectividade
Capacidade tecnológica para obter e/ou transferir dados entre diferentes
fontes ou sistemas de forma precisa e no momento adequado.
Standard
S 2 09C.01

É garantida a transmissão de dados e informação às unidades de
saúde, utilizando protocolos de comunicação pré-definidos e com o
respeito pelos critérios de segurança estabelecidos por lei.

Propósito: Garantir que toda a transmissão de dados respeita a lei de proteção de
dados pessoais, bem como critérios ou regulamentos específicos para a saúde.

Standard
S 2 09C.02

Os cidadãos e profissionais têm acesso multiplataforma à informação,
favorecendo-se o conceito de acessibilidade permanente à informação
necessária para o exercício dos seus direitos e obrigações.

Propósito: Orientar os sistemas e tecnologias da informação e comunicação aos
seus utilizadores.

Standard
S 2 09C.03

A unidade de saúde facilita o acesso a fontes documentais externas.

Propósito: Eliminar barreiras de acesso à informação utilizando as novas tecnologias
(Intranet e Internet, entre outras) para todas as áreas da unidade de saúde.

9D. Tecnologia da informação: armazenamento e níveis de segurança
Procedimentos e recursos que suportam o acesso adequado à informação.
Standard
S 2 09D.01

Existem sistemas de armazenamento que permitem o acesso adequado
e processado à informação.

Propósito: Adaptar os recursos de armazenamento às necessidades da organização.
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Standard
S 2 09D.02

Todas as estruturas de dados estão documentadas e normalizadas.

Propósito: Respeitar a normalização de bases de dados e as formas normais aplicáveis,
garantindo que as bases de dados estão documentadas e atualizadas.

Standard
S 2 09D.03

A informação armazenada está indexada de forma adequada.

Propósito: Fazer uso das técnicas adequadas e específicas (indexação) necessárias à
gestão dos grandes volumes de informação armazenada nos suportes informáticos,
que garanta o acesso à informação (buscas) e o seu próprio funcionamento.

9E. Tecnologia da informação: proteção de dados
Procedimentos que garantam a confidencialidade, a acessibilidade e a
proteção perante perdas da informação.
Standard
S 2 09E.01

É garantido ao cidadão o cumprimento absoluto da lei em vigor sobre
proteção de dados pessoais.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento
da lei vigente sobre proteção de dados de caráter pessoal (direitos do cidadão).

Standard
S 2 09E.02

É garantido aos fornecedores o cumprimento da lei em vigor sobre
proteção de dados pessoais.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para assegurar aos fornecedores
o cumprimento da lei em vigor sobre proteção de dados de caráter pessoal.

Standard
S 2 09E.03

É garantido aos profissionais o cumprimento da lei em vigor sobre
proteção de dados pessoais.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para assegurar aos profissionais
o cumprimento da lei em vigor sobre proteção de dados de caráter pessoal.
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Standard
S 2 09E.04

Está definido e implementado um documento de segurança, onde
estão refletidos todos os perfis de acesso e procedimentos aplicáveis
para o acesso à informação da unidade de saúde.

Propósito: Assegurar que existe um documento atualizado que regula a segurança
dos dados, a gestão dos acessos aos recursos de informação em todo o momento
(grupos, recursos partilhados, perfis, entre outros) e que estão definidos procedimentos para a proteção da informação da unidade de saúde.

Standard
S 2 09E.05

Os sistemas de informação permitem a identificação e a rastreabilidade
dos acessos e respeitam a regulamentação vigente.

Propósito: Garantir que existe um controlo da autenticação para a proteção dos
recursos informáticos (impressoras, servidores, PCs, entre outros) e da informação
(aplicações e sistemas operativos, entre outros) e que este permite a rastreabilidade da atividade dos utilizadores do sistema de informação.

Standard
S 2 09E.06

Existem procedimentos para realizar cópias de segurança periódicas
de toda a informação relevante da unidade de saúde.

Propósito: Aumentar a segurança perante possíveis distúrbios do sistema, que
causem perdas de informação.

Standard
S 2 09E.07

As organizações com sistemas informáticos que gerem informação
crítica para as atividades a desenvolver dispõem de sistemas de alta
disponibilidade (replicação de informação ou duplicação de suportes).

