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UNIDADES DE GESTÃO CLÍNICA

Mensagem do Diretor

O

Serviço Nacional de Saúde caracteriza-se por disponibilizar uma
ampla gama de prestação de cuidados de saúde. Os serviços
prestadores de cuidados têm que se reger por uma conceção integral da saúde, incorporando, com rigor, as ações de promoção da
saúde e de prevenção das doenças, da mesma forma que devem
incorporar a prestação de cuidados curativos, reabilitadores ou paliativos, baseados na melhor evidência científica.
É, portanto, necessário difundir e sedimentar uma cultura de melhoria contínua da qualidade e da segurança na prestação de cuidados oferecidos pelas unidades do Serviço Nacional de Saúde e
pelas que por ele são contratualizadas, garantindo-lhes, ao mesmo
tempo, os meios de reconhecimento externo da qualidade dos serviços que prestam.
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 e uma das suas principais incumbências consiste no dever de implementar um Modelo de
Acreditação em Saúde, sustentável e adaptado às características
do Sistema de Saúde português.
Apesar de não constituir um fim em si mesmo, o processo de acreditação promove o empenho voluntário dos profissionais de saúde
na melhoria contínua dos cuidados que são prestados ao cidadão,
ajudando a consolidar, mais rapidamente, a cultura da qualidade
integral no interior dos serviços. Promover e garantir a qualidade
e a melhoria contínua dos serviços de saúde 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 de que necessitam e aos quais têm direito.
Por outro lado, o 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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Cabe ao Departamento da Qualidade na Saúde desenvolver as ferramentas necessárias a uma melhor gestão da qualidade nos serviços de saúde e promover a qualificação dos serviços face a um conjunto de standards que permitam o seu reconhecimento externo.
O presente Manual deve ser encarado como uma dessas ferramentas.
Tendo sido adaptado à realidade portuguesa, o presente Manual
de Standards baseia-se no Modelo de Acreditação de Unidades de
Saúde da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (Modelo ACSA
INTERNATIONAL), definido como modelo oficial de acreditação de unidades de saúde do Sistema de Saúde português.
Este Manual, que coloca a pessoa no centro do sistema de saúde e
põe a tónica na acreditação da gestão clínica, foi concebido como
uma ferramenta evolutiva de trabalho, que guiará os profissionais
de saúde durante o processo de acreditação dos serviços onde trabalham na procura da melhoria contínua, 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
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Introdução

O

s standards e padrões que constituem o modelo nacional e oficial
de acreditação de unidades de saúde levado a cabo pela Direção-Geral da Saúde são concordantes com a Estratégia Nacional para a
Qualidade na Saúde e têm em conta os padrões de qualidade nacionais e internacionais aplicáveis às unidades de saúde daí decorrentes.
O modelo de acreditação baseia-se num processo de certificação
através do qual se verifica e analisa de que forma os cuidados de
saúde prestados aos cidadãos estão de acordo com os padrões definidos, tendo como objetivo identificar e impulsionar a melhoria
contínua da qualidade nas instituições do Sistema de Saúde português, ajudando-as a aproximar-se dos níveis da excelência organizacional.
A Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde considera a melhoria contínua da qualidade como um imperativo e um objetivo a alcançar por todas e cada uma das áreas do Sistema de Saúde português. Para o garantir, é necessário definir o que se entende por
qualidade; fazê-lo compreender por todos os intervenientes; observar
e analisar de que modo as unidades de saúde, os seus profissionais
e as tecnologias que utilizam correspondem aos critérios de qualidade ou padrão de referência definidos e, a partir desse ponto, definir áreas-chave de trabalho para evoluir no caminho da melhoria
contínua até à excelência organizacional.
Entre as principais atribuições do Departamento da Qualidade na
Saúde da Direção-Geral da Saúde encontra-se a responsabilidade e
a autoridade para o desenvolvimento e implementação efetiva de
um modelo de melhoria contínua alinhado com a Estratégia Nacional
para a Qualidade na Saúde e com os padrões diferenciadores do Sistema de Saúde português. Encontra-se também entre as suas atribuições a função de certificar. Esta capacidade foi-lhe conferida pelo
artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, e
Portaria n.º 159/2012, de 22 de maio, e aplica-se a todas as unidades
de saúde que compõem o Sistema de Saúde português.
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Características

O

modelo de certificação de unidades de saúde (modelo ACSA)
apresenta uma série de características que lhe são próprias:

• É coerente com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde
e com as ferramentas e normas de gestão clínica e organizacional
que têm vindo a ser desenvolvidas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Utiliza como referência, entre outras, as determinações
dos diferentes Programas de Saúde, a metodologia e conceitos
dos Processos Assistenciais Integrados (PAI), as boas práticas da
qualidade recomendadas para os processos de suporte e de gestão, as recomendações sobre as melhores práticas clínicas e as
normas clínicas, as recomendações e normas sobre a segurança
do utente e dos profissionais, as determinações do Programa de
Prevenção e Controlo da Infeção e Resistências Antimicrobianas
(PPCIRA), as recomendações de carácter regulamentar e legal e
a análise das necessidades, dos direitos e das expectativas dos
cidadãos.
• A borda a qualidade de uma forma integral, pois pretende abranger as diferentes áreas e tipologias de unidades que compõem
os cuidados de saúde (hospitais e centros hospitalares, serviços
hospitalares, unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados na área da convalescença
e paliativos, unidades de hemodiálise, unidades de sangue, unidades de diagnóstico radiológico, unidades de medicina dentária,
centros de investigação, laboratórios clínicos e farmácias, entre
vários outras.
• Tem carácter progressivo, pois identifica todos os passos que terão de ser dados, progressiva e sistematicamente, até à obtenção
de um estado de verdadeira excelência organizacional. Não pode
ser visto como um ato isolado ou como a mera obtenção de um
reconhecimento externo. A certificação é um processo dinâmico,
contínuo e evolutivo, que reflete não apenas o grau de desenvolvimento da qualidade na organização no momento atual, com todo
o seu potencial de evolução e melhoria da qualidade.
A certificação é um reconhecimento expresso e público de cumprimento dos requisitos necessários ao desenvolvimento de uma
prestação de cuidados de qualidade pelas unidades de saúde, que
implementaram uma linha de melhoria contínua. Ao ser uma ferramenta e não um fim em si mesma, a certificação facilita e impulsiona
processos de melhoria e avaliação nas instituições.
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Todos os programas de certificação que em conjunto constituem o
Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde têm uma estrutura
comum. Os diferentes Manuais de Standards cobrem as mesmas
áreas-chave da gestão da qualidade em saúde, às quais correspondem os cinco blocos de standards que se encontram em todos
eles, a saber:
O cidadão como centro do sistema de saúde
Organização da atividade centrada na pessoa
Os profissionais
Processos de suporte
Resultados
Cada um dos Manuais de Standards da Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA) foi traduzido e adaptado ao Sistema de Saúde
português.
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A Metodologia

N

o Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde (modelo ACSA), a
autoavaliação assume um papel relevante, pois permite identificar
aos envolvidos a sua posição atual face aos standards do modelo da
qualidade, determinar onde querem chegar e planificar as ações necessárias para o conseguir, criando um espaço de produção de consensos
e de melhoria partilhada no qual intervêm diferentes atores:

• Os gestores responsáveis da instituição, para que estejam reunidas as
condições favoráveis à gestão clínica em termos de estrutura, recursos,
tecnologias, condições de conforto e segurança das instalações, bem
como enquanto elementos capazes de envolver diferentes sectores da
organização e garantir a sustentabilidade das decisões estratégicas;
• Os gestores clínicos e restantes profissionais de saúde como responsáveis pela avaliação interpares do seu desempenho, do ponto de
vista clínico e da satisfação das necessidades e expectativas dos seus
utentes e das respostas aos problemas de saúde da população que
servem, baseando as escolhas na melhor evidência científica disponível.
A todos cabe identificar as áreas de melhoria necessárias e o plano de
ações para a sua concretização.
Durante o processo de autoavaliação, os profissionais de saúde analisam os standards e o seu propósito. Debruçam-se sobre “o que se está
a fazer” e “como se pode demonstrar”, resultando daí as evidências
positivas, e sobre “que resultados se têm obtido e como se podem melhorar”, surgindo desta análise a identificação de áreas de melhoria
que irão ser desenvolvidas e apresentadas.
De igual modo, no caso das competências profissionais, identificam-se
e analisam-se durante a fase de autoavaliação as competências necessárias e as boas práticas que implementaram relacionadas com a
obtenção de resultados marcantes do seu trabalho e as evidências que
demonstram a presença dessas boas práticas no seu desempenho diário.
A avaliação externa é outro dos elementos comuns a todos os processos
de certificação. É realizada por equipas de avaliadores qualificados do
Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde, que avaliam as evidências
apresentadas durante os processos de certificação.
Em função do grau de cumprimento dos standards avaliados determina-se o nível de certificação obtido e identificam-se os pontos fortes e as
áreas de melhoria da unidade de saúde.
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Cada uma destas fases do processo de certificação, em particular a autoavaliação, é sustentada por uma série de aplicações informáticas em
ambiente web designada plataforma @Qredita, que permite conduzir
com segurança e com o apoio dos profissionais qualificados do Modelo
de Acreditação do Ministério da Saúde cada processo de certificação.
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Marco conceptual

O

processo de certificação de Unidades de Gestão Clínica está
orientado para impulsionar a melhoria contínua da prestação de
cuidados de saúde e o seu ponto de partida é o potencial de melhoria
da própria Unidade.
O modelo de certificação parte da definição de um padrão de referência
(standards), que a Unidade de Gestão Clínica utiliza com a finalidade
de poder vir a melhorar os seus serviços e as ferramentas de gestão
da melhoria da qualidade (metodologia, áreas de melhoria, aplicação
informática, etc.), para que possa vir a ter uma ótima progressão em
tempo e forma.
A certificação de Unidades de Gestão Clínica está concebida como
um processo através do qual se observa e reconhece de que forma
os cuidados de saúde prestados aos cidadãos utentes respondem
ao nosso modelo da qualidade, sempre com o objetivo de facilitar e
impulsionar a melhoria contínua.
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Âmbito de aplicação do Manual

C

om este Manual de Standards poderão ser certificadas as unidades de saúde hospitalares e de cuidados de saúde primários, como
são as Unidades de Gestão Clínica, as Áreas de Gestão Integradas, as
Unidades Funcionais, entre outras.
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Estrutura do Manual

O

Manual de Standards de Unidades de Gestão Clínica está estruturado em cinco blocos e onze critérios:

I. O cidadão como centro do sistema de saúde
1. A pessoa como sujeito ativo
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Informação clínica

II. Organização da atividade centrada na pessoa
4. Gestão por processos assistenciais
5. Promoção da saúde e qualidade de vida
6. Direção e planeamento estratégico

III. Os profissionais
7. Profissionais

IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamentos e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação

V. Resultados
10. Ferramentas da Qualidade e Segurança
11. Resultados da Unidade de Gestão Clínica
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Os standards do Manual distribuem-se em três grupos, o que permite
à Unidade de Gestão Clínica identificar e priorizar uma sequência para
a sua abordagem:
• Os standards do Grupo I (ver tabela) contemplam, entre outros aspectos, os direitos dos cidadãos, a qualidade de vida, os princípios
éticos e os aspectos ligados à segurança dos utentes e profissionais.
• Os standards do Grupo II incluem elementos associados a um maior
desenvolvimento da qualidade na organização (sistemas de informação, novas tecnologias e redesenho de processos e de espaços
organizativos, etc.).
• Os standards do Grupo III incluem os elementos que demonstram
que a Unidade de Gestão Clínica cria inovação e desenvolvimento
orientado para a sociedade em geral.
No Grupo I estão incluídos os standards de tipo obrigatório, que têm
de estar cumpridos e estabilizados (implementados de forma efetiva
e abrangente) na sua totalidade para que a Unidade de Gestão Clínica
possa alcançar qualquer nível de certificação.
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Estrutura do Manual
Na tabela seguinte apresenta-se um resumo da distribuição dos standards do processo de certificação de Unidades de Gestão Clínica de
acordo com o tipo de standard:
TIPO DE
STANDARD

Definição

Nº

%

Conjunto de standards que contempla, entre
outros aspectos, os direitos consolidados dos
cidadãos, os princípios éticos e a segurança
dos utentes e dos profissionais.

24

23,76 %

Standards do Grupo I considerados
“Obrigatórios”.

41

40,60%

TOTAL Grupo I

65

64,36%

Conjunto de standards que determina os
elementos associados a um maior desenvolvimento da qualidade na organização
(sistemas de informação, novas tecnologias,
redesenho de processos ou fluxos de trabalho e de espaços organizativos).

24

23,76 %

Conjunto de standards que demonstra que
a Unidade de Gestão Clínica cria inovação e
desenvolvimento orientado para a sociedade
em geral.

12

11,88 %

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

TOTAL 101
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A definição de cada um dos standards encontra-se documentada
no Manual e cada standard aparece sempre acompanhado de uma
explicitação do propósito do seu cumprimento.
Ao lado de cada standard vem também um ícone que identifica o tipo
a que pertence: Grupo I, II ou III. Caso o standard seja de cumprimento “obrigatório”, o ícone aparece rodeado por um círculo (Figura 1).

OBRIGATÓRIO

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

Figura 1
Símbolos
utilizados no
Manual de
Standards
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Fases do processo de certificação

Colocação
de evidências
positivas
e áreas de
melhoria

Certificação

Fase 4
ACOMPANHAMENTO

Visita de
avaliação

Manual de
Standards

Solicitação

Designação de
responsáveis

Fase 3
AVALIAÇÃO
Plano de melhoria
interno

Fase 2
AUTOAVALIAÇÃO

Apresentação

Fase 1
INÍCIO

Relatório
de avaliação

Autoavaliação de
acompanhamento

Figura 2
Fases do processo
de certificação
FASE 1 – Candidatura, preparação e visita de apresentação para início do processo
O responsável da Unidade de Gestão Clínica apresenta a candidatura ao processo de
certificação através do preenchimento do formulário de candidatura disponível no
site da Direção-Geral da Saúde (Departamento da Qualidade na Saúde). Com a aceitação da candidatura e a assinatura do contrato da Unidade, é iniciado o planeamento
conjunto (DQS e Unidade) para o desenvolvimento do projeto.
O Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) designa o responsável do projeto e a
Unidade nomeia o responsável interno do processo de certificação. Este responsável
terá como principais funções a facilitação da comunicação entre o DQS e a Unidade
em processo de certificação e a operacionalização e desenvolvimento de todo o processo interno de autoavaliação na Unidade.
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FASE 2 – Autoavaliação
A autoavaliação foi concebida como um espaço de partilha, em que
os profissionais da Unidade analisam o seu desempenho face aos
padrões do Manual de Standards, e como um meio de comprovação
permanente dos avanços da organização face à melhoria contínua
da qualidade.
Durante todo o tempo que dura esta fase, os profissionais que integram a Unidade de Gestão Clínica irão levar a cabo o exercício de
observar o que se está a fazer bem (estas são as evidências positivas) e detetar as áreas ou aspectos da atividade da Unidade que
necessitam de ações de melhoria.
Objetivos da autoavaliação
A autoavaliação pretende que sejam alcançados os seguintes
objetivos:
• Promover e difundir o modelo de certificação ACSA entre os profissionais e a comunidade científica;
• Facilitar à Unidade de Gestão Clínica o caminho para a melhoria
contínua e para a certificação através:
• Da identificação dos pontos fortes, com o propósito de os manter e de os melhorar, e da identificação de áreas de melhoria,
com a finalidade de as reforçar até conseguir transformá-las
em pontos fortes.
• Do desenvolvimento e ampliação da informação sobre o propósito e alcance dos standards e dos exemplos de boas práticas.
• Possibilitar a autoavaliação periódica, dentro e fora dos ciclos de
certificação, para avaliar continuamente os progressos;
• Fomentar uma aprendizagem nas Unidades de Gestão Clínica sobre
o processo de certificação e de gestão do conhecimento.
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Fases do processo de certificação
Metodologia
No desenho do processo de autoavaliação optou-se por uma abordagem qualitativa para determinar o nível de cumprimento dos
standards, utilizando-se a metodologia PDCA (Planeamento (P – Plan),
Cumprimento (D – Do), Avaliação (C – Check) e Adequação (A – Act))
para cada um dos standards e, assim, desenvolvendo-se um ciclo
de melhoria contínua. Deste modo é evitado que o cumprimento de
um determinado standard seja um momento estático ou pontual,
associado apenas ao momento da avaliação.
Com a utilização do ciclo PDCA, para cada um dos standards, cada
organização pode analisar o seu papel no sentido do cumprimento
do standard e realizar um planeamento prévio, a ser desenvolvido
na prática, que avalie a efetividade do standard e desenvolva ações
de melhoria na sua implementação e desenvolvimento, garantindo
desta forma a consolidação e estabilização do standard ao longo
do tempo.
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Utilizando a metodologia do ciclo PDCA, a Unidade de Gestão Clínica irá
avaliar em que fase do ciclo se encontra cada um dos padrões de qualidade (standard), de acordo com as etapas descritas no quadro seguinte:
FASE

DESCRIÇÃO

ALVO

Perfil de melhoria
prévio

Antes de iniciar o processo de certificação, a
organização analisa o propósito do standard
e determina o seu impacto de acordo com
o grau de importância de que se reveste
para as atividades da organização.