Propósito: Aumentar a segurança perante possíveis distúrbios do sistema que
causem perdas de informação crítica e distúrbios na prestação de serviços.

Standard
S 2 09E.08

Foram estabelecidos procedimentos de notificação e gestão de incidentes relacionados com os dados pessoais e em conformidade com
a legislação em vigor sobre proteção de dados pessoais.

Propósito: Garantir o cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados
de caráter pessoal e assegurar o controlo e resolução dos incidentes sobre dados
de caráter pessoal.
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Standard
S 2 09E.09

Foram estabelecidos procedimentos de controlo de entradas e saídas
dos suportes para dados pessoais de acordo com a legislação em vigor
sobre proteção de dados pessoais.

Propósito: Garantir o cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados
de caráter pessoal e assegurar o controlo da receção e envio de dados de caráter
pessoal.

Standard
S 2 09E.10

Foram estabelecidos procedimentos para um plano de contingência
dos sistemas de informação, em conformidade com a legislação em
vigor sobre proteção de dados pessoais.

Propósito: Garantir o cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados
pessoais e assegurar a continuidade dos serviços de informação necessários para
o processamento de dados de caráter pessoal.
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10. Sistema da Qualidade
Definição do critério
Compromisso da unidade de saúde em submeter a sua atividade a um
conjunto de princípios de gestão da qualidade, racionalmente interligados e interdependentes, que conduzam à melhoria contínua, tendo em
conta as estratégias da qualidade definidas pelo Ministério da Saúde.
Intenção do critério
O conjunto de normas e regras do sistema da qualidade pretende pôr
em evidência que existe uma verdadeira dinâmica de melhoria contínua.
Para isso, é necessário demonstrar que as atividades assistenciais e
organizativas dos diferentes processos, serviços e unidades funcionais
são planificadas, implementadas, avaliadas, corrigidas e continuamente
melhoradas.
Pretende-se avaliar o nível de conhecimento dos profissionais sobre o
impacte das suas atuações, saber se têm em conta as necessidades dos
utentes e se as suas decisões são clinicamente corretas e efetivas.
10A. Planeamento da qualidade
Consiste em determinar até que ponto o sistema da qualidade é conhecido
dos profissionais, compartilhado, utilizado e desenvolvido nas diversas
áreas implicadas.
Standard
S 2 10A.01

São avaliados periodicamente os resultados dos objetivos fixados no
contrato-programa e demais objetivos.

Propósito: Avaliar periodicamente os resultados que demonstram o nível de realização dos objetivos estabelecidos no contrato-programa e os objetivos estabelecidos
com os profissionais (gestão participativa por objetivos).

10B. Implementação: desdobramento do Plano da Qualidade na organização e efetiva adesão
A intenção deste conjunto de standards é a de evidenciar que o Plano da
Qualidade é conhecido e está implementado em todas as áreas relevantes,
isto é, em todos os serviços ou unidades que tenham alguma responsabilidade no processo.
A unidade de saúde deve demonstrar que os profissionais implicados nos
diferentes processos conhecem e participam na melhoria contínua dos
mesmos, participam em reuniões periódicas, grupos de melhoria e na
discussão de incentivos relacionados com o cumprimento de objetivos.
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A cultura da qualidade da organização pode ser reforçada com estratégias
formativas relacionadas com cursos focalizados sobre a metodologia da
qualidade e o desenho de processos, entre outros.
Standard
S 2 10B.01

A cultura da qualidade está difundida entre os profissionais.

Propósito: Fazer com que os profissionais conheçam e participem na implementação
de todas as ações do Plano da Qualidade.

Standard
S 2 10B.02

A formação em termos da qualidade chega a todos os profissionais.

Propósito: Garantir que a unidade de saúde contribui para a difusão do conhecimento em matéria da qualidade e que este chega a todos os profissionais, para
que este conhecimento lhes sirva de suporte à melhoria contínua das suas atividades e à consolidação da cultura da qualidade que as unidades de saúde devem
promover.

Standard
S 2 10B.03

Existem protocolos para aquelas atividades que a unidade de saúde
considere serem necessários.

Propósito: Homogeneizar e normalizar a atuação dos profissionais, para o que
se deve identificar a necessidade e estabelecer procedimentos e/ou protocolos
dirigidos a atividades críticas que a unidade de saúde considere suscetíveis de
variações não desejáveis.

Standard
S 2 10B.04

Aplicam-se mecanismos de controlo e monitorização que permitem a
avaliação e a melhoria contínua das diferentes intervenções e a sua
adequação às normas e procedimentos estabelecidos.

Propósito: Realizar a avaliação periódica no âmbito dos processos da organização,
aplicando os adequados mecanismos de controlo para confirmar o grau de adesão
às normas e procedimentos estabelecidos, assim como a identificação de possíveis
áreas de melhoria que facilitem o atingimento dos objetivos propostos.
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IV. Processos de suporte
10. Sistema
da Qualidade

Standard
S 2 10B.05

Os processos e seus indicadores da qualidade, atualizados, estão
permanentemente disponíveis e são conhecidos dos profissionais
implicados.

Propósito: Pôr à disposição dos profissionais implicados na realização dos processos
da organização, ferramentas de gestão da qualidade que lhes permitam conhecer
e melhorar as suas atuações.

Standard
S 2 10B.06

Os manuais de protocolos e procedimentos estão disponíveis e são
conhecidos por todos os profissionais.

Propósito: Garantir o acesso e utilização do suporte documental (protocolos/procedimentos) destinados a normalizar práticas e diminuir a variabilidade indesejada
da atuação dos profissionais em todas as áreas da unidade de saúde.

Standard
S 2 10B.07

Estão claramente definidas as responsabilidades no que concerne à
monitorização dos indicadores e à sua avaliação face aos critérios da
qualidade definidos para a preparação do mapa (quadro de controlo)
dos objetivos da qualidade.

Propósito: Definir claramente as responsabilidades das pessoas que têm como
função compilar e fazer a integração dos dados procedentes dos diferentes sistemas de monitorização de indicadores, o que é uma tarefa-chave na elaboração
dos mapas de controlo dos objetivos da qualidade.

Standard
S 2 10B.08

Existe um sistema para deteção de atuações mais eficientes, por forma
a introduzi-las nos ciclos de melhoria.

Propósito: Reconhecer e utilizar as ações que se revelem mais eficientes como mais
uma fonte de aprendizagem e um contributo para a melhoria da organização.
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10C. Avaliação
Consiste em determinar a relevância, efetividade e impacte das atividades
propostas no Plano da Qualidade.
Este conjunto de standards não está apenas relacionado com as dinâmicas de medição, mas tentará explorar se estas medições são sistemáticas,
periódicas, fiáveis e oportunas. Em definitivo, este conjunto de standards
pretende demonstrar que são conhecidos os níveis de qualidade esperados dos diferentes processos e que as ferramentas desenhadas servem
para identificar possíveis áreas de melhoria.
Por fim, trata-se de verificar e constatar que as decisões clínicas, de
utilização de recursos, de formação, entre outros, que são tomadas são
baseadas neste sistema de informação.
Standard
S 2 10C.01

A avaliação das ações propostas no contrato-programa é baseada
num sistema de monitorização.

Propósito: Implementar, para as atividades de avaliação, um sistema de monitorização (controlo periódico) baseado no desenho de indicadores para os quais
se estabelece o limiar esperado e que são desagregados por diferentes níveis de
responsabilidade.

Standard
S 2 10C.02

São comparados os resultados obtidos com os padrões determinados
e com a situação de partida.

Propósito: Analisar e comparar os resultados obtidos com padrões determinados e
com a situação previamente existente, para conhecer a evolução do desempenho
da organização e incorporar melhorias nos resultados.

Standard
S 2 10C.03

Os resultados obtidos são comparados periodicamente com outras
unidades de saúde de complexidade similar e com bases de dados de
referência.