Delimitação dos
Definem-se os indicadores que permitem
objetivos e sistemas identificar a concretização do cumprimento
de informação
do standard.
Definem-se as ações que vão ser necessárias
implementar para se conseguir alcançar o
cumprimento do standard.

Planificação
Planeamento
Definição de funções
(Plan)

Determinam-se as responsabilidades e funções e os recursos humanos necessários
para garantir o cumprimento do standard.

Comunicação

O plano de ações que vai ser necessário
desenvolver com vista ao cumprimento do
standard é comunicado a todos os implicados no processo.

Adequação
de recursos

Definiram-se e alocaram-se todos os recursos
necessários para garantir o cumprimento
do standard.

Cumprimento
Cumpre-se
(Do)

O propósito do standard é conhecido, respeitado e está cumprido de acordo com a
aplicabilidade e o impacto nas atividades da
organização, tendo em conta os indicadores
de cumprimento previamente estabelecidos.

Avaliação
(Check)

Avalia-se

Identificam-se os desvios dos resultados
obtidos face aos objetivos definidos e indicadores expectáveis.

Adequação
(Act)

Corrige-se e melhora-se

Empreendem-se as ações necessárias para
corrigir e eliminar os desvios observados.

O Manual de Standards encontra-se acessível na aplicação informática @Qredita, que permite:
• Aceder de forma fácil, segura e cómoda ao processo de certificação
da Unidade de Gestão Clínica a partir de qualquer ponto ou local
de trabalho, utilizando credenciais de utilizadores autorizados.
• Operacionalizar a gestão documental de toda a informação gerada
no processo de certificação.
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Fases do processo de certificação
Fases da autoavaliação
A fase de autoavaliação decompõe-se por sua vez nas seguintes
etapas:
1. Definição do plano de ações
O responsável da Unidade estabelece os objetivos e o plano de
ação para a fase de autoavaliação da Unidade de Gestão Clínica
que se vai realizar. Neste planeamento é estabelecido de que forma
se vai desenvolver o processo de autoavaliação e qual o plano de
comunicação, tanto interno como externo, entre outros.
2. Nomeação do responsável interno pelo processo de autoavaliação
Designa-se o responsável interno do processo de certificação da
Unidade de Gestão Clínica, que assumirá o papel de pessoa de referência para a coordenação e organização de todas as principais
funções deste processo, designadamente:
• Estabelecer o cronograma da autoavaliação e zelar pelo cumprimento dos prazos;
• Participar na seleção dos autoavaliadores, dando-lhes a informação e o suporte formativo necessário;
• Estabelecer e dirigir as reuniões (de síntese) dos autoavaliadores.
3. Seleção da equipa de autoavaliadores
Nesta fase seleciona-se a equipa de autoavaliadores de acordo com
a dimensão da Unidade de Gestão Clínica. Preferencialmente, esta
deve ser multidisciplinar, com vista a contribuir para potenciar a
aprendizagem e criar conhecimento organizacional. Pelo carácter
dinâmico, tanto do processo em si como também dos próprios
standards, a constituição desta equipa não deve cingir-se unicamente ao exercício de autoavaliação, que se reveste de carácter
pontual. Deve, sim, continuar a trabalhar nas áreas de melhoria
identificadas e nas recomendações resultantes da avaliação externa, procedendo à atualização periódica da autoavaliação. Além
disso, para potenciar e tornar o trabalho em equipa mais eficiente,
é recomendável que os diferentes standards sejam repartidos
entre os profissionais que irão participar na autoavaliação.
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4. Treino dos autoavaliadores na utilização da aplicação informática
@Qredita
O responsável pelo processo de certificação do DQS encarrega-se
de facilitar a formação suficiente para garantir a utilização da
aplicação informática e o acompanhamento do processo.
5. Preenchimento das fichas de autoavaliação
O grupo de trabalho que leva a cabo a autoavaliação revê os standards e, sob supervisão do responsável interno pelo processo de
certificação, vai preenchendo, standard a standard, as respetivas
fichas na aplicação informática @Qredita (que se encontra disponível em ambiente web).
6. A revisão dos standards envolve uma reflexão sobre se o standard
está a ser cumprido
Se o grupo de trabalho conclui que o standard está a ser cumprido, compilam-se e descrevem-se as evidências positivas que
sustentam a afirmação do seu cumprimento. Caso não existam
evidências que demostrem um efetivo cumprimento de um determinado standard, o autoavaliador responsável por esse standard,
ou o grupo de trabalho, tem de definir as áreas de melhoria que
a Unidade terá que implementar para poder cumprir o standard
de forma eficaz e estável (consolidada).
A aplicação informática @Qredita permite anexar ficheiros de
documentos ou registos que sustentam as evidências positivas,
funcionando desta forma também como gestor documental.
7. Partilha das evidências positivas e áreas de melhoria
O grupo de autoavaliação partilha as evidências positivas e áreas
de melhoria e finaliza a autoavaliação. Os resultados da autoavaliação deverão ser compartilhados e analisados em equipa ao
mesmo tempo que se procede, se necessário, à clarificação de algumas respostas e se completa a informação obtida e divulgada
entre todos.
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Fases do processo de certificação
8. S
 ão estabelecidas as prioridades de atuação em relação às áreas
de melhoria e desenvolvem-se e implementam-se os planos de
melhoria
A aplicação informática @Qredita permite a priorização e planificação das diferentes áreas de melhoria identificadas, bem como
a designação dos respetivos responsáveis, para que se converta
num fácil sistema de gestão de melhoria contínua para a Unidade
de Gestão Clínica. A aplicação informática @Qredita é uma ferramenta útil para a descrição e registo das ações a levar a cabo
para cada área de melhoria, com a possibilidade de planificar e
detalhar essas ações e de definir os responsáveis. Esta funcionalidade permite agilizar e facilitar o sistema de gestão das ações
de melhoria contínua da qualidade na Unidade.
9. Avalia-se e melhora-se o processo de autoavaliação
Finalmente, o processo de autoavaliação passa a ser entendido
como uma forma de aprendizagem, a fim de introduzir novas melhorias e de preparar assim as sucessivas autoavaliações. A aplicação informática @Qredita dispõe de um módulo de resultados.
Este módulo facilita e apoia o planeamento, a monitorização e a
concretização das ações de melhoria contínua originadas na fase
de autoavaliação. O mesmo módulo de resultados disponibiliza relatórios e resumos de informação, cuja utilização permite conhecer,
em qualquer momento, o estado de evolução da autoavaliação e
facilita o seu acompanhamento.
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FASE 3. Visita de avaliação
Uma vez completada a fase de autoavaliação, procede-se ao planeamento da futura visita de avaliação externa. Esse planeamento
é estabelecido, de forma consensual, entre a Direção da Unidade
de Gestão Clínica e a equipa de avaliadores do DQS. Esta última é
responsável por verificar o cumprimento dos standards a partir das
evidências positivas e áreas de melhoria introduzidas pela Unidade
de Gestão Clínica durante a autoavaliação e de outras evidências
que recolha durante a visita de avaliação externa (documentais,
entrevistas e observação direta).
Concluída a visita de avaliação externa, a equipa de avaliadores
do DQS elabora um relatório situacional em que é discriminado o
grau de cumprimento dos diferentes standards, com a justificação
das constatações e as recomendações efetuadas pela equipa de
avaliadores. Uma vez validado, este relatório é enviado à Direção
da Unidade de Gestão Clínica.
FASE 4. Acompanhamento
Após terminado o processo de certificação, o DQS realizará uma
visita de acompanhamento à Unidade de Gestão Clínica durante a
vigência do certificado (5 anos). No caso de ter existido situações
que o justifiquem, poderá ser realizada outra visita de avaliação
externa, com vista a assegurar a manutenção da estabilidade no
cumprimento dos standards e, por isso mesmo, a manutenção do
nível de qualidade alcançado.

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

35

Resultados da certificação

Q

ualquer que seja o âmbito da certificação, o modelo de certificação
ACSA permite e estimula a progressão para diferentes níveis de
qualidade, cada um de maior complexidade e exigência que o anterior,
proporcionando assim a melhoria contínua. No caso presente, os níveis de certificação que se podem obter são: Bom, Ótimo e Excelente.
Apesar disso, dado que o sistema de saúde se encontra em constante
evolução na procura da melhoria contínua, seria erróneo entender
o último grau de evolução ou patamar da qualidade como se fosse
o ponto final. Pelo contrário, como consequência das melhorias que
se vão registando devido a novas tecnologias, novas prestações,
novas formas de organização, novas exigências do cidadão e do profissional, novas evidências científicas ou nova regulamentação, os
standards estabelecidos para a obtenção dos diferentes níveis de
certificação serão periodicamente atualizados. O que hoje pode ser
visto como longínquo, poderá ser, no caminho da melhoria contínua,
a excelência de amanhã.
O processo de certificação é, decididamente, uma ferramenta metodológica útil que permite comprovar em que medida as atividades se
estão a realizar de acordo com os padrões da qualidade esperados.
E que oferece, como resultado da avaliação externa e da decisão de
certificação, um reconhecimento público às instituições e profissionais
que os cumprem e o demonstram, reconhecimento esse traduzido
na obtenção da certificação.
O resultado obtido no processo de certificação, em função da verificação do nível de cumprimento dos standards, pode ser:
• Pendente de estabilização de standards obrigatórios
O estado de “pendente de estabilização” é mantido até que o plano
de melhoria da Unidade de Gestão Clínica cumpra a totalidade dos
standards obrigatórios. Da definição, implementação e concretização do plano de melhoria para os standards obrigatórios que
foram dados como não cumpridos na avaliação externa resultará a
consequente passagem ao estado de cumprimento dos ditos standards, permitindo à Unidade alcançar um dos níveis de certificação.
O resultado obtido no processo de certificação pode ser:
• Certificação no nível Bom
A certificação neste nível obtém-se quando se consegue cumprir
acima dos 70% dos standards do Grupo I (incluindo-se dentro desta
percentagem a totalidade dos standards do Grupo I considerados
obrigatórios).
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• Certificação no nível Ótimo
A certificação neste nível obtém-se quando se consegue cumprir
100% dos standards do Grupo I e uma percentagem de cumprimento
dos standards do Grupo II superior a 40%.
• Certificação no nível Excelente
A certificação neste nível obtém-se quando se consegue alcançar
o cumprimento cumulativo de 100% dos standards dos Grupos I e
II e uma percentagem de cumprimento superior a 40% dos standards do Grupo III.

GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III

Bom

Ótimo

Excelente

≥ 70%
Incluindo obrigatórios

100%

100%

≥ 40%

100%
≥40%
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Fase de acompanhamento
Definiu-se e implementou-se um modelo específico na aplicação
@Qredita, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos projetos
ao longo dos cinco anos de vigência da certificação.
Os objetivos da fase de acompanhamento que se segue à obtenção
da certificação consistem em:
•C
 onsolidar os resultados obtidos através da manutenção da estabilidade do cumprimento dos standards durante os cinco anos de
vigência do certificado;
•M
 anter e aumentar o impulso para a melhoria contínua através da
implementação das áreas de melhoria que foram identificadas e
da oportunidade existente para a identificação e desenvolvimento
de novas áreas de melhoria.
A partir do momento em que a Unidade de Gestão Clínica obtém a
certificação, passa a ter a ficha de autoavaliação do acompanhamento à sua disposição na plataforma @Qredita, para a poder utilizar nesta fase. Aos dois anos e meio, a contar da data da visita de
avaliação, realizar-se-á uma avaliação externa de acompanhamento
que consiste em:
•A
 nalisar as considerações prévias sobre modificações estruturais
e organizativas que possam ter ocorrido e possam afetar o âmbito
da certificação;
•P
 osicionar e analisar o cumprimento dos standards obrigatórios,
com o objetivo de assegurar a manutenção do seu cumprimento
ao longo do tempo;
•A
 tualizar as áreas de melhoria detetadas na fase de autoavaliação
e pendentes de cumprimento;
•A
 tualizar os resultados dos indicadores da atividade da Unidade.
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Ferramentas de apoio

P

ara facilitar o processo de certificação (modelo ACSA), coloca-se à
disposição da Unidade de Gestão Clínica várias ferramentas de apoio:

 esponsável do DQS: Profissional designado pelo DQS, após acei•R
tação da candidatura, que fará o acompanhamento ao longo do
tempo de todo o processo de certificação. A comunicação da Unidade de Gestão Clínica com este responsável é contínua e permanente (contactos telefónicos, comunicação eletrónica através da
web, visita de apresentação, etc.).
•P
 lataforma @Qredita: Destinada a facilitar o desenvolvimento de
todo o processo de certificação, especialmente a fase de autoavaliação, a Unidade dispõe da aplicação informática @Qredita em
meio web. Esta permite que a Unidade de Gestão Clínica possa refletir sobre os standards da qualidade, colocar as evidências positivas necessárias e relacionadas com a sua atividade, identificar
melhorias, colocar documentos, tirar dúvidas com o responsável
do DQS e pesquisar o estado da sua certificação em qualquer fase
do processo.
•G
 uia de utilização da aplicação informática @Qredita: Documento
de apoio destinado a proporcionar aos profissionais da Unidade de
Gestão Clínica informação sobre a utilização e funcionalidades da
aplicação que dá suporte ao processo de certificação.
•G
 uia de apoio à autoavaliação: Documento de apoio destinado a
proporcionar aos profissionais da Unidade de Gestão Clínica ferramentas de trabalho, conselhos, orientações e soluções para que
se possa realizar um adequado diagnóstico interno da situação e
estabelecer um ponto de partida para iniciar o seu trabalho com
vista à certificação.
• Documento Geral de Certificação de Unidades: Documento onde estão estabelecidas as regras para a concessão, manutenção e renovação da certificação de unidades de acordo com todos os Manuais
de Standards definidos pela ACSA e traduzidos e adaptados pela DGS.
•G
 lossário de termos: Definição de termos utilizados no Manual de
Unidades de Gestão Clínica.
O Manual de Standards para a certificação das Unidades de Gestão
Clínica, com base na qual a Unidade obtém a acreditação, está estruturado em cinco dimensões da qualidade (blocos) e, dentro destas,
em onze critérios, como a seguir se apresenta.
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I. O cidadão como centro do sistema de saúde
1. A pessoa como sujeito ativo
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Informação clínica

II. Organização da atividade centrada na pessoa
4. Gestão por processos assistenciais
5. Promoção da saúde e qualidade de vida
6. Direção e planeamento estratégico

III. Os profissionais
7. Profissionais

IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamentos e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação

V. Resultados
10. Ferramentas da Qualidade e Segurança
11. Resultados da Unidade de Gestão Clínica
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
1. A pessoa como sujeito ativo
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir o desenvolvimento
eficaz dos direitos fundamentais dos cidadãos que utilizam os serviços
de saúde, entre outros, o seu direito à intimidade, confidencialidade,
informação e dignidade, à participação na tomada de decisões e ao
respeito dos seus valores e crenças. Para conseguir a proteção dos
direitos dos cidadãos utentes é necessário desenvolver as estratégias
de informação e educação sobre os mesmos, dirigidas a utentes e profissionais do sistema de saúde.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•R
 espeitar os direitos de cada cidadão durante o processo assistencial;
•A
 dequar o processo assistencial dos cidadãos às suas expectativas,
desejos e preferências;
•P
 romover o envolvimento e a participação do doente, e o seu apoio caso
seja necessário, na tomada de decisões sobre o processo assistencial;
•A
 bordar a perspetiva bioética no processo assistencial que a Unidade
presta;
•C
 onhecer e resolver as queixas e reclamações dos utentes no que
respeita aos cuidados de saúde recebidos.
Standard
A Unidade de Gestão Clínica divulga o conteúdo da Carta de Direitos
S 05 01.01_02 e Deveres

Propósito: Assegurar a divulgação na Unidade dos direitos e deveres do cidadão,
publicitando-os nas diferentes áreas assistenciais e não assistenciais de forma
adaptada às características da sua população, salvaguardando barreiras de qualquer tipo (deficiência, língua, etc.) e envolvendo os seus profissionais na difusão.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade expõe a Carta de Direitos e Deveres nas diferentes áreas assistenciais
(ex.: gabinetes, consultas, salas de espera, etc.), assim como em ambientes web,
caso os tenha, de modo a facilitar a sua difusão entre utentes e profissionais.
2. A Carta de Direitos e Deveres está adaptada às principais características da
população atendida.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
1. A pessoa
como sujeito
ativo

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a intimidade e privacidade do
S 05 01.02_02 utente ao longo de todo o processo de prestação de cuidados de
saúde.