Propósito: Proceder à análise e comparação dos resultados obtidos pela unidade de
saúde com os de outras unidades de saúde de complexidade similar para conhecer
e incorporar as boas práticas identificadas noutras organizações que se reconheça
poderem permitir melhorar os resultados da unidade de saúde.
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10. Sistema
da Qualidade

Standard
S 2 10C.04

A unidade de saúde incorpora e adere às recomendações estabelecidas
por grupos de peritos reconhecidos pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente Normas Clínicas, como resposta para a eliminação de “práticas
não recomendáveis” na prestação dos cuidados de saúde.

Propósito: Eliminar da prática clínica e dos processos assistenciais elementos que
não tenham qualidade recomendada.

Standard
S 2 10C.05

A unidade de saúde estabelece procedimentos seguros para a identificação dos utentes e aplica-os sistematicamente antes da realização
de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos de risco potencial, ou
antes da administração de medicamentos e hemoderivados.

Propósito: Dispor de mecanismos de verificação da identificação dos utentes precisos e inequívocos, pois a inadequada identificação dos utentes constitui uma das
fontes mais frequentes de erros na prestação de cuidados de saúde. Elementos
como o nº de quarto, de cama ou o diagnóstico não são elementos seguros para a
identificação dos utentes. Este sistema não deve supor uma violação do seu direito
à intimidade e privacidade e ao direito de não discriminação.

Standard
S 2 10C.06

A unidade de saúde leva a cabo as ações específicas para evitar os
acontecimentos potencialmente adversos.

Propósito: Identificar e eliminar os elementos estruturais e organizativos que
podem ser fonte de erros e acontecimentos adversos, tais como, erros de medicação,
cirurgia em localizações incorretas, quedas dos utentes ou lesões autoinfligidas,
entre outros.

Standard
S 2 10C.07

A unidade de saúde regista e analisa os incidentes relacionados com
acontecimentos adversos reais ou potenciais e põe em marcha as
ações oportunas para prevenir o seu reaparecimento.

Propósito: Assegurar que a informação disponível sobre incidentes que ocasionaram
ou poderiam ter ocasionado um acontecimento adverso é analisada e serve de base
a ações destinadas a impedir o seu futuro reaparecimento.
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Standard
S 2 10C.08

A unidade de saúde fornece informação a utentes e familiares sobre
riscos potenciais, utilização segura de dispositivos médicos e controlo
da infeção.

Propósito: Envolver de forma ativa utentes e familiares em relação a elementos de
segurança na envolvente assistencial e no próprio domicílio.

Standard
S 2 10C.09

Está estabelecido e é cumprido um procedimento de controlo de prazos de validade e condições de armazenamento e manuseamento dos
dispositivos médicos e material clínico utilizados.

Propósito: Garantir que os dispositivos médicos utilizados na unidade de saúde
(material descartável, medicamentos, próteses, entre outros) se encontram nas
melhores condições para o seu uso seguro.

10D. Melhorias
Consiste em comprovar que se tomaram as medidas necessárias sobre
as não-conformidades e deficiências detetadas nas atividades, produtos
e processos, e que as oportunidades de melhoria encontradas foram
analisadas e tratadas. De igual modo se deve evidenciar que as ações
corretivas e de melhoria implementadas corrigiram as deficiências.
O propósito deste grupo de standards é evidenciar que o sistema da qualidade existente é de facto utilizado para melhorar. Para isso, a unidade
de saúde deverá dispor de avaliações comparativas onde se demonstrem os níveis de qualidade anteriores e posteriores às intervenções de
melhoria, isto é, que se demonstre a efetividade das medidas corretivas
implementadas.
Standard
S 2 10D.01

Estão estabelecidos, e são conhecidos pelos profissionais e cidadãos,
os mecanismos de recolha de opiniões, sugestões, ideias e propostas
que possam produzir melhorias.

Propósito: Fomentar uma política ativa de busca de oportunidades de melhoria,
estimulando a participação dos utentes e profissionais.
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Standard
S 2 10D.02

Está estabelecida a estratégia de implementação das melhorias.

Propósito: Assegurar que as mudanças que é necessário implementar para
concretizar as melhorias previstas seguem uma estratégia de implementação
previamente desenhada.

Standard
S 2 10D.03

São descritas e comunicadas as melhorias conseguidas.

Propósito: Conseguir que a unidade de saúde ou serviço consiga fazer participar
os seus profissionais na concretização das melhorias obtidas.