Propósito: Garantir o direito à intimidade e privacidade do utente durante o atendimento assistencial, através de normas e procedimentos (regulamentação das
visitas, circuitos dos doentes, etc.), atividades de formação e sensibilização para os
profissionais, bem como através do uso de meios físicos que permitam estabelecer
uma adaptação das estruturas e espaços (em termos visuais e auditivos) durante
o atendimento aos doentes.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de normas e procedimentos, difundidos aos profissionais, para
preservar a intimidade do utente.
2. Os profissionais da Unidade conhecem e aplicam essas normas e procedimentos.
3. Durante o processo assistencial utilizam-se os meios (estruturais e/ou físicos)
necessários para respeitar a intimidade do utente.
4. A Unidade dispõe de informação sobre o grau de satisfação dos utentes no que
respeita à sua intimidade (ex.: inquéritos de satisfação, reclamações, grupos
específicos, etc.) e esta é utilizada como um elemento de melhoria.

Standard
Os cidadãos são informados pela Unidade sobre todos os aspectos
S 05 01.03_02 relacionados com o seu problema de saúde.

Propósito: Garantir que o cidadão dispõe, de modo adequado à sua possibilidade
de compreensão, da informação necessária para poder participar na tomada de
decisões sobre o seu problema de saúde. A informação proporcionada pelos profissionais fica registada no processo clínico da pessoa.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade informa as pessoas, de maneira clara e compreensível, sobre todos
os aspectos relacionados com o seu processo clínico (ex.: assistenciais, administrativos, etc.).
2. Os profissionais da Unidade registam a informação proporcionada à pessoa no
processo clínico.
3. A Unidade dispõe de informação sobre o grau de satisfação das pessoas no que
respeita à informação recebida sobre o seu processo de saúde (ex.: inquéritos
de satisfação, reclamações, grupos específicos, etc.) e esta é utilizada como um
elemento de melhoria.
4. A Unidade dispõe de mecanismos para que as pessoas de outras nacionalidades e/ou com problemas sensoriais possam ser informadas e os profissionais
conhecem os ditos mecanismos.
5. Em unidades hospitalares, os profissionais entregam relatórios clínicos ao cidadão após atendimento em consulta e na alta hospitalar.
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Standard
Perante intervenções com critérios intrínsecos de risco, a Unidade
S 05 01.04_02 de Gestão Clínica utiliza o formulário de consentimento informado
escrito para informar o utente ou seu representante legal.

Propósito: Garantir que o processo de informação contínua ao cidadão é efetuado
sempre de forma verbal e que apenas perante intervenções com critérios intrínsecos de risco, de acordo com a norma legal vigente, é preenchido o formulário
normalizado de consentimento informado.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade mantém atualizada a relação dos procedimentos da sua carteira de
serviços que necessitam de consentimento informado por escrito.
2. Os profissionais da Unidade conhecem os procedimentos que requerem o consentimento informado escrito, os formulários de consentimento a utilizar, os campos
a preencher e a obrigatoriedade de entregar uma cópia ao cidadão interessado
(ex.: utente, familiar, representante, etc.), ficando o original arquivado na Unidade.
3. Os profissionais da Unidade registam no processo clínico do utente que foi
realizado o processo de informação contínua e que foi obtido o consentimento
informado por escrito.
4. O formulário do consentimento informado está adaptado às diretrizes vigentes.
5. A Unidade realiza auditorias, pelo menos anuais, ao grau de cumprimento do
consentimento informado escrito, assim como à sua adequação às diretrizes
vigentes (ex.: assinatura do utente ou representante legal, assinatura do médico, data, entrega ao utente, etc.). No caso de se encontrar desvios, a Unidade
determina melhorias pertinentes.
6. Os cidadãos que participam em projetos de investigação deram o seu consentimento informado por escrito.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
1. A pessoa
como sujeito
ativo

Standard
A Unidade de Gestão Clínica promove a tomada de decisão partilhada
S 05 01. 05_02 com o cidadão durante o seu processo assistencial.

Propósito: Conhecer as preferências, necessidades e vivências da pessoa e capacitá-la para que tome um papel ativo no cuidado da sua saúde em consonância com os
seus desejos. A tomada de decisão partilhada requer um intercâmbio de informação
entre o utente e o profissional de saúde, a deliberação entre distintas opções e
chegar a uma decisão consensual. Para o efeito, a Unidade coloca à disposição do
cidadão ferramentas de ajuda à tomada de decisão sobre um problema de saúde,
que permitem a escolha entre duas ou mais opções, ajudando a: compreender os
resultados que podem ocorrer aplicando diferentes opções; ter em conta os valores pessoais que atribui aos possíveis riscos e benefícios; participar, com os seus
médicos ou outros profissionais de saúde, nas decisões.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem definida uma relação de ferramentas validadas de ajuda à tomada
de decisão que utiliza, em que momento do processo assistencial é entregue à
pessoa e como é recolhida a sua utilização no processo clínico.
2. Os profissionais conhecem e utilizam as ferramentas de ajuda à tomada de
decisão disponíveis na Unidade.
3. O processo pelo qual a pessoa toma uma decisão partilhada, através da utilização
de uma ferramenta de ajuda à tomada de decisão, fica registado no processo
clínico como parte da informação gerada durante o seu atendimento.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante o cumprimento das instruções
S 05 01.06_02 prévias de cada cidadão em termos de testamento vital.

Propósito: Assegurar o direito dos cidadãos a tomar e revogar decisões sobre o seu
próprio processo assistencial relacionadas com a continuação ou interrupção do
suporte de vida e a assistência no final da sua vida (testamento vital), ou sobre o
destino do seu corpo ou dos seus órgãos após o seu falecimento. Dispõe-se para
o efeito de procedimentos que permitem aos profissionais conhecer e aplicar os
cuidados e o tratamento de acordo com o conteúdo dessas instruções prévias
sobre a sua saúde, assim como identificar o representante legal da pessoa, que
servirá de interlocutor com o médico e/ou com a equipa de saúde para garantir o
cumprimento das mesmas.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais (médicos e enfermeiros) da Unidade conhecem como aplicar as
diferentes vias existentes para conhecer as instruções prévias de cada cidadão
(ex.: continuação ou interrupção de medidas de suporte de vida, destino dos
seus órgãos, etc.), bem como quem é o seu representante quando a pessoa
não possa decidir.
2. A Unidade dispõe de elementos de divulgação (ex.: folhetos, placards, etc.) destinados a informar e dar a conhecer às pessoas o direito de realizarem o seu
testamento vital.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de um procedimento eficaz para
S 05 01.07_02 a substituição na tomada de decisão.

Propósito: Garantir que está definido o procedimento de substituição na tomada
de decisão em situações de incapacidade (física, psíquica ou judicial) ou quando
a pessoa menor de idade não seja intelectual ou emocionalmente capaz de compreender o alcance da intervenção. Garantir que o procedimento satisfaz os critérios
definidos, que é conhecido pelos profissionais. O dito procedimento permite oferecer a informação necessária para a tomada de decisão por parte do familiar, tutor
ou representante legal, ficando todo este processo registado no processo clínico.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um procedimento escrito em que está definido quem é a
pessoa indicada para a substituição na tomada de decisão nos casos previstos
na lei em vigor (incapacitação e menores de idade) e como atuar em cada caso.
2. Os profissionais (médicos e enfermeiros) da Unidade conhecem as circunstâncias
em que devem aplicar o procedimento de substituição na tomada de decisão e
como atuar em cada caso.
3. No processo clínico dos doentes menores de idade ou em situações de incapacidade, fica o registo da pessoa que decide (tutor ou representante legal), assim
como que o procedimento foi aplicado.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a resolução de conflitos éticos
S 05 01.08_02 no decurso do processo assistencial.

Propósito: Dar a conhecer aos profissionais e aos cidadãos os mecanismos existentes para formular questões e/ou pedir aconselhamento à Comissão de Ética de
referência, facilitando a prevenção ou resolução dos conflitos éticos que possam
gerar-se no decurso do processo assistencial.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um procedimento escrito destinado a assegurar que os
utentes e profissionais possam apresentar eventuais questões de índole ética
à Comissão de Ética de referência.
2. Os profissionais conhecem os mecanismos destinados a apresentar à Comissão
de Ética de referência os casos de decisões clínicas que levem a conflitos éticos.
3. A Unidade dispõe dos mecanismos necessários para assegurar a divulgação
das recomendações da Comissão de Ética de referência aos seus profissionais.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
1. A pessoa
como sujeito
ativo

Standard
A Unidade de Gestão Clínica determina o mecanismo de afetação do
S 05 01.09_02 profissional de saúde de referência nas diferentes áreas.

Propósito: Implementar procedimentos, acessíveis e visíveis, para permitir aos
profissionais e ao utente identificar, em cada momento do processo assistencial,
quem são os profissionais de referência.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de uma estratégia que permite a afetação dos profissionais de
saúde de referência para cada pessoa. No caso dos cuidados de saúde primários,
a Unidade conta com equipas básicas médico(a)/enfermeiro(a) de família como
unidade funcional.
2. Na Unidade informam-se de forma sistemática os utentes sobre quais são os
seus profissionais de referência.
3. Os profissionais da Unidade estão devidamente identificados, de acordo com a
política da instituição, de modo a que o utente conheça, em qualquer momento,
quem é o profissional que o está a atender.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica promove o desenvolvimento dos direitos
S 05 01.10_01 de livre escolha de profissionais e de segunda opinião médica.

Propósito: Garantir que a Unidade conhece as circunstâncias clínicas ou legais em
que o doente tem direito a uma segunda opinião médica, facilitar o seu exercício
de acordo com as características do cidadão e desenvolver os procedimentos
necessários.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um canal de comunicação estável para a difusão sobre
como aceder aos direitos de livre escolha de profissionais (médico de cuidados
de saúde primários, pediatra e especialistas) e segunda opinião médica.
2. Nos casos aplicáveis facilita-se ao cidadão o acesso aos direitos de livre escolha
de profissionais e de segunda opinião médica.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica cumpre o procedimento estabelecido
S 05 01.11_01 para a gestão das reclamações.

Propósito: Gerir as reclamações de acordo com o procedimento definido, utilizando
a dita informação para identificar e incorporar melhorias no funcionamento da
Unidade e solucionar as ações que destas provêm.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um procedimento escrito para a gestão das reclamações,
onde se definem as responsabilidades, os circuitos, os prazos e relatórios.
2. Analisam-se as reclamações recebidas e se são respondidas no prazo definido
no procedimento.
3. Implementam-se melhorias após análise das reclamações recebidas.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica adota un papel de captação ativa das
S 05 01.12_01 sugestões, queixas e reclamações realizadas por qualquer meio,
incorporando melhorias a partir da sua análise.

Propósito: Identificar as oportunidades de melhoria expressas pelas pessoas
através de qualquer meio (oral, escrito, email, etc.), gerindo-as adequadamente e
incorporando melhorias.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade disponibiliza aos seus utentes mecanismos acessíveis para que possam colocar as suas sugestões, queixas ou reclamações.
2. A Unidade difunde a existência dos canais disponíveis para a apresentação de
queixas, sugestões e reclamações.
3. A Unidade analisa as sugestões, queixas e reclamações recolhidas e implementa
melhorias sempre que necessário.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir a acessibilidade aos
serviços e a continuidade assistencial, assegurando que as decisões que se
tomam no respeitante ao processo de prestação de cuidados de saúde têm
em conta as necessidades, desejos e preferências dos cidadãos utentes e que
se oferece a informação e o apoio necessários para que a sua participação
seja efetiva. Para o efeito, torna-se imprescindível a utilização de ferramentas que permitam conhecer as necessidades e expectativas do cidadão (de
educação, de informação, de prevenção e promoção, etc.) e a coordenação e
comunicação entre os serviços que intervêm no seu processo assistencial.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão Clínica a:
•M
 elhorar a gestão do tempo assistencial;
•P
 restar cuidados de saúde de acordo com as necessidades específicas
em saúde de cada pessoa, as suas características socioculturais e as
suas necessidades e expectativas;
•P
 restar cuidados de saúde coordenados e sem interrupção ao longo
do tempo;
•M
 elhorar o acompanhamento e a continuidade dos cuidados;
•R
 acionalizar os exames diagnósticos e as medidas terapêuticas;
•D
 esenvolver mecanismos que facilitem o acesso dos cidadãos aos
serviços de saúde.
Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem definida, atualizada e acessível a
S 05 02.01_02 sua carteira de serviços.

Propósito: Dispor de um documento atualizado em que estejam detalhados os serviços/
/atividades oferecidos. A carteira de serviços difunde-se aos utentes e profissionais.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de uma carteira de serviços autorizada e coerente com a estabelecida pela instituição, de acordo com a sua casuística e complexidade.
2. A Unidade definiu uma estratégia para atualizar a sua carteira de serviços sempre
que seja pertinente.
3. A Unidade expõe a sua carteira de serviços nos seus espaços assistenciais, bem
como em ambientes web, caso os possua, para facilitar a sua difusão entre os
utentes e os profissionais.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe e difunde um guia com a inforS 05 02.02_02 mação sobre o seu funcionamento.

Propósito: Proporcionar informação atualizada sobre o funcionamento da Unidade
(ex.: carteira de serviços, localização, horários, telefones, tempos de resposta, etc.),
bem como qualquer outra informação que se considere de interesse.
Elementos avaliáveis:
1. Em todas as áreas da Unidade coloca-se à disposição das pessoas um guia informativo com dados sobre o seu funcionamento (ex.: carteira de serviços, localização, principais horários, telefones, principais tempos de resposta, contactos
eletrónicos como web, email, etc.).
2. O conteúdo do guia de informação da Unidade mantém-se atualizado, pelo menos anualmente.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica implementa as alterações organizacionais
S 05 02.03_01 necessárias destinadas a beneficiar a acessibilidade dos utentes aos
seus serviços.

Propósito: Desenvolver mecanismos que favoreçam a acessibilidade dos utentes aos
serviços prestados pela Unidade (ex.: circulação de doentes, adaptação de horários,
inscrição online, memorandos de datas, comunicação com outros serviços, etc.).
Informar os utentes sobre os mecanismos disponíveis para acederem aos serviços.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade conhece as características da população que atende quanto à sua
acessibilidade física e possíveis dificuldades de acesso ligadas a fatores externos,
como estacionamento ou dispersão geográfica.
2. A Unidade desenvolve ações para melhorar a acessibilidade das pessoas aos seus
serviços (ex.: horários, memorandos de datas, cuidados no domicílio, novas formas
de prestação de cuidados, como consultas não presenciais através do telefone
ou internet, etc.).
3. A Unidade difunde os mecanismos disponíveis para melhorar a acessibilidade das
pessoas aos seus serviços.
4. A Unidade definiu os seus circuitos de comunicação com outros serviços fornecedores/prestadores, estebelecendo circuitos preferenciais para prestação de
cuidados de saúde ou iniciativas semelhantes.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
2. Acessibilidade
e continuidade
assistencial

Standard
A Unidade de Gestão Clínica faz uma avaliação da pessoa e do seu
S 05 02.04_01 ambiente, com vista a identificar as suas necessidades de recursos
de apoio e facilita o seu acesso aos mesmos.

Propósito: Avaliar e identificar as necessidades da pessoa e seu ambiente, colocando
à sua disposição informação sobre os recursos disponíveis dentro e fora da Unidade
(ex.: recursos comunitários, associações de doentes, material ortoprotésico, benefícios sociais, nutrição, etc.) e a forma de lhes aceder, com o objetivo de facilitar um
atendimento integral.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade prioriza os grupos de doentes suscetíveis de avaliação das suas necessidades de recursos de apoio (ex.: patologias crónicas, processos cirúrgicos,
polimedicados, pessoas dependentes, etc.).
2. Os profissionais realizam uma avaliação sistemática e standardizada da pessoa e
seu ambiente, alocando os recursos necessários de apoio às necessidades identificadas ou facultando a informação de como lhes aceder.
3. A
 s necessidades da pessoa e os recursos alocados ficam registados no seu processo clínico.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica estabelece um plano assistencial adeS 05 02.05_01 quado às necessidades da pessoa.

Propósito: Planear os cuidados e as medidas terapêuticas necessárias para responder às necessidades de saúde da pessoa, colaborando, em caso de necessidade,
com outras unidades assistenciais. Estabelecer um método destinado a manter
os planos assistenciais atualizados de acordo com as necessidades da pessoa e
os resultados obtidos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade definiu os pontos-chave do processo assistencial, os momentos da
sua inclusão no processo clínico e a formação necessária para que os profissionais prestem cuidados de saúde em concordância com os valores e crenças
pessoais do doente.
2. Os profissionais efetuam uma avaliação sistemática e completa da pessoa (problema de saúde, necessidades, valores, crenças espirituais e religiosas, situação
social, etc.), determinando um plano assistencial personalizado.
3. O plano assistencial documenta-se no processo clínico, estabelecendo os cuidados e medidas terapêuticas necessários à resposta às necessidades de saúde
da pessoa, bem como as interconsultas ou envios a outros serviços.
4. O plano assistencial atualiza-se em função da evolução científica e de novas
necessidades dos utentes.
5. A Unidade informa de modo sistemático a pessoa sobre o seu plano assistencial,
bem como sobre as suas atualizações em cada momento do processo.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica identifica os utentes de maior risco e
S 05 02.06_01 garante a continuidade assistencial.

Propósito: Identificar e registar os doentes em que existe maior probabilidade de
se verificar um desvio indesejável do plano assistencial previsto, incluindo um maior
risco de aparecimento de eventos adversos ligados à prestação de cuidados de saúde
(ex.: doentes vulneráveis, com probabilidade de destabilização, com mobilidade reduzida, dependentes, idosos, etc.). Implementar ações destinadas a assegurar uma
comunicação direta e regular entre todos os profissionais envolvidos na prestação
de cuidados de saúde ao doente.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade identifica e regista os doentes com maior risco de desvio ao plano
assistencial previsto (ex.: doente vulnerável, doente dependente, doente não colaborante, com mobilidade reduzida, etc.).
2. Os profissionais registam, no processo clínico destes doentes, os riscos que podem
originar a interrupção do seu plano assistencial.
3. A Unidade estabeleceu canais formais de comunicação com outros níveis de
cuidados e serviços para conseguir cumprir o plano assistencial aos doentes de
maior risco.
4. A Unidade analisa periodicamente a efetividade dos canais de comunicação
estabelecidos com outros níveis assistenciais e serviços para resolver o plano
assistencial dos doentes de maior risco.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de informação sobre as desproS 05 02.07_02 gramações e interrupções da atividade programada (consultas,
exames/provas diagnósticas ou intervenções cirúrgicas) e toma
medidas para as reduzir.

Propósito: Adotar uma atitude de máximo respeito com o tempo das pessoas, minimizar os efeitos das desprogramações e interrupções de atividade programada,
fazendo com que a prestação do serviço seja garantida de imediato e segundo a
forma mais adequada para as mesmas. Monitorizar e avaliar as desprogramações
e interrupções ocorridas e as causas que as tenham ocasionado, estabelecendo-se
as ações de melhoria pertinentes.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade regista sistematicamente as desprogramações e interrupções da
atividade programada (consultas, exames/provas diagnósticas ou intervenções
cirúrgicas) que ocorrem e as causas que as originaram.
2. A
 Unidade analisa periodicamente as desprogramações e interrupções ocorridas
e as suas causas, com vista a identificar áreas de melhoria com a finalidade de
as diminuir.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
2. Acessibilidade
e continuidade
assistencial

Standard
A Unidade de Gestão Clínica cumpre os critérios definidos e/ou
S 05 02.08_01 acordados para atendimento e interconsultas.

Propósito: Estabelecer com outros níveis de cuidados de saúde ou unidades assistenciais os critérios a cumprir na prestação de cuidados de saúde e na interconsulta para os processos assistenciais que lhe são aplicáveis e avaliar o seu grau de
cumprimento.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de critérios assistenciais e de interconsulta acordados com
outras unidades assistenciais.
2. A Unidade realiza avaliações periódicas ao grau de cumprimento dos critérios
estabelecidos para interconsultas e identifica áreas de melhoria.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica implementa medidas organizacionais
S 05 02.09_02 para a sua atividade que melhoram a sua capacidade de resposta
assistencial.

Propósito: Desenvolver atividades que permitam melhorar a resposta assistencial e
os tempos dispendidos pelas pessoas (ex.: consultas de ato único, consulta aberta,
telemedicina, etc.). Definir indicadores que lhe permitem conhecer os resultados
obtidos com as atividades organizacionais implementadas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade identifica e implementa atividades de maior resolução assistencial que
permitem otimizar os tempos dispendidos pelas pessoas (ex.: consultas de ato
único, telemedicina, consultadorias presenciais ou telefónicas entre cuidados de
saúde primários e hospitalares, etc.).
2. A Unidade monitoriza os resultados dos indicadores das atividades de maior resolução assistencial implementadas (ex.: diminuição da utilização, das consultas
seguintes, etc.) e identifica áreas de melhoria.

54

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

5 Standards do Manual

Standard
A Unidade de Gestão Clínica implementa canais de comunicação com
S 05 02.10_00 as pessoas para incentivar a sua participação na tomada de decisões
ao longo do processo de prestação de cuidados de saúde.

Propósito: Implementar iniciativas estáveis de comunicação com os doentes, ou
participar ativamente nos canais estabelecidos pela instituição, com o objetivo de
aumentar a participação do doente, sempre que possível, na tomada de decisões
no seu processo assistencial.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade estabelece canais de comunicação abertos e funcionais com os doentes
(ex.: telefones, uso de novas tecnologias, email, etc.) ou também utiliza os canais
estabelecidos pela instituição a que pertence.
2. Os profissionais da Unidade utilizam os canais de comunicação estabelecidos com
o objetivo de fomentar a participação do doente, sempre que possível, na tomada
de decisões no seu processo assistencial.
3. A Unidade difunde os canais de comunicação disponíveis aos utentes.
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
3. Informação clínica
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir a identificação
inequívoca das pessoas ao longo de todo o seu processo assistencial, bem
como o registo da informação resultante do processo clínico, facilitando
as ações dos profissionais nele envolvidos.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
• Identificar corretamente os utentes, evitando problemas de segurança,
confidencialidade e integridade dos dados;
•R
 eduzir e prevenir os registos duplicados de doentes;
•D
 ispôr de uma história clínica com informação suficiente para apoiar o
diagnóstico e justificar o atendimento e tratamento, bem como facilitar
a continuidade assistencial entre os vários profissionais que participam
no processo assistencial da pessoa;
•D
 esenvolver o efetivo direito da pessoa aceder à informação contida
no seu processo clínico.

56

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

5 Standards do Manual

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a existência de um processo
S 05 03.01_02 clínico único por pessoa.

Propósito: Dispôr de um processo clínico único por pessoa, identificado de modo
inequívoco, evitando os erros de duplicidade de informação ou registos no processo
clínico de outra pessoa. Assegurar que a informação clínica gerada é registada no
processo clínico da pessoa.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade selecionou identificadores inequívocos a utilizar para identificar a informação clínica do utente.
2. Os profissionais da Unidade utilizam os identificadores selecionados para identificar toda a informação clínica de um utente.
3. Os profissionais da Unidade comunicam aos responsáveis as duplicidades de
processos clínicos e outros erros de identificação encontrados, com vista à sua
fusão e correção.
4. A informação gerada em cada episódio fica registada no respetivo processo clínico
do utente. Caso exista alguma documentação clínica que no momento em que é
produzida não se incorpore no processo clínico único, a Unidade identifica essa
documentação com o mesmo identificador do processo clínico e tem estabelecida
uma regra que garanta a sua posterior integração no processo clínico.
5. O
 s profissionais que desenvolvam a sua atividade assistencial fora da Unidade
(visita domiciliária ou outras) integram sistematicamente a informação clínica
no processo clínico.
6. A Unidade dispõe de um procedimento para identificar de forma inequívoca as
pessoas quando lhes é atribuído um profissional de saúde, evitando duplicidades
de processos clínicos.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a confidencialidade e custódia
S 05 03.02_02 da informação clínica e pessoal.

Propósito: Envolver os profissionais da Unidade na manutenção de um ambiente
assistencial onde se assegura, a todo o momento, a confidencialidade e custódia da
informação clínica dos cidadãos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de meios que garantem a confidencialidade, a custódia e o acesso
restrito à informação clínica e pessoal do utente.
2. Os profissionais da Unidade aplicam os requisitos de confidencialidade e custódia
no tratamento da informação clínica e pessoal.
3. A Unidade dispõe de informação sobre o grau de satisfação das pessoas no que
respeita à confidencialidade da informação clínica (ex.: inquéritos de satisfação,
reclamações, grupos locais, etc.) que é utilizada como elemento de melhoria.
4. Os profissionais da Unidade destrõem adequadamente a documentação com
dados pessoais que já não seja necessária.
5. Os profissionais da Unidade conhecem e respeitam as políticas e diretrizes para
a comunicação eletrónica segura com o utente (ex.: email, redes sociais, mensagens, etc.).
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I. O cidadão como centro
do sistema de saúde
3. Informação
clínica

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a disponibilidade de um processo
S 05 03.03_00 clínico sem erros no seu conteúdo para proporcionar uma prestação
de cuidados de saúde segura.

Propósito: Estabelecer os mecanismos destinados a evitar a existência de erros nos
registos dos doentes e definir como atuar perante a sua deteção, para que haja
uma correta e imediata correção dos mesmos.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade conhecem e utilizam as normas de registo no processo
clínico, estabelecidas pela instituição de modo a evitar duplicações ou perdas de
informação.
2. Os profissionais da Unidade registam corretamente no processo clínico da pessoa
a informação gerada durante o seu processo assistencial (ex.: alergias, tratamentos, evolução, exames complementares de diagnóstico, interconsultas, cuidados,
necessidades, vacinas, etc.).
3. O
 s profissionais comunicam aos responsáveis para o efeito os erros detetados,
com a finalidade de serem corrigidos.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia periodicamente o nível de qualidade
S 05 03.04_01 e o grau de cumprimento dos registos dos processos clínicos.

Propósito: Analisar periodicamente os registos dos processos clínicos, a fim de
comprovar que se cumprem os critérios de qualidade previamente definidos pela
Unidade, e detetar os possíveis desvios, com o objetivo de melhorar o nível de qualidade assistencial prestado às pessoas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade definiu indicadores da qualidade e grau de cumprimento dos registos
efetuados nos seus processos clínicos, como dados de identificação, dados clínicos
e registos de cuidados prestados à pessoa.
2. A Unidade efetua auditorias, pelo menos anuais, aos registos dos processos clínicos, tendo como base os indicadores da qualidade definidos, e estabelece áreas
de melhoria.
3. A Unidade difunde aos seus profissionais os resultados obtidos nas auditorias
realizadas.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante ao cidadão o direito a obter
S 05 03.05_01 informação sobre a sua história clínica.

Propósito: Difundir e divulgar o procedimento estabelecido destinado a facultar ao
cidadão, de acordo com a legislação, o acesso à informação contida no seu processo
clínico.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade informa as pessoas sobre o circuito estabelecido para poderem aceder
à informação contida no seu processo clínico.
2. Os profissionais da Unidade, perante pedidos de informação, sabem como informar
as pessoas sobre como utilizar corretamente o seu direito de solicitar e obter uma
cópia do seu processo clínico.
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II. Organização da atividade
centrada na pessoa
4. Gestão por processos assistenciais
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir um modelo assistencial baseado na gestão por processos, trazendo à Unidade de Gestão
Clínica uma visão integrada e ferramentas com as quais pode melhorar e
redesenhar o fluxo de trabalho tornando-o mais eficiente e adaptado às
necessidades dos cidadãos.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão Clínica a:
•O
 rientar a prestação de cuidados de saúde para a pessoa e não para
a patologia;
•O
 ferecer às pessoas a informação necessária sobre o desenvolvimento
do seu processo assistencial de modo a que nele participem;
•D
 iminuir os problemas associados com a descoordenação entre processos
(repetição de atividades, desprogramação de atividades, etc.);
•G
 arantir a continuidade assistencial.
Legenda:

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem identificados os processos assistenciais
S 05 04.01_03 em que participa de acordo com a sua carteira de serviços autorizada
e tem estabelecida uma estratégia de implementação dos mesmos.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Implementar os processos assistenciais requer uma adaptação local de
cada processo através de uma série de ações que incluem uma análise de situação,
uma priorização das necessidades, a definição de oportunidades de melhoria, a definição de pontos críticos de risco, um plano de comunicação e o trabalho em grupos
de melhoria dos processos.

GRUPO I
GRUPO II

Elementos avaliáveis:
1. A Unidade de Gestão Clínica é proprietária dos processos assistenciais:
• Atribui responsável/véis para cada processo assistencial;
• Efetua uma análise da situação e necessidades, a adaptação local do processo e
constitui grupos de melhoria para implementar cada um dos processos assistenciais
incluídos na sua carteira de serviços;
• Identifica os pontos críticos de risco para a segurança do doente em cada um dos
processos assistenciais;
• Os grupos de melhoria reúnem-se pelo menos anualmente e elaboram um relatório
com as ações e melhorias desenvolvidas, enviando-o ao conselho de Administração
do hospital/ARS, etc.
2. A Unidade não é proprietária dos processos assistenciais, mas participa neles (ex.:
farmácia hospitalar ou outra unidade de suporte), efetua um relatório anual em
que detalha as ações que foram realizadas em cada um dos processos assistenciais
em que participa e envia-o ao responsável da unidade proprietária do processo
assistencial, Conselho de Administração do hospital/ARS.

GRUPO III
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem estabelecida uma estratégia de
S 05 04.02_01 avaliação e difusão de resultados dos processos assistenciais implementados.

Propósito: Avaliar os processos assistenciais implementados mediante os indicadores definidos para cada um deles e difundir os resultados obtidos junto dos
profissionais e da instituição.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade proprietária dos processos assistenciais define os indicadores a avaliar
em cada um dos processos assistenciais que tem implementados.
2. A Unidade que não é propietária dos processos assistenciais (ex.: farmácia hospitalar ou outra unidade de suporte) define os indicadores a avaliar em cada
processo assistencial em que participa.
3. A Unidade realiza uma avaliação periódica, pelo menos anual, dos indicadores dos
processos assistenciais que tem implementados ou daqueles em que participa,
identificando as áreas de melhoria.
4. A Unidade comunica aos seus profissionais os resultados obtidos nos processos
assistenciais implementados ou naqueles em que participa.
5. A Unidade envia um relatório de resultados dos processos assistenciais implementados ou daqueles em que participa para a Direção do hospital/ARS.

Standard
Os profissionais da Unidade de Gestão Clínica incorporam na sua
S 05 04.03_02 prática clínica as recomendações sobre o tratamento farmacológico estabelecidas nos processos assistenciais.

Propósito: Incorporar as recomendações sobre o tratamento farmacológico dos
processos assistenciais, assegurando que as pessoas recebem a medicação
mais adequada às suas necessidades clínicas e baseada na melhor evidência
científica. Avaliar a adesão dos profissionais às recomendações farmacológicas
incorporadas na Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade incorpora nos processos assistenciais implementados as recomendações farmacológicas baseadas na evidência científica.
2. Realizam-se auditorias periódicas, pelo menos anuais, para avaliar o grau de
adesão dos profissionais às recomendações sobre o tratamento farmacológico
nos processos assistenciais implementados na Unidade.
3. A Unidade comunica aos seus profissionais os resultados obtidos nas auditorias realizadas.
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II. Organização da atividade
centrada na pessoa
4. Gestão por
processos
assistenciais

Standard
A Unidade de Gestão Clínica faculta aos cidadãos informação sobre
S 05 04.04_01 o desenvolvimento do seu Processo Assistencial Integrado.

Propósito: Garantir que as pessoas recebem informação sobre o desenvolvimento
do seu processo assistencial de acordo com os critérios definidos no roteiro de
informação ao utente do processo em causa.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de uma folha de roteiro para cada processo assistencial
implementado com a informação sobre as diferentes etapas pelas quais uma
pessoa passará ao longo do seu processo assistencial.
2. Os profissionais registam no processo clínico de cada uma das pessoas a entrega da folha de roteiro correspondente ao seu processo assistencial.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica implementa ações de adequação ou inS 05 04.05_01 corpora estratégias constantes nos programas de saúde nacionais
que são específicas para a sua carteira de serviços.

Propósito: Conhecer os programas de saúde nacionais e as suas linhas estratégicas favorece a coordenação das ações em saúde e o uso dos recursos disponíveis
para o atendimento das pessoas. Nesse sentido, a Unidade analisa as estratégias
dos programas de saúde nacionais correspondentes à sua carteira de serviços,
estabelecendo pontos críticos do seu desenvolvimento, áreas de melhoria e prioridades para a concretização de cada uma delas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade implementa as linhas de trabalho definidas para cada um dos programas de saúde nacionais que correspondem à sua carteira de serviços, seguindo
as diretrizes da Direção do hospital, ARS ou DGS.
2. A Unidade avalia, pelo menos anualmente, o grau de cumprimento das diferentes ações derivadas das linhas de trabalho dos programas de saúde nacionais
que lhe são aplicáveis.
3. A Unidade emite um relatório, pelo menos anualmente, para a Direção do hospital, ARS ou DGS com os resultados obtidos relativos aos programas de saúde
nacionais e as melhorias identificadas.
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II. Organização da atividade
centrada na pessoa
5. Promoção da saúde e qualidade de vida
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir a incorporação
na oferta de serviços de atividades preventivas e de promoção da saúde,
conforme critérios de evidência científica e efetividade, tanto individual
como em grupo, com a finalidade de melhorar as condições de saúde
das pessoas e a sua qualidade de vida.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
• Incorporar programas de promoção da saúde e prevenção de doenças
na atividade assistencial;
• Impulsionar a atualização permanente dos profissionais em atividades
de promoção e edução para a saúde;
•P
 romover estilos de vida saudáveis e desenvolver estratégias de prevenção da doença e educação para a saúde.
Standard
A Unidade de Gestão Clínica deteta as necessidades de saúde da
S 05 05.01_02 população e, seguindo as recomendações dos programas de saúde,
planifica e realiza as intervenções oportunas no âmbito da promoção
e educação para a saúde.