Standard
S 2 10D.04

Atualizam-se os procedimentos com base nas mudanças introduzidas
que derivem das ações de melhoria.

Propósito: Garantir um controlo da documentação que assegure uma prática
atualizada e homogénea.

Standard
S 2 10D.05

São realizadas reavaliações para comprovar a efetividade das mudanças
introduzidas.

Propósito: Conhecer o grau de efetividade em termos de melhoria das mudanças
introduzidas através da sua avaliação.
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V. Resultados
11. Resultados da Unidade de Saúde
Definição do critério
Medidas de eficiência e efetividade da organização.
Intenção do critério
Os standards relacionados com os resultados assistenciais e económicos pretendem evidenciar como os objetivos são alcançados por uma
determinada unidade de saúde, instituição ou, inclusivamente, uma
área de saúde ou rede assistencial através da gestão dos processos
assistenciais.
Os resultados representam as medidas da efetividade e eficiência dos
serviços e da prestação dos cuidados de saúde e da capacidade para se
atingirem metas e cumprirem objetivos. Estas medidas são financeiras
e não financeiras (sendo estas o resultado da prestação dos cuidados
de saúde).
As unidades de saúde devem demonstrar que monitorizam de forma
constante os seus resultados assistenciais e económicos, que estes
são analisados e periodicamente revistos e que os comparam e utilizam
para a introdução de medidas corretivas.
11A. Resultados assistenciais
Medida dos produtos finais e intermédios obtidos durante a prestação
dos cuidados de saúde. Os resultados assistenciais diferenciam-se em:
• Resultados de processo: exploram os resultados obtidos durante um
processo assistencial previamente definido.
• Resultados de atividade: medida dos produtos obtidos como consequência da atividade global de uma unidade de saúde.
Legenda:

Standard
S 2 11A.01

Estão implementados os processos assistenciais correspondentes ao
plano definido para cada anuidade, de acordo com o contrato-programa
e os acordos interníveis.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Fazer com que a unidade de saúde adeque o seu modo de funcionamento
aos critérios definidos no plano de implementação dos processos assistenciais, tal
como referido no standard S 2 04B.02.

GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
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Standard
S 2 11A.02

São melhorados os processos assistenciais implementados.

Propósito: Conseguir que a unidade de saúde aplique o ciclo de melhoria contínua
aos seus processos (planeamento-implementação-avaliação-melhoria) para que
os mantenha num ciclo evolutivo de melhoria contínua.

Standard
S 2 11A.03

Os objetivos propostos nas normas básicas de qualidade dos processos
assistenciais implementados são cumpridos e mantidos.

Propósito: Focalizar a unidade de saúde no cumprimento dos elementos básicos da
qualidade contidos nos processos assistenciais e a eles inerentes, definidos através
das normas clínicas e dos seus indicadores. A unidade de saúde deve monitorizar
e controlar se estão a ser alcançados os objetivos propostos no que se refere às
normas da qualidade dos processos, mediante a implementação de um programa
de monitorização.

Standard
S 2 11A.04

Existe um sistema de monitorização dos resultados assistenciais.

Propósito: Controlar os resultados assistenciais através de um programa de
monitorização baseado em indicadores, permitindo assim que sejam identificados desvios e corrigidas as suas causas.

Standard
S 2 11A.05

Os indicadores assistenciais estabelecidos pela unidade de saúde no
contrato-programa são cumpridos e mantidos.

Propósito: Controlar se estão a ser alcançados e mantidos os objetivos propostos
em relação aos indicadores-chave estabelecidos pela unidade de saúde através
do seu programa de monitorização.

Standard
S 2 11A.06

O sistema de monitorização incorpora, além dos indicadores contemplados
no contrato-programa, outros indicadores de resultado no âmbito das
diferentes dimensões da qualidade assistencial.