Propósito: Conhecer as necessidades de saúde da população atendida pela Unidade
e aplicar métodos, estratégias e aptidões para ajudar as pessoas a adotar estilos
de vida saudáveis, através de atividades de promoção e educação para a saúde.
Elementos avaliáveis:
1. A
 Unidade dispõe de informação sobre as necessidades de saúde da sua população de referência e prioriza as intervenções em matéria de promoção e educação
para a saúde.
2. Planifica e realiza as intervenções de prevenção e promoção oportunas, de acordo
com as necessidades de saúde detetadas, relacionadas com os programas de saúde existentes (ex.: educação terapêutica da pessoa com diabetes, desabituação
tabágica, promoção do aleitamento materno, promoção de hábitos alimentares
saudáveis, promoção da prática desportiva, prevenção das cardiopatias, controlo
da obesidade, prevenção do VIH/SIDA, cuidados paliativos, prevenção da sinistralidade, prevenção da dor, educação sexual, etc.).
3. Possui canais formais de difusão das atividades de promoção e educação para a
saúde dirigidas aos utentes.
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Standard
S 05.02_02

A Unidade de Gestão Clínica realiza atividades de promoção da saúde e
prevenção da doença de modo coordenado com outros profissionais/
unidades, garantindo a continuidade assistencial e dos cuidados de
saúde.

Propósito: Garantir que as intervenções sobre promoção da saúde e prevenção da
doença possam ser realizadas em qualquer parte do sistema (ex.: profissionais/unidades do sistema de saúde, sector educativo, serviços sociais, agentes locais, etc.).
Elementos avaliáveis:
1. As intervenções em matéria de promoção da saúde e prevenção da doença
realizam-se de modo planificado e coordenado entre a Unidade e outros profissionais (ex.: profissionais do sistema de saúde, sector educativo, serviços sociais,
agentes locais, etc.).
2. Avaliam-se as intervenções realizadas em matéria de promoção da saúde e prevenção da doença para conhecer os resultados alcançados.

Standard
Para programar a formação contínua dos profissionais a Unidade
S 05 05.03_01 de Gestão Clínica utiliza o conhecimento adquirido sobre o estado
de saúde e as características da população atendida.

Propósito: Melhorar as competências dos profissionais da Unidade para prestar
serviços mais individualizados e eficazes às pessoas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade estabelece objetivos em matéria de saúde em função das características e necessidades da sua população de referência.
2. A Unidade planifica atividades de formação para os seus profissionais em função dos objetivos definidos em matéria de saúde.
3. A Unidade realiza uma avaliação da formação efetuada para verificar se os
objetivos programados em matéria de saúde foram atingidos.
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5. Promoção
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica identifica e desenvolve ações específicas
S 05 05.04_02 destinadas aos cuidadores.

Propósito: Avaliar o risco de sobrecarga dos cuidadores, desenvolver programas
específicos destinados a proporcionar ajuda e adotar medidas de apoio sempre
que necessário para manter e melhorar a qualidade de vida e o acesso aos serviços
desses cuidadores.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade identifica sistematicamente os cuidadores de doentes, avalia as suas
necessidades e dá-lhes resposta personalizada e planeada.
2. A Unidade implementa medidas destinadas a diminuir o risco de sobrecarga dos
cuidadores e a manter ou melhorar a sua qualidade de vida (ex.: gabinetes de
apoio psicológico e emocional, redes de apoio, gestão de situações difíceis, cuidados de luto, apoio domiciliário, promover o seu descanço através de recursos
disponíveis, material de apoio aos cuidados, etc.).
3. A Unidade melhora o acesso dos cuidadores aos seus serviços (ex.: acompanhamento e atendimento telefónico, receitas e tratamentos de apoio, como
oxigenoterapia, suporte nutricional, etc.).

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante uma adequada informação e
S 05 05.05_02 vigilância epidemiológica.

Propósito: Garantir que os profissionais da Unidade realizam as notificações em
matéria de vigilância epidemiológica em conformidade com os programas de alerta
sanitários.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade dispõem de uma lista (ou equivalente) das doenças
de notificação obrigatória.
2. Os profissionais da Unidade conhecem o procedimento de notificação das doenças de notificação obrigatória.
3. Os profissionais aplicam as medidas de controlo definidas pela autoridade de
saúde pública perante o aparecimento de um surto epidémico.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica efetua uma abordagem específica para
S 05 05.06_00 a dor.

Propósito: Desencadear medidas para evitar e minimizar o sofrimento que a dor
produz nas pessoas afetando gravemente a sua qualidade de vida.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade utilizam escalas validadas para medir a dor (ex.:
Escala Visual Analógica (EVA), Escala Verbal Numérica (EVN), Escala de expressão
facial (Wong), etc.), ficando o registo no processo clínico da pessoa.
2. A Unidade dispõe de protocolos ou guias para a abordagem da dor, com informação sobre os tratamentos farmacológicos disponíveis e sua evidência
científica: doses, posologia, via de administração, reações adversas, medicamentos de primeira, segunda e terceira escolha, etc., e sobre as medidas não
farmacológicas.
3. Os profissionais informam a pessoa sobre o seu tratamento e entregam-lhe
a informação escrita sobre o seu tratamento farmacológico: nome do medicamento, dose, posologia, via de administração e duração do mesmo.
4. Os profissionais envolvidos na prestação de cuidados a pessoas com dor têm
formação efetiva sobre o manuseamento da dor (ex.: uso de escalas de avaliação, tratamento farmacológico e não farmacológico, etc.).
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II. Organização da atividade
centrada na pessoa
6. Direção e planeamento estratégico
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir, por parte dos
responsáveis da Unidade de Gestão Clínica, o desenvolvimento de iniciativas destinadas a determinar a política e o enquadramento de referência da qualidade assistencial, assim como facilitar e potenciar o
trabalho dos profissionais de modo a cumprir os objetivos planeados e
melhorar os resultados. A liderança é um elemento-chave no momento
de instaurar nas Unidades de Gestão Clínica uma cultura da qualidade.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•C
 onsolidar o modelo de gestão clínica como espaço de encontro entre cidadãos e profissionais, promovendo a autonomia e responsabilidade do profissional na gestão dos serviços e a participação numa
cidadania efetiva;
•P
 otenciar a figura do diretor(a) da Unidade, apoiando o seu papel
de liderança participativa, dotando-o de maior capacidade executiva
para distribuir as atividades e maior autonomia na tomada de decisões;
•D
 efinir o perfil de competências dos diretores para alcançar os melhores resultados e planear a sua formação em gestão e organização;
•A
 poiar um estilo de liderança democrática e participativa, estabelecendo normas que permitam a participação dos profissionais na
Direção da Unidade;
•D
 efinir um objetivo de trabalho para a gestão da qualidade e melhoria da segurança do doente;
•E
 voluir na orientação da gestão clínica até à obtenção de resultados
clínicos e em saúde.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem definido o seu sistema de goverS 05 06.01_00 nação clínica.

Propósito: Definir e documentar a estrutura do sistema de governação da Unidade
em função das diferentes áreas que a compõem, as responsabilidades contratualizadas e o mecanismo de tomada de decisões.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade elabora um documento em que define o seu sistema de governação
(Diretor/a da Unidade, Comissão de Direção, cargos intermédios, líderes assistenciais, etc.), as responsabilidades e o mecanismo de tomada de decisões, em função
das diferentes áreas que a compõem.
2. A Unidade difunde o respetivo documento pelos profissionais.

Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica orienta o seu trabalho para
S 05 06.02_00 a obtenção de resultados clínicos, resultados em saúde e níveis de
eficiência.

Propósito: Selecionar e alcançar os resultados clínicos, os resultados em saúde e
níveis de eficiência clínica e na gestão de recursos, em função do tipo de unidade
e da população atendida. Definir os indicadores necessários tendo em conta a evidência científica disponível e estabelecer um sistema de monitorização e avaliação.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade seleciona os resultados clínicos, os resultados em saúde e os níveis
de eficiência a alcançar, em função dos processos e utentes atendidos.
2. A Unidade define indicadores, de acordo com a evidência científica disponível e
o seu sistema de monitorização (ex.: fórmulas, fonte de dados, periodicidade da
medição, responsáveis, objetivos a alcançar, etc.), para conhecer os resultados
clínicos, os resultados em saúde e os níveis de eficiência alcançados.
3. A Unidade realiza um acompanhamento e avaliação periódica dos indicadores
selecionados.

Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica garante a participação
S 05 06.03_00 dos profissionais na identificação de problemas da Unidade e na
proposta de soluções para os mesmos.

Propósito: Estabelecer canais formais para que os profissionais possam colaborar
na identificação e melhoria dos problemas da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Direção da Unidade determina os canais através dos quais os profissionais
podem comunicar problemas da Unidade e as propostas de melhoria para os
mesmos.
2. Os profissionais da Unidade conhecem os canais estabelecidos para comunicarem os problemas detetados.
3. Registam-se os problemas comunicados pelos profissionais e as propostas de
melhoria para facilitar a sua análise e abordagem.
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Standard
Os profissionais participam na proposta, elaboração e cumprimento
S 05 06.04_02 dos objetivos da Unidade de Gestão Clínica.

Propósito: Garantir a participação dos profissionais na proposta e elaboração dos
objetivos da Unidade com a instituição e na definição dos objetivos individuais.
Elementos avaliáveis:
1. A Direção da Unidade estabelece mecanismos para que os profissionais possam
participar na definição dos objetivos da unidade.
2. Os objetivos da Unidade são desdobrados nos objetivos individuais dos profissionais.
3. Os profissionais da Unidade conhecem os seus objetivos individuais.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica promove a participação ativa dos utentes
S 05 06.05_01 na tomada de decisões para a sua melhoria contínua.

Propósito: Trabalhar com as pessoas (associações de doentes, grupos de autoajuda,
redes locais, escolas de doentes, grupos focais e outras atividades de participação
na cidadania), envolvendo-as na melhoria dos serviços que a Unidade presta.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade gera espaços partilhados de participação dos cidadãos (associações
de doentes, grupos de autoajuda, redes locais, escolas de doentes, grupos, etc.).
2. A Unidade dispõe de registos documentais sobre o trabalho realizado com os
seus utentes para a melhoria dos seus serviços.
3. A Unidade analisa as oportunidades de melhoria que foram identificadas.
4. A Unidade prioriza e implementa as melhorias que dependem do seu âmbito de
responsabilidade.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica introduz inovações na sua gestão.
S 05 06.06_00

Propósito: Melhorar a gestão clínica implementando inovações que melhorem o
desenvolvimento profissional e a organização da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade planeia anualmente as inovações a introduzir para a melhoria da
sua gestão, atribui as responsabilidades, os objetivos, os recursos e define um
calendário de implementação.
2. A Unidade avalia a implementação das linhas de inovação identificadas.
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Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica elaborou um plano de quaS 05 06.07_01 lidade e segurança do doente.

Propósito: Definir os níveis de qualidade e segurança que a Unidade tem de alcançar em consonância com as principais linhas do plano da instituição. Envolver os
profissionais da Unidade na elaboração e implementação desse plano, ajudando
a promover e melhorar a cultura da qualidade e segurança.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade define e implementa um plano de qualidade e segurança do doente. O
dito plano de qualidade contempla o seu prazo de vigência, as responsabilidades,
os objetivos, as linhas de trabalho e os mecanismos de avaliação.
2. Os profissionais da Unidade conhecem o plano de qualidade e segurança do
doente e participam na sua elaboração e implementação.

Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica avalia o seu plano de quaS 05 06.08_01 lidade e segurança do utente e implementa ações de melhoria.

Propósito: Melhorar a qualidade assistencial implementando as melhorias identificadas no decorrer da avaliação do plano de qualidade e segurança do utente
na Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade avalia anualmente o seu plano de qualidade e segurança do doente
e analisa os resultados para desenvolver melhorias.
2. Os profissionais da Unidade conhecem os resultados obtidos e participam na
implementação das melhorias.

Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica desenvolve competências de
S 05 06.09_00 liderança, coordenação, gestão e tomada de decisões.

Propósito: Desenvolver as competências específicas necessárias para o posto de
Direção da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. Definiu-se o mapa de competências específico do diretor(a) da Unidade em
função da descrição de funções do seu posto diretivo.
2. O diretor(a) da Unidade efetua atividades de formação, estágios, etc. para desenvolver as suas competências de liderança, coordenação, gestão e tomada
de decisões.
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Standard
A Direção da Unidade de Gestão Clínica considera o clima laboral
S 05 06.10_01 como um elemento de desenvolvimento organizativo da sua unidade.

Propósito: Analisar o clima laboral e promover a sua melhoria estabelecendo as
medidas necessárias para o efeito, com a participação dos profissionais.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade mede o clima laboral e avalia os resultados obtidos, identificando
áreas de melhoria.
2. Implementam-se as ações necessárias para abordar as áreas de melhoria
detetadas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica elabora e difunde um relatório anual
S 05 06.11_01 de atividades.

Propósito: Elaborar e difundir um documento anual como exercício de transparência,
que reflita os resultados das principais linhas de atividade da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade elabora um relatório anual das atividades realizadas no último exercício.
2. O relatório de atividades é difundido aos profissionais e utentes da Unidade.
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III. Os profissionais
7. Profissionais
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir a permanente
adequação das competências dos profissionais desencadeando a sua
formação contínua e a investigação, para oferecer uma prestação de
cuidados de qualidade e manter e melhorar as aptidões e conhecimento dos profissionais.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•A
 justar as competências dos profissionais às requeridas para os
postos de trabalho da Unidade, fazendo com que estes se desenvolvam mais eficazmente;
• Identificar as necessidades de formação dos seus profissionais adaptando a formação contínua à Unidade, bem como às necessidades
dos utentes e da instituição;
•D
 esenvolver os mecanismos para difundir e partilhar o conhecimento, melhorando a qualidade dos serviços e os resultados em saúde
da população.
Legenda:

Standard
Estão identificadas as funções e responsabilidades dos postos
S 05 07.01_01 de trabalho definidos na Unidade de Gestão Clínica.

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Propósito: Definir as funções e responsabilidades de cada posto de trabalho da
Unidade como instrumento de apoio indispensável aos profissionais, com vista
ao melhor e mais eficiente desenvolvimento das suas funções e atividades.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem descritas as funções e responsabilidades dos postos de
trabalho que a integram.
2. Os profissionais da Unidade conhecem as suas funções e responsabilidades.

GRUPO II
GRUPO III
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Standard
Estão definidas e mantêm-se atualizadas as competências dos
S 05 07.02_02 diferentes postos de trabalho da Unidade.

Propósito: Definir as competências (conhecimentos, aptidões e atitudes) necessárias para um ótimo desempenho nos postos de trabalho da Unidade e mantê-las
atualizadas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade definiu as competências (conhecimentos, aptidões e atitudes) para os
distintos postos de trabalho.
2. A Unidade estabeleceu um mecanismo para a revisão periódica das competências
definidas, que permite mantê-las atualizadas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia as competências dos profisS 05 07.03_02 sionais, a fim de identificar as suas necessidades de formação e
desenvolvimento.

Propósito: Avaliar periodicamente, pelo menos uma vez por ano, as competências
gerais, transversais e específicas (conhecimentos, aptidões e atitudes) dos profissionais para poder ajustar os planos de formação individual às necessidades
e interesses da Unidade e de cada profissional.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade avalia periodicamente as competências dos seus profissionais, tendo
em conta o mapa de competências definido.
2. Após a avaliação, a Unidade identifica as competências profissionais com necessidade de desenvolvimento.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica estabelece os planos de desenvolvimento
S 05 07.04_02 individual dos seus profissionais e efetua o seu acompanhamento
contínuo.

Propósito: Melhorar o nível de competências dos profissionais através da atualização contínua das possibilidades de desenvolvimento, formação e promoção. Após
a avaliação das competências de cada profissional, a Unidade identifica as suas
necessidades de formação e desenvolvimento e estabelece os planos de desenvolvimento individual.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade elabora planos de desenvolvimento individual para cada um dos seus
profissionais após a avaliação das suas competências, determinando objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento.
2. A Unidade dispõe das avaliações de acompanhamento dos respetivos planos de
desenvolvimento.
3. A Unidade atualiza os planos de desenvolvimento individual de cada profissional
em função dos resultados das avaliações efetuadas.
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III. Os profissionais
7. Profissionais

Standard
A Unidade de Gestão Clínica facilita e promove a acreditação das
S 05 07.05_01 competências dos seus profissionais.

Propósito: Promover a acreditação de competências dos profissionais da Unidade,
com o objetivo de reconhecer o alcance do seu desempenho no trabalho diário,
dar visibilidade aos resultados e identificar áreas de melhoria contínua para a sua
atividade profissional.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade facilita ferramentas necessárias para a acreditação das competências
dos seus profissionais.
2. Verifica-se uma tendência crescente no número de profissionais com acreditação
das suas competências.
3. Pelo menos 50% dos profissionais da Unidade têm as suas competências acreditadas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica identifica as necessidades de formação
S 05 07.06_03 dos seus profissionais em função dos seus objetivos estratégicos.

Propósito: Garantir que a oferta de formação dá resposta a uma deteção prévia
da necessidade de desenvolver atividades ou programas de formação para adquirir,
atualizar ou desenvolver as competências necessárias para alcançar os objetivos
estratégicos da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade realiza, de forma sistemática, a deteção das necessidades de formação
dos seus profissionais.
2. A Unidade dispõe de um plano anual ou plurianual de formação dos seus profissionais, em função dos seus objetivos e das necessidades de formação detetadas
junto dos profissionais.
3. O plano de formação tem explícitos os objetivos de formação que se pretendem
atingir, as atividades para os conseguir e os recursos necessários.
4. As atividades de formação contínua efetuadas pelos profissionais da Unidade
estão, preferencialmente, certificadas.

Standard
Os profissionais da Unidade publicam os resultados da sua atividade
S 05 07.07_01 investigadora em revistas científicas com impacto para a área.

Propósito: Difundir o conhecimento gerado através de publicações de artigos em
revistas com impacto científico para a área.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade participam de forma regular em trabalhos publicados
em revistas científicas com impacto para a área.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica desenvolve linhas próprias de investigação
S 05 07.08_02 ou em colaboração com outros serviços.

Propósito: Definir uma estratégia de investigação na Unidade como elemento de
inovação e desenvolvimento. Promover a investigação própria da Unidade ou em
colaboração com outras unidades e serviços em função da linha de investigação e
os recursos disponíveis.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem definida uma estrutura operativa de investigação (ex.: responsáveis, linhas de investigação, recursos, etc.).
2. A Unidade encontra-se a desenvolver projetos de investigação próprios ou em
colaboração com outras unidades ou serviços.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica participa em grupos de investigação com
S 05 07.09_01 projetos integrados em redes temáticas e em projetos de carácter
internacional e/ou grupos de coordenação organizados.

Propósito: Participar em projetos de investigação comuns para combinar e potenciar esforços, utilizar os recursos de forma eficiente, evitar a duplicação de projetos e, acima de tudo, promover a rápida implementação dos avanços científicos
sobre os temas alvo de investigação nessas redes, conseguindo a transferência
de resultados para a prática clínica.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade participa em projetos de investigação integrados em redes temáticas
de investigação, projetos internacionais ou de grupos organizados e reconhecidos por organismos nacionais ou internacionais.
2. A Unidade tem atribuídas as responsabilidades para esses projetos de investigação.
3. A Unidade incorpora sistematicamente os resultados dos projetos de investigação
em que participa na sua prática clínica e avalia a eficácia das medidas adotadas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de projetos de investigação
S 05 07.10_01 financiados e avaliados por entidades externas, os quais foram
aceites pela Comissão de Investigação e de Ética e aos quais acede
por concurso público.

Propósito: Promover a obtenção regular de recursos financeiros provenientes de
fundos públicos para a investigação e desenvolvimento científico, através da disponibilização de fundos económicos de I+D, garantindo a autonomia no financiamento.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de projetos de investigação financiados e avaliados por agências externas.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamentos e fornecedores
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é garantir, entre outros,
o envolvimento da Unidade de Gestão Clínica na segurança das instalações que utiliza, na gestão do seu equipamento, nas emergências,
no controlo seguro de materiais e resíduos perigosos, bem como na
identificação de riscos laborais e na segurança laboral, contribuindo
assim para uma prestação de serviços de qualidade num espaço físico
seguro, tudo isto no contexto de responsabilidade da Unidade.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•R
 econhecer o seu âmbito de responsabilidade em aspectos estruturais
e de equipamento, bem como nas vias de comunicação e colaboração
com os responsáveis a nível institucional;
•D
 esenvolver um ambiente físico seguro, em que se reduzam os riscos
e se melhore o espaço de prestação de cuidados ao utente;
•G
 arantir a efetiva e segura gestão dos equipamentos médicos e dos
recursos de saúde que utiliza;
•M
 anter um ambiente de trabalho saudável, confortável e seguro,
garantindo o bem-estar dos seus profissionais;
•C
 onhecer o seu grau de responsabilidade em relação aos planos
de proteção contra incêndios, segurança, materiais perigosos e
emergências, facilitando uma resposta planeada e efetiva perante
incidentes nestas áreas.
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Standard
Definiram-se e aplicam-se as ações necessárias para conhecer, registar
S 05 08.01_01 e controlar as condições de segurança do espaço e das instalações
em que a Unidade de Gestão Clínica realiza a sua atividade.

Legenda:
OBRIGATÓRIOS

Propósito: Desencadear mecanismos para que os responsáveis da Unidade recebam
a informação necessária sobre as condições de manutenção e segurança dos espaços e instalações em que a Unidade realiza a sua atividade, garantindo a segurança
dos utentes e profissionais, o controlo e acompanhamento das possíveis incidências.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem identificados documentalmente os espaços e instalações que utiliza na sua atividade para facilitar o controlo do seu estado e funcionamento (ex.:
blocos operatórios, salas especiais, instalação elétrica, elevadores, etc.).
2. A Unidade desenvolveu uma metodologia para obter informação atualizada sobre
o estado de manutenção dos espaços e instalações identificados.
3. A Unidade regista e analisa periodicamente as incidências ocorridas e comunicadas e a sua possível repercussão na atividade (ex.: paragens, desprogramações,
reclamações, etc.) e, no caso de incidências recorrentes ou que produzam um elevado impacto, comunica-as aos serviços gerais da instituição para a identificação
consensual de áreas de melhoria.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamentos
e fornecedores

Standard
A Unidade de Gestão Clínica definiu e aplica as ações necessárias para
S 05 08.02_02 garantir a utilização segura do equipamento eletromédico mediante
a designação de responsáveis, o acompanhamento do estado de
revisão e funcionamento dos seus equipamentos e a formação dos
seus profissionais.

Propósito: Gerir o equipamento eletromédico que a Unidade utiliza, garantindo uma
segura funcionalidade e adequada às características iniciais de fabrico: conhecer
as características dos equipamentos, formar e reforçar o conhecimento dos profissionais na sua utilização e riscos, dotando-os de ferramentas de consulta e apoio,
e estabelecer responsabilidades para o acompanhamento e controlo do seu estado
de manutenção (preventivo e corretivo).
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade controla e mantém atualizado o inventário dos seus equipamentos
eletromédicos, conservando os registos das substituições/modificações produzidas nos mesmos.
2. A Unidade designou a pessoa responsável pelo controlo do equipamento médico e
atribuiu as suas funções e responsabilidades no que respeita ao controlo da sua
manutenção e operacionalidade.
3. A Unidade dispõe de um procedimento escrito de gestão para qualquer ocorrência
que possa ocorrer com o equipamento médico. O referido procedimento é difundido aos profissionais e permite a rastreabilidade de todas as ações realizadas.
4. A Unidade dispõe dos manuais de utilização dos equipamentos médicos que utiliza.
5. O
 responsável da Unidade está habilitado com as ferramentas necessárias para
controlar que todos os profissionais que utilizam o equipamento médico estejam
formados na sua utilização e riscos.
6. A Unidade desenvolveu uma metodologia para o controlo do cumprimento das
ações de manutenção preventiva para um funcionamento seguro dos seus equipamentos.
7. A Unidade utiliza algum mecanismo de identificação da realização da manutenção
preventiva dos seus equipamentos (etiquetas, códigos de barras, etc.) e é conhecido por todos os profissionais.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica assume as condições de conforto que
S 05 08.03_03 afetam as pessoas como variáveis da sua gestão, analisando a sua
situação, implementando ações e corrigindo, se necessário, os resultados obtidos.

Propósito: Aumentar o grau de satisfação das pessoas durante a prestação de cuidados de saúde em relação ao conforto, realizando estudos de situação, adequando
a sua organização, estabelecendo objetivos e analisando o seu grau de satisfação a
esse respeito. A Unidade considera como variáveis internas dos seus processos: as
salas de espera, as visitas aos doentes, a sua comodidade, o seu descanso, o estado
das instalações, as casas de banho, a iluminação, a alimentação, as roupas, etc.).
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade analisa e incorpora melhorias perante reclamações sobre aspectos de
conforto que possam influenciar a permanência e prestação de cuidados de saúde
às pessoas, bem como de informação procedente de outras fontes (inquéritos de
statisfação, grupos locais, etc.).
2. Na Unidade existem condições adequadas de conforto (ex.: salas de espera, casas
de banho, quartos, espaço para crianças, etc.).

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante a acessibilidade física aos
S 05 08.04_00 cidadãos.

Propósito: Dispôr de uma sinalização interna e externa clara e inequívoca da
Unidade, que permita ao cidadão poder facilmente aceder aos seus serviços. Eliminar as barreiras arquitetónicas e físicas que supostamente possam impedir
determinadas pessoas de aceder aos serviços da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A sinalização da Unidade utilizada para a sua identificação e acesso é inequívoca, está atualizada e em bom estado.
2. As condições de acessibilidade à Unidade foram estudadas (barreiras arquitetónicas ou sensoriais) e adotaram-se ou planearam-se as medidas destinadas
a melhorar as possíveis limitações.
3. As instalações de risco da Unidade têm um acesso restrito.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamentos
e fornecedores

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante o correto estado e segurança
S 05 08.05_00 do seu armazém.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para que as condições de
segurança do armazém da Unidade sejam adequadas (ex.: controlo de produtos
inflamáveis, controlo de pragas, risco de incêndio, inundações, etc.). Garantir a
disponibilidade de medicamentos, material de consumo clínico e consumíveis
para que a Unidade possa dar resposta à sua atividade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade possui um procedimento escrito de gestão do seu armazém, que
permite garantir que dispõe, em todo o momento, do material necessário para
oferecer os seus serviços (definição de stocks, responsabilidades, revisões, etc.).
2. O armazém da Unidade encontra-se em condições adequadas de segurança e
higiene (ex.: prateleiras fixas para armazenamento, produtos inflamáveis controlados, disponibilidade de sistemas de proteção contra incêndios, controlo
de pragas, etc.).
3. A Unidade mantém os locais de armazenamento da medicação, material de
consumo clínico e consumíveis em adequadas condições de temperatura, humidade, luz, limpeza e acesso.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem definidos os mecanismos neS 05 08.06_01 cessários para a comunicação, registo, análise e resolução dos
desvios à qualidade ou ao nível de serviço aceitável em relação às
atividades de suporte.

Propósito: Garantir que a Unidade conhece os requisitos de qualidade exigidos
aos serviços de suporte que dão apoio à sua atividade (ex.: hotelaria, limpeza,
manutenção, rouparia, etc.). Dispôr de ferramentas que permitam a comunicação
e registo dos desvios detetados no decurso da atividade desses serviços, com o
objetivo de promover por parte dos responsáveis a implementação de medidas
de melhoria destinadas a otimizar o desempenho das funções atribuídas a estes
serviços e a melhorar a qualidade percebida pelas pessoas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem identificados os serviços que dão apoio ou suporte ao desenvolvimento da sua atividade (ex.: hotelaria, limpeza, manutenção, rouparia, etc.),
conhece o serviço que deles se espera e os critérios de qualidade definidos
pela própria Unidade ou pela instituição.
2. A Unidade dispõe de uma metodologia formal para a comunicação e registo, por
parte dos profissionais, das incidências relacionadas com o não cumprimento
dos critérios de qualidade estabelecidos.
3. A Unidade analisa as incidências de qualidade registadas e, em conjunto com
a instituição, aborda a implementação de melhorias para melhorar os serviços
de suporte e prevenir a sua interrupção ou deficiências na qualidade identificada pelos utentes e profissionais.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica participa na identificação dos riscos
S 05 08.07_01 laborais que possam afetar os profissionais em cada posto de
trabalho e tem um Plano de Prevenção de Riscos Laborais implementado de acordo com a legislação em vigor.

Propósito: Identificar e eliminar os riscos que possam afetar os profissionais da
Unidade, incluindo aqueles que são motivados pelas condições de segurança no
trabalho, pelas condições ambientais e pelas condições ergonómicas e psicossociais.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade conhece os riscos que foram detetados pelo serviço de segurança
no trabalho da instituição e que afetam os seus profissionais (plano de prevenção de riscos laborais).
2. A Unidade realiza um acompanhamento na implementação das medidas corretivas planeadas para eliminar ou minimizar os riscos detetados pelo serviço
de segurança no trabalho da instituição.
3. Os responsáveis da Unidade asseguram que todos os seus profissionais receberam a formação necessária em relação aos riscos inerentes à sua atividade
e posto de trabalho.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica envolve-se na manutenção da saúde
S 05 08.08_00 e segurança dos seus profissionais.

Propósito: Promover a vigilância da saúde dos profissionais da Unidade com a
finalidade de atuar precocemente sobre qualquer fator que a possa pôr em risco. Conhecer a taxa de acidentes em meio laboral da Unidade, participando na
identificação de novas medidas preventivas.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade assegura os mecanismos necessários para garantir a vigilância da
saúde dos trabalhadores.
2. A Unidade conhece os mecanismos para comunicar os acidentes de trabalho
ocorridos.
3. A Unidade estabelece canais de comunicação com os responsáveis pela segurança no trabalho da instituição, para conhecer os acidentes e baixas ocorridos
e suas causas, por doença laboral, assim como novas medidas preventivas a
adotar.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamentos
e fornecedores

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem estabelecidas as medidas de seguS 05 08.09_02 rança no caso de emergência e são conhecidas pelos profissionais
e atualizadas periodicamente.

Propósito: Assegurar que estão estabelecidas e implementadas as ações a seguir
no caso de situações de emergência (incêndio, evacuação, derrames de produtos
tóxicos, etc.) que possam afectar os profissionais da Unidade ou o seu ambiente
e que estas cumprem a legislação em vigor.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem definido as atuações necessárias para desencadear, de forma
segura e eficaz em caso de emergência, a evacuação de utentes e profissionais
– plano de emergência.
2. Os profissionais sabem como devem atuar no caso de surgir uma emergência
na Unidade.
3. Os equipamentos de proteção, a sinalização e as vias de evacuação encontram-se
operacionais e cumprem com a função de facilitar e tornar segura a evacuação
da Unidade.

Standard
A Unidade tem estabelecido os mecanismos e procedimentos espeS 05 08.10_00 cíficos necessários para a identificação, separação, armazenamento
e eliminação dos resíduos gerados.

Propósito: Assegurar que estão estabelecidas e implementadas as medidas e procedimentos necessários para que a separação de resíduos gerados pela Unidade
se realize de acordo com a legislação vigente e com as condições de segurança
adequadas para utentes e profissionais.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem definido os procedimentos necessários e tem estabelecido as
responsabilidades e ações a desenvolver para uma gestão segura dos resíduos
que gera.
2. Os procedimentos foram difundidos entre os profissionais e todos aqueles que
têm responsabilidade na gestão, que os conhecem e aplicam.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica segue as diretrizes associadas a um
S 05 08.11_01 sistema de gestão ambiental e assegura a implementação de procedimentos para o controlo dos principais impactos ambientais de
acordo com a legislação em vigor.

Propósito: Envolver a Unidade no sistema de gestão ambiental estabelecendo-se
os procedimentos, os recursos, os objetivos e as responsabilidades necessárias
para desenvolver a política ambiental definida pela instituição. Do mesmo modo,
garantir que estão estabelecidas as medidas necessárias para dar resposta aos
principais impactos ambientais que têm implicações técnico-legais relevantes,
evitando que doentes, familiares, profissionais e o resto da população em geral
possam vir a ser afetados por incidentes provocados pela falta de rigor no controlo
de aspectos como o controlo de resíduos perigosos, químicos, radioativos, emissões
e derrames que possam gerar um impacto ambiental indesejado.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade conhece e participa nos procedimentos, políticas e normativos que
lhe são aplicáveis em matéria de gestão ambiental da instituição, gerindo os
registos e documentos que lhe competem.
2. A Unidade investe na melhoria do seu comportamento ambiental com base em
procedimentos, políticas e normativos que lhe são aplicáveis e nas ações implementadas como necessárias pelo sistema de gestão ambiental da sua instituição.
3. A Unidade colabora na participação e formação dos seus profissionais e utentes
em matéria ambiental.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica define e mantém uma estratégia dirigida
S 05 08.12_01 à manutenção e melhoria da sua estrutura, funcionalidade, instalações e equipamento, colaborando na gestão dos investimentos
da instituição.