Propósito: Fomentar a definição de novos indicadores que abordem diferentes
dimensões da qualidade, partindo dos resultados obtidos com o programa de
monitorização da atividade da unidade de saúde.
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11. Resultados
da Unidade de
Saúde

Standard
S 2 11A.07

Os resultados são comparados com os de outras unidades de saúde ou
de processos e com aqueles que se reconhece como sendo os melhores
do setor de atividade.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde, ao analisar os seus resultados, os
compare com os de outras organizações ou processos reconhecidos como referência ou como os melhores do setor, com a finalidade de partilhar ou participar
na definição de melhores práticas e de as tomar como base de sustentação das
decisões que lhe irão permitir melhorar de forma consistente.

Standard
S 2 11A.08

São tomadas medidas corretivas no caso de indicadores cujos dados
se revelam insuficientes ou inapropriados.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde esteja centrada na melhoria contínua,
implementando medidas corretivas quando se detetam resultados que estão aquém
dos objetivos definidos.

Standard
S 2 11A.09

A unidade de saúde aplica medidas corretivas e constata que estas
modificam positivamente a tendência do indicador.

Propósito: Reavaliar a efetividade das medidas corretivas implementadas, na
medida em que a sua implementação, só por si, não garante que os desvios
detetados tenham sido corrigidos.

11B. Resultados económicos
Medida dos recursos económicos utilizados para obter os produtos finais
e intermédios resultantes da prestação dos cuidados de saúde.
Standard
S 2 11B.01

Existe um sistema de controlo de gestão da atividade assistencial
que permite conhecer o custo direto das unidades funcionais e/ou
centros de custo.

Propósito: Dispor de um sistema de contabilidade analítica que permita à unidade
de saúde conhecer pelo menos o custo direto dos seus serviços ou das unidades
funcionais e/ou centros de custo.
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Standard
S 2 11B.02

O sistema de controlo de gestão abarca aspetos relacionados com a
medição da atividade assistencial em termos de custo por processo.

Propósito: Dotar a organização de um sistema de controlo de gestão que permita
conhecer o custo por processo, pelo menos em relação aos processos que representam a maior parte da atividade da unidade de saúde.

Standard
S 2 11B.03

São realizadas comparações dos custos da atividade assistencial com os
custos obtidos por unidades de saúde ou serviços com um nível assistencial
similar e que tenham obtido o nível de acreditação ótimo ou excelente.

Propósito: Analisar e relacionar o custo por processo com aquele que é obtido
por unidades muito similares e com um nível de desempenho reconhecido. Em
função dos resultados obtidos na unidade de saúde são analisadas as diferenças
e implementadas as medidas tendentes a melhorar a relação entre a atividade
e o seu custo.

Standard
S 2 11B.04

É realizado um acompanhamento periódico do grau de cumprimento do
orçamento aprovado para a unidade de saúde.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde esteja apta, com base num programa
de acompanhamento orçamental, a detetar os desvios orçamentais produzidos, com
o fim de os corrigir.

Standard
S 2 11B.05

São analisados os desvios orçamentais e são implementadas medidas
corretivas que garantam o cumprimento do orçamento económico.

Propósito: Fazer com que a unidade de saúde garanta o cumprimento dos
orçamentos económicos que foram definidos, mediante a análise periódica de
desvios e a adoção de medidas corretivas.

Standard
S 2 11B.06

Existe um procedimento de faturação e cobrança a terceiros que
garante que, quando existem terceiros obrigados a pagamento,
todos os serviços prestados são faturados e que garante a gestão
oportuna e eficaz da sua cobrança.

Propósito: Garantir que a gestão de cobranças fora do prazo inicial estabelecido
para o pagamento inclui a liquidação de todas as faturas com cobrança pendente
e que serve de base para posteriores ações.
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Standard
S 2 11B.07

A unidade de saúde dispõe e aplica um procedimento que garante que
os diferentes profissionais implicados na elaboração do orçamento
podem levar a cabo as tarefas que lhes estão atribuídas no âmbito
das suas responsabilidades e dentro do planeamento normal das suas
atividades.

Propósito: Definir um procedimento de elaboração orçamental que garanta a fiabilidade da informação nele contemplada, que assegure a capacidade de participação
de todos os implicados e a disponibilidade do documento na forma e no momento
em que é necessário. Para isso, é conveniente que este procedimento estabeleça de
forma clara as tarefas, responsabilidades, pessoas intervenientes, prazos e fluxos
de informação orientados para o seu objetivo.
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