Propósito: Envolver-se na gestão dos possíveis investimentos e aquisições, participando ativamente na deteção de necessidades, planificações e posterior implementação. A Unidade conhecerá e analisará os novos requisitos legais e avanços
tecnológicos que permitem planear uma adaptação progressiva dos seus espaços, instalações, equipamentos e meios técnicos, melhorando a segurança e a
eficiência, sendo esta planificação determinante para as decisões de aquisições e
investimento da instituição.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade analisa o estado das suas instalações e equipamentos e identifica as
suas necessidades de adequação a novos cenários tecnológicos e legislativos.
2. A Unidade possui ferramentas que lhe permitem comunicar à instituição as
suas necessidades, fundamentando a adequação ou aquisição solicitada sob o
ponto de vista técnico e de resultados.
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IV. Processos de suporte
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação
Intenção do critério
Os standards deste critério estão orientados de modo a facilitar o desenvolvimento dos sistemas de informação com impacto positivo para os
cidadãos, permitindo-lhes um melhor acesso aos serviços oferecidos, para
a gestão da Unidade, permitindo a esta dispôr de dados fidedignos para
tomar decisões e, por último, para que os profissionais tenham dados de
saúde com importância acessíveis.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•O
 timizar os recursos informáticos utilizados para a gestão dos seus
processos;
•V
 erificar a qualidade e fiabilidade dos dados utilizados;
•G
 arantir a disponibilidade de toda a informação gerada durante o processo de prestação de cuidados a um utente perante a falha dos sistemas
de informação;
•P
 roteger a confidencialidade dos utentes;
•P
 otenciar a interatividade com os utentes.
Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de sistemas de informação para
S 05 09.01_01 acompanhamento dos seus objetivos e tomada de decisões por
parte da gestão da instituição.

Propósito: Dispôr de recursos informáticos e de comunicação adequados para a
gestão dos processos da Unidade (ex.: acompanhamento de objetivos, avaliação de
resultados, suporte à tomada de decisões, etc.). Verificar a qualidade e fiabilidade
dos dados e da informação que a Unidade utiliza para a sua gestão.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem identificados os sistemas de informação que utiliza para a sua
gestão (ex.: avaliação de resultados, acompanhamento de objetivos, etc.).
2. Os profissionais da Unidade dispõem de informação suficiente e tiveram formação necessária para a utilização e exploração dos sistemas de informação, de
acordo com o seu nível de responsabilidade.
3. A Unidade realiza uma validação dos dados contidos nos sistemas de informação
que utiliza, com a finalidade de verificar que coincidem com a realidade.
4. A Unidade tem definido um mecanismo para comunicar as incidências encontradas durante o processo de validação dos dados.
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Standard
Os profissionais da Unidade de Gestão Clínica recebem formação
S 05 09.02_00 sobre a utilização do processo clínico eletrónico.

Propósito: Identificar as necessidades de formação dos profissionais em relação
à utilização do processo clínico electrónico, com a finalidade de os capacitar na
utilização adequada e segura do mesmo.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade recebem formação sobre a utilização do processo
clínico eletrónico antes de utilizarem o sistema.
2. Os profissionais da Unidade são informados sobre as últimas alterações efetuadas no sistema que utilizam e suas novas funcionalidades.
3. Os profissionais da Unidade têm formação sobre a introdução de dados precisos.
4. Os profissionais da Unidade têm formação sobre temas de segurança do doente,
relacionados com as tecnologias da informação, e como comunicar os problemas
de segurança do doente, relacionados com o processo clínico eletrónico.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem definida a forma de atuar em caso
S 05 09.03_01 de queda dos seus sistemas de informação e comunicação.

Propósito: Dispôr de um plano de contingências para o poder aplicar nas situações
em que os sistemas de informação e comunicação não funcionem, com o objetivo
de evitar a perda de dados e poder continuar a atividade da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um plano de contingências que define o modo de atuar e
as responsabilidades perante a queda dos seus sistemas de informação.
2. Os profissionais da Unidade conhecem o plano de contingências.
3. A Unidade dispõe de formulários em papel para utilizar em caso de queda dos
seus sistemas de informação (ex.:. pedidos médicos, pedidos de laboratório,
radiologia, etc.).
4. A Unidade garante que a informação clínica registada em papel durante o tempo
de indisponibilidade dos sistemas de informação é introduzida nos mesmos logo
que se volta à normalidade (ex.: registo no processo clínico eletrónico, digitalização de documento, etc.).
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IV. Processos de suporte
9. Sistemas e
tecnologias de
informação e
comunicação

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia os sistemas de informação que
S 05 09.04_00 utiliza com o objetivo de manter a sua segurança.

Propósito: Avaliar, de forma metodológica e apoiada na evidência científica, os riscos dos sistemas de informação que a Unidade utiliza (processo clínico eletrónico
e sistemas relacionados) no respeitante à segurança do doente.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade avalia, cada dois anos, os riscos dos sistemas de informação que utiliza no que respeita à segurança do doente. Para o efeito utiliza metodologias
reconhecidas.
2. Os resultados da avaliação comunicam-se aos responsáveis da instituição,
estabelecendo-se soluções para abordar os riscos identificados.

Standard
A Unidade adota as medidas para garantir a proteção dos dados de
S 05 09.05_02 carácter pessoal de acordo com o estabelecido na legislação em vigor.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para que a Unidade se adeque aos princípios estabelecidos sobre proteção de dados pessoais, garantindo e
protegendo a honra e a intimidade das pessoas, evitando situações que possam
afetar a intimidade e a confidencialidade.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais da Unidade têm recebido formação sobre as exigências legislativas na proteção de dados de carácter pessoal, formalizando quando necessário
compromissos de confidencialidade.
2. Existe um documento de segurança de dados confidenciais aplicável à Unidade
e o mesmo está disponível e é conhecido por todos os profissionais da Unidade.
3. Realizam-se as avaliações periódicas internas ou externas estabelecidas pela
legislação em vigor (ex.: dispositivos de armazenamento, papeis com informação, informação a familiares, arquivos digitais, etc.) e aplicam-se as medidas
corretivas perante desvios e incidentes detetados. A avaliação está revista pelo
responsável de segurança da instituição.
4. Os ficheiros que contêm informação de carácter pessoal são tratados de acordo
com o estabelecido na legislação em vigor, relativamente à sua gestão, inscrição,
manutenção, etc.
5. Os sistemas de informação da Unidade e a informação digital não estruturada
(ex.: documentos digitais, bases de dados e folhas de cálculo com dados pessoais,
etc.) localizam-se em centros de processamento de dados da instituição para
sua proteção e suporte.
6. A Unidade dispõe de evidências em como se realizam cópias de segurança sobre os
seus dados e das restaurações periódicas que garantem que as cópias são úteis.
7. A Unidade dispõe de mecanismos para informar e garantir o direito das pessoas
ao acesso, retificação, cancelamento e oposição dos seus dados.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de tecnologias da informação
S 05 09.06_01 orientadas para a inter-relação com os utentes, favorecendo a
comunicação com os profissionais e a acessibilidade aos serviços.

Propósito: Favorecer a inovação e o desenvolvimento de novas aplicações, plataformas, serviços de comunicação e informação no âmbito das novas tecnologias
de informação, orientando para os cidadãos os novos desenvolvimentos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade implementou uma estratégia que procura aproveitar e potenciar as
possibilidades das Tecnologias de Informação e Comunicação.
2. A Unidade dispõe de ferramentas tecnológicas de comunicação que permitem
uma interatividade com os cidadãos, promovendo a criação de grupos e redes
de pessoas relacionadas com a saúde (ex.: portais de internet, comunidades virtuais, redes sociais, etc.). As ditas ferramentas seguem as diretrizes publicadas
pela instituição a que a Unidade pertence.
3. A Unidade promove entre os utentes a utilização dos serviços da organização
de participação na cidadania.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de página de internet e esta
S 05 09.07_01 está certificada.

Propósito: Garantir que a informação fornecida aos utentes que utilizam páginas
web cumpre com os critérios de qualidade e com os princípios éticos relacionados com as garantias individuais das pessoas de privacidade e confidencialidade,
transparência e identidade, atualização da informação, autoria e referências dos
conteúdos, acessibilidade e utilidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade conta com uma página de internet própria ou dispõe de um espaço
partilhado e específico na web da instituição a que pertence, dirigida aos cidadãos e aos profissionais.
2. A Unidade ou a instituição garante os critérios de acessibilidade e utilização,
confidencialidade e privacidade, transparência, política editorial, atualização
da informação e atribuição de conteúdos, através da certificação da página de
internet realizada por um organismo externo e independente.
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V. Resultados
10. Ferramentas da Qualidade e Segurança
Intenção do critério
A gestão da qualidade constitui um esforço consciente, contínuo e
organizado por parte da Unidade de Gestão Clínica para poder dar
um valor acrescentado à prestação assistencial. Baseada em ferramentas validadas e boas práticas, esta gestão da qualidade deve fazer parte da cultura da Unidade e dos seus profissionais.
A segurança do doente é uma das componentes fundamentais da
gestão da qualidade. Além da obrigação de todo o profissional de não
causar danos com as suas ações, a Unidade deve desencadear iniciativas e estratégias destinadas a identificar e minimizar os riscos
para o doente inerentes à prestação de cuidados de saúde que efetua e, caso produza dano, analisar as suas causas e implementar
medidas corretivas para que não volte a ocorrer.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•D
 iminuir a variabilidade na prestação de cuidados de saúde;
• Incorporar as mais recentes evidências científicas e recomendações de boa prática na prestação de cuidados de saúde;
•P
 romover a educação e a formação dos profissionais em matéria de
segurança do doente;
•M
 elhorar os sistemas de notificação em termos de segurança do
doente e criar uma cultura de aprendizagem com os erros;
• Implementar medidas destinadas a garantir um processo de prestação de cuidados em segurança.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante uma prestação de cuidados
S 05 10.01_02 de saúde de qualidade mediante práticas baseadas na evidência
científica.

Legenda:
OBRIGATÓRIOS

Propósito: Normalizar os processos assistenciais e diminuir a variabilidade clínica entre os profissionais da Unidade utilizando ferramentas (ex.: protocolos,
procedimentos, planos de cuidados, guias da prática clínica, algoritmos, fluxogramas de atuação clínica, etc.) que permitam unificar critérios em função da
melhor evidência disponível. As ditas ferramentas implementam-se e mantêm-se
atualizadas.
Elementos avaliáveis:
1. Identificam-se os processos de prestação de cuidados de saúde em que a variabilidade da prática clínica pode ter um maior impacto pela sua frequência
ou importância e selecionam-se as ferramentas necessárias para a diminuir
(ex.: protocolos, procedimentos, planos de cuidados, guias de prática clínica,
algoritmos, fluxogramas de atuação clínica, etc.).
2. Os protocolos, procedimentos, guias da prática clínica, etc. da Unidade incorporam a melhor evidência científica disponível (grau de recomendação ou nível
de evidência, normativo, etc.).
3. Os protocolos, procedimentos, guias da prática clínica, etc. são formalmente
aprovados e implementados na Unidade.
4. Existem responsáveis que em função da nova evidência científica atualizam
periodicamente os protocolos, procedimentos, etc.

GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia o seu nível de adesão às recoS 05 10.02_01 mendações sobre as práticas clínicas implementadas.

Propósito: Dispôr de ferramentas para avaliar o grau de utilização por parte
dos profissionais da Unidade de protocolos, procedimentos, guias da prática
clínica, etc.
Elementos avaliáveis:
1. Os protocolos, procedimentos, guias da prática clínica, etc. da Unidade englobam
indicadores que permitem-lhe conhecer o grau de adesão dos profissionais
às recomendações clínicas que possui.
2. A Unidade seleciona anualmente os protocolos, procedimentos, guias da prática clínica, etc. que vão ser avaliados quanto ao grau de adesão existente
por parte dos profissionais.
3. Dispõe-se dos resultados obtidos sobre o grau de adesão dos profissionais às
recomendações contidas nos protocolos, procedimentos, etc. implementados
na Unidade e identificam-se áreas de melhoria.
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V. Resultados
10. Ferramentas
da Qualidade e
Segurança

Standard
Na Unidade de Gestão Clínica identificam-se os riscos para a
S 05 10.03_02 segurança do utente.

Propósito: Identificar os riscos relacionados com eventos adversos reais ou potenciais, bem como as medidas preventivas necessárias, difundindo esta informação
aos profissionais da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade utiliza uma metodologia validada (matriz de riscos, AMFE, mapa de
riscos, etc.) para identificar e priorizar os riscos para a segurança do doente
e estabelecer medidas preventivas.
2. Os profissionais da Unidade conhecem os riscos para a segurança do doente
na sua prática habitual e os mecanismos recomendados para a sua prevenção.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica incorpora boas práticas para preveS 05 10.04_00 nir e controlar as infeções associadas à prestação de cuidados
de saúde.

Propósito: Garantir a implementação de práticas seguras recomendadas
pelas organizações nacionais (DGS, Observatório da Segurança do Doente) e
internacionais de reconhecido prestígio na prevenção e controlo das infeções
relacionadas com a prestação assistencial, que sejam aplicáveis no âmbito
de atuação da Unidade.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade implementa práticas destinadas a prevenir e controlar as infeções
associadas à prestação de cuidados de saúde de acordo com o seu âmbito
de atuação (ex.: programa de higiene das mãos, utilização de antimicrobianos, vigilância e controlo das infeções relacionadas com dispositivos ou com
procedimentos invasivos, etc.).
2. A implementação das práticas seguras na Unidade acompanha uma metodologia estabelecida (formação aos profissionais, monitorização operacional
da sua implementação e avaliação periódica).
3. A Unidade estabelece indicadores destinados a avaliar o alcance das práticas
seguras implementadas (ex.: infeções associadas à prestação de cuidados
de saúde, infeções urinárias associadas a sonda vesical, bacteriémia associada a cateter central, etc.).
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica incorpora outras boas práticas
S 05 10.05_01 destinadas a prevenir incidentes de segurança.

Propósito: Garantir a implementação de boas práticas seguras recomendadas
por organizações nacionais e internacionais com reconhecido prestígio e aplicáveis ao âmbito de atuação da Unidade (ex.: práticas seguras relacionadas com a
cirugia e anestesia, com melhorias na comunicação entre profissionais durante
as transferências dos doentes, com o apoio nutricional adequado ou com os
cuidados na enfermaria).
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade, de acordo com o seu âmbito de atuação, implementa práticas seguras relacionadas com a segurança do doente, como as relacionadas com a
cirurgia e a anestesia, com o apoio nutricional adequado, com as melhorias na
comunicação entre profissionais durante as transferências de doentes ou com
os cuidados na enfermaria (ex.: prevenção de quedas de doentes, prevenção de
úlceras de pressão e prevenção de erros relacionados com cateteres e tubos).
2. A implementação de práticas seguras na Unidade cumpre com a metodologia
estabelecida (formação aos profissionais, operacionalização para a implementação e avaliação).
3. A Unidade estabelece os indicadores destinados a avaliar o grau de cumprimento das práticas implementadas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem estabelecido um procedimento
S 05 10.06_02 destinado à identificação inequívoca das pessoas e das amostras
para provas diagnósticas.

Propósito: Dispôr e aplicar mecanismos de verificação precisos e inequívocos
que diminuam a possibilidade de erros de identificação na prestação de cuidados de saúde, sobretudo em relação a doentes e procedimentos de alto risco.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um procedimento escrito destinado à identificação
inequívoca das pessoas antes de lhes ser realizados procedimentos diagnósticos, administração de medicamentos e hemoderivados ou extração de
sangue e/ou outras amostras. O referido procedimento contempla, entre
outros, os identificadores a utilizar, a confirmação verbal da pessoa e o uso
de pulseira identificativa.
2. Os profissionais conhecem e aplicam o procedimento de identificação para
os doentes.
3. A Unidade avalia periodicamente o procedimento de identificação de doentes
e implementa melhorias no caso de detetar desvios ao resultado previsto.
4. A s amostras para provas diagnósticas são identificadas corretamente e
de forma inequívoca para evitar erros, sendo utilizados pelo menos dois
identificadores válidos.
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V. Resultados
10. Ferramentas
da Qualidade e
Segurança

Standard
A Unidade de Gestão Clínica tem implementado um procedimento
S 05 10.07_02 destinado a garantir as condições de conservação e armazenamento dos medicamentos e produtos sanitários.

Propósito: Garantir que os medicamentos e produtos sanitários utilizados se
encontram no melhor estado para a sua utilização segura, estabelecendo
os mecanismos necessários para o controlo dos requisitos de conservação e
armazenamento.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade possui um procedimento escrito destinado ao controlo do aramazenamento e conservação de medicamentos e produtos sanitários, em que se
definem, pelo menos, as responsabilidades, a periodicidade de revisões das
caducidades e as condições especiais de conservação ou armazenamento
(ex.: medicamentos termolábeis, estupefacientes, eletrólitos concentrados,
medicamentos com etiquetado ou embalagens semelhantes, medicamentos
de ensaio clínico, etc.).
2. A Unidade dispõe dos registos que permitem garantir a rastreabilidade
durante a aplicação do procedimento para o controlo do armazenamento
e conservação de medicamentos (ex.: registos de caducidades, de controlo
de temperaturas e atuações realizadas no caso de desvios, etc.).
3. O s medicamentos estupefacientes estão fechados e o seu movimento é
controlado (data de entrada, saída, doente, etc.).
4. O armazenamento dos medicamentos de emergência permite o seu acesso
rápido quando necessário (carros de emergência ou semelhante). O carro
de emergência tem definido o seu conteúdo e possui algum mecanismo que
permite garantir que se encontra em perfeito estado para ser utilizado.
5. Os medicamentos ou substâncias utilizadas na preparação de outros medicamentos (ex.: misturas intravenosas, nutrição parentérica, etc.) estão
corretamente identificados (conteúdo, data de caducidade, lote, condições
especiais de conservação, etc.).
6. E stabelece-se o prazo de validade dos medicamentos multidose quando
abertos (ex.: pomadas, xaropes, etc.) e garante-se a sua utilização individual
quando necessário (ex.: colírios, canetas de insulina, etc.), identificando-os
perfeitamente a que doente pertencem.
7. Retiram-se os lotes de medicamentos afetados perante um alerta sanitário.

94

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

5 Standards do Manual

Standard
A Unidade de Gestão Clínica impulsiona a utilização responsável
S 05 10.08_02 e segura dos medicamentos e dos produtos sanitários pelos
profissionais.

Propósito: Implementar recomendações baseadas na evidência, de modo a
conseguir uma utilização dos medicamentos e produtos sanitários mais adequada e segura.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade atinge os objetivos contratualizados com a instituição no respeitante à utilização adequada do medicamento.
2. A Unidade, de acordo com o âmbito de atuação, implementa procedimentos ou protocolos respeitantes à utilização segura do medicamento: gestão de medicação de alto risco; utilização segura de vacinas; sistemas de
prescrição eletrónica disponíveis na Unidade; segurança na prescrição
escrita; preparação, administração e registo de medicação administrada;
manuseamento de bombas de infusão; programas de formação em treino
para acolhimento de novos profissionais; medicamentos com nome e/ou de
aparência semelhante, etc.
3. A Unidade monitoriza o grau de cumprimento das ações desencadeadas no
que respeita à utilização segura do medicamento.
4. Em unidades hospitalares o processo clínico dos doentes admitidos contém
a lista atualizada dos medicamentos prescritos, a dose, a via de administração e guia. Em situações em que a lista de medicamentos é transcrita
para outro formato (por exemplo: folha de administração de enfermagem),
essa transcrição deve coincidir com a primeira.
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V. Resultados
10. Ferramentas
da Qualidade e
Segurança

Standard
A Unidade de Gestão Clínica garante que em doentes de risco os
S 05 10.09_02 tratamentos farmacológicos necessitam de ser adequados.

Propósito: Garantir a conciliação da medicação nos doentes de risco (doentes
crónicos, polipatologias e doentes polimedicados, etc.) com o objetivo de, em cada
momento, tomarem apenas os medicamentos de que necessitam, diminuindo
assim os erros de medicação ao longo do processo assistencial.
Elementos avaliáveis:
1. Nas unidades hospitalares aplica-se um procedimento de conciliação da medicação na admissão hospitalar, nas transferências dos doentes e na alta
hospitalar, ficando registado no processo clínico as alterações.
2. Nas unidades hospitalares informa-se o doente ou familiares sobre as alterações
realizados no seu tratamento habitual, assim como a necessidade de trazer os
fármacos que não estejam incluídos no guia farmacoterapêutico do hospital.
Nestes casos, a Unidade controla os medicamentos trazidos pelo doente.
3. Nas unidades de cuidados de saúde primários aplica-se um procedimento
destinado à revisão dos tratamentos farmacológicos nos doentes crónicos
e polimedicados, registando-se no processo clínico as alterações efetuadas.
4. Nas unidades de cuidados de saúde primários informa-se o utente ou familiares
sobre as alterações efetuadas no seu tratamento habitual, proporcionando
uma informação escrita sobre o seu novo tratamento (medicamentos, doses,
via de administração e guia).
5. Nas unidades de cuidados hospitalares e de cuidados primários estabelecem-se
canais de comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos na prestação de cuidados de saúde, destinados a comunicar as alterações efetuadas
na prescrição.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica notifica os riscos e eventos adS 05 10.10_02 versos relacionados com a segurança do doente, analisa-os e
desencadeia as ações oportunas destinadas a prevenir o seu
reaparecimento.

Propósito: Notificar os riscos e eventos adversos relacionados com a segurança do doente utilizando um sistema ou ferramenta adaptado à Unidade.
Analisar os riscos e eventos adversos notificados, desenvolvendo ações que
minimizem, evitem ou atenuem a possibilidade de recorrência ou gravidade
no caso de acontecerem de novo.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe e utiliza um sistema para a notificação de riscos e eventos
adversos relacionados com a segurança do doente (ex.: infeções associadas
à prestação de cuidados de saúde, erros de medicação, cirurgia em localizações incorretas, quedas de doentes, erros na identificação de doentes, etc.).
2. A Unidade proporciona aos profissionais formação sobre o que notificar,
como o fazer e sobre o funcionamento do sistema de notificação, etc.
3. A Unidade dispõe de um procedimento documentado para a gestão dos eventos adversos detetados em termos da segurança do doente, que contempla
responsabilidades, análise, definição de ações de melhoria, etc.
4. Proporciona-se um retorno de informação aos profissionais sobre as medidas desenvolvidas na sequência da análise dos riscos e eventos adversos
ocorridos e relacionados com a segurança do doente.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica desenvolve estratégias de atuação
S 05 10.11_00 perante eventos adversos graves.

Propósito: Gerir adequadamente os eventos adversos graves assegurando o
atendimento e apoio aos doentes e profissionais envolvidos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade dispõe de um plano destinado ao atendimento e comunicação com
o doente que sofreu um evento adverso grave.
2. A Unidade possui um plano destinado ao atendimento e apoio ao profissional
envolvido num evento adverso grave.
3. Os profissionais conhecem como devem atuar perante um evento adverso
grave.
4. A Unidade utiliza uma ferramenta validada, como a Análise de Causa Raiz,
para estudar em pormenor os eventos adversos graves.
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V. Resultados
11. Resultados da Unidade de Gestão Clínica
Intenção do critério
A intenção do seguinte grupo de standards é que as unidades organizem a sua atividade de modo a obter resultados. A monitorização,
análise e melhoria dos resultados em saúde, na gestão e na segurança permitem à Unidade de Gestão Clínica uma tomada de decisões objetiva e coerente com a sua realidade, assim como dispôr de elementos que lhe permitem comparar-se com as melhores. A publicação dos
resultados obtidos é uma medida de transparência para potenciais
utilizadores dos serviços da Unidade.
A abordagem dos seguintes standards ajudará a Unidade de Gestão
Clínica a:
•S
 elecionar que processos e resultados assistenciais e de gestão são
mais importantes para medir;
•A
 nalisar os dados e transformá-los em informação útil;
•T
 omar decisões baseadas em factos objetivos;
•M
 elhorar os processos assistenciais e de gestão.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de indicadores-chave para
S 05 11.01_00 avaliar a sua gestão e avalia periodicamente o seu cumprimento, de tal forma que pode antecipar-se aos desvios e atuar de
modo precoce.

Propósito: Identificar os indicadores relevantes que permitam à Unidade conhecer os resultados que obtém com a sua gestão. Definir o método utilizado
para efetuar o seu acompanhamento, a frequência das suas medições e os
mecanismos para recolha dos dados. Avaliar com a periodicidade definida, o
cumprimento das metas estabelecidas por indicador-chave e para os objetivos
a atingir e implementar, no caso de detetar desvios nos resultados, planos
de melhoria para poder encerrar o exercício com um cumprimento adequado.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade seleciona os indicadores-chave para a sua gestão, pelo menos,
nas seguintes áreas: atividade, acessibilidade, satisfação dos utentes, saúde,
segurança, processos assistenciais e eficiência.
2. A Unidade tem definido um método destinado a monitorizar os indicadores-chave que contempla as responsabilidades, a periodicidade e os mecanismos
de medição (ex.: auditorias de histórias clínicas, sistema de informação,
avaliações internas, etc.).
3. A Unidade tem definido um nível de cumprimento mínimo (objetivo) para
cada um dos indicadores-chave da qualidade e segurança.
4. Efetua-se uma avaliação periódica dos indicadores-chave. Caso alguns dos
indicadores não alcancem o nível mínimo de cumprimento definido, a Unidade estabelece uma estratégia de melhoria.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica alcança os níveis de cumprimento
S 05 11.02_00 definidos para cada indicador-chave.

Propósito: Alcançar os objetivos propostos para cada indicador-chave, definindo progressivamente novos níveis de excelência.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade cumpre os objetivos propostos nos seus indicadores-chave (ver
S 05 11.01_00).
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11. Resultados
da Unidade de
Gestão Clínica

Standard
A Unidade de Gestão Clínica analisa o grau de satisfação peceS 05 11.03_02 bido pelos utentes e implementa melhorias.

Propósito: Conhecer e analisar a opinião que as pessoas têm sobre os cuidados
recebidos, a sua perceção sobre o tratamento, as condições das instalações,
a resolução do seu episódio de saúde, a privacidade, a informação obtida, etc.
Esta informação é de especial importância no momento em que a Unidade
necessita de efetuar um diagnóstico correto da sua situação e implementar
melhorias.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade utiliza ferramentas destinadas a analisar o grau de satisfação
dos utentes (ex.: inquérito de satisfação, grupos locais, grupos nominais,
entrevistas semiestruturadas, etc.).
2. A Unidade dispõe e analisa anualmente os dados com os resultados do grau
de satisfação com o atendimento recebido pelos seus utentes.
3. A Unidade identifica os aspectos que proporcionam um menor grau de satisfação aos utentes e implementa melhorias orientadas para a sua resolução.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia a efetividade da participação
S 05 11.04_00 das pessoas através dos canais e ferramentas estabelecidos
para o efeito.

Propósito: Conhecer se os canais e ferramentas estabelecidos pela Unidade
para promover a participação do cidadão alcançam os objetivos definidos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade avalia o funcionamento e os resultados obtidos dos mecanismos
estabelecidos destinados à participação dos seus utentes (ex.: associações
de doentes, grupos de autoajuda, redes locais, ligas de doentes, etc.). (Ver
S 05 06.05_01)
2. A Unidade implementa melhorias a partir da análise efetuada aos resultados
obtidos.
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Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia o cumprimento dos tempos
S 05 11.05_02 de resposta dos processos incluídos na sua carteira de serviços
e incorpora melhorias.

Propósito: Realizar um acompanhamento contínuo dos tempos de resposta
para os principais processos da Unidade, identificando as melhorias necessárias para garantir que as atividades se realizam num tempo adequado às
necessidades das pessoas e às características dos processos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade efetua uma avaliação periódica aos tempos de resposta (tempos
de resposta definidos pela legislação, tempos de resposta definidos nos
processos assistenciais e outros considerados pela Unidade).
2. Os tempos de resposta definidos pela legislação são cumpridos (intervenções cirúrgicas, primeiras consultas de atendimento especializado e exames
complementares de diagnóstico).
3. O s profissionais da Unidade conhecem os tempos de resposta a cumprir e
participam na identificação de melhorias em casos necessários.
4. A Unidade elabora um plano para melhorar o cumprimento dos tempos de
resposta.

Standard
Os indicadores dos processos assistenciais implementados na
S 05 11.06_02 Unidade de Gestão Clínica são cumpridos e melhorados.

Propósito: Verificar que se alcançam e melhoram todos os objetivos propostos
para os indicadores dos processos assistenciais, desenvolvendo ações destinadas a melhorar a gestão dos mesmos.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade proprietária dos processos assistenciais cumpre os objetivos
propostos para os indicadores dos processos assistenciais que implementou (Ver S 05 04.02_01).
2. A Unidade que não é proprietária de processos assistenciais, mas que neles
participa (ex.: farmácia hospitalar ou outra unidade de suporte), cumpre
os objetivos propostos, para a sua área, nos indicadores de cada processo
assistencial em que participa (Ver S 05 04.02_01).
3. O s resultados obtidos nos processos assistencais são do conhecimento
dos profissionais e apresentam uma tendência positiva nos últimos anos.
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V. Resultados
11. Resultados
da Unidade de
Gestão Clínica

Standard
A Unidade de Gestão Clínica monitoriza e controla os desvios
S 05 11.07_02 orçamentais contratualizados com a finalidade de os corrigir.

Propósito: Efetuar um acompanhamento e controlo periódico do grau de
cumprimento do orçamento aprovado para a Unidade, informando a Direção
da instituição.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade monitoriza periodicamente o seu orçamento.
2. N o caso de desvios relativamente ao orçamento aprovado, estabelecem-se
ações corretivas.
3. A Unidade comunica à Direção da instituição as ações corretivas.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica avalia periodicamente o grau de
S 05 11.08_00 cumprimento dos indicadores de boas práticas sobre segurança
do doente e incorpora melhorias.

Propósito: Avaliar os resultados dos indicadores de segurança do doente
permite à Unidade conhecer problemas e implementar ações de melhoria que
permitam controlar, minimizar ou evitar riscos desnecessários.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem definido um nível de cumprimento mínimo (objetivo) aceitável
para cada indicador de boas práticas sobre segurança do doente (Ver S 05
10.04_01 e S 05 10.05_01).
2. Existe uma avaliação periódica dos resultados obtidos nos indicadores de
boas práticas sobre segurança do doente.
3. A Unidade estabelece uma estratégia e um acompanhamento periódico das
medidas de melhoria para os casos de indicadores que não alcancem o nível
de cumprimento mínimo definido.
4. Os resultados obtidos são conhecidos pelos profissionais e mostram tendências positivas nos últimos anos.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica cumpre e melhora os seus resultaS 05 11.09_00 dos clínicos e em saúde.

Propósito: Verificar que os resultados clínicos e em saúde obtidos pela Unidade alcançam os objetivos propostos e desenvolvem-se as ações necessárias
para os melhorar.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade cumpre os objetivos propostos nos indicadores que tem definidos com a finalidade de conhecer os seus resultados clínicos e em saúde
(Ver S 05 06.02_00).
2. Os resultados clínicos e em saúde da Unidade são conhecidos pelos profissionais e apresentam tendência positiva nos últimos anos.

102

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

5 Standards do Manual

Standard
Os indicadores de resultado da Unidade de Gestão Clínica são
S 05 11.10_02 tornados públicos.

Propósito: Proporcionar à pessoa informação que lhe permita selecionar com
conhecimento de causa e exercer os seus direitos relacionados com a prestação de cuidados de saúde.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade publicita os seus resultados-chave: atividade, acessibilidade,
grau de satisfação, saúde, segurança, processos assistenciais e eficiência
(Ver S 05 11.01_02).
2. A Unidade utiliza canais estáveis e acessíveis para publicar os seus resultados-chave, que chegam ao maior número possível de utentes.

Standard
A Unidade de Gestão Clínica dispõe de um scorecard para a tomada
S 05 11.11_01 de decisões.

Propósito: Dispôr de um modo resumido e único de todos os indicadores que
a Unidade monitoriza para a tomada de decisões com base em resultados.
Qualquer que seja a origem das fontes de informação para obter os resultados, a Unidade terá a informação obtida num único formato ou suporte (ex.:
tabela de dados, aplicações informáticas específicas, etc.).
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade tem efetuado um desenho que inclui os indicadores, as fontes de origem
dos dados e a informação que alimenta o scorecard, o suporte, os limites aceitáveis
dos indicadores e um sistema visual de alerta para detetar precocemente os desvios.
2. A Unidade tem definido as responsabilidades para gerir o scorecard (ex.: fiabilidade
dos dados, alimentação e atualização do scorecard, análise, etc.).
3. O
 scorecard, ao proporcionar a informação em tempo real, é utilizado para a tomada de decisões de gestão e assistencial permitindo precocemente adotar medidas
corretivas.

Standard
Os resultados são comparados com os de outras Unidades de
S 05 11.12_02 Gestão Clínica e com os que se consideram os melhores do sector.

Propósito: Efetuar, com o objetivo de identificar e implementar as melhores
práticas, uma análise que inclua a comparação dos resultados da Unidade
com os de outras unidades e com os considerados como melhores do sector.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade identifica aquelas unidades com as quais se quer comparar
com base em critérios de semelhança da carteira de serviços, resultados
excelentes, etc.
2. A Unidade analisa os resultados das unidades de referência com o objetivo
de identificar os aspectos em que se destacam especialmente.
3. A Unidade incorpora as práticas facilitadoras de obtenção de melhores
resultados pelas unidades de referência.

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

103

104

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

Manual de Standards
– Unidades de Gestão Clínica

Anexo I
Laboratórios Clínicos

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

105

Laboratórios Clínicos

E

m resposta às novas necessidades identificadas por algumas unidades e com a finalidade de evoluir na adaptação do modelo de
certificação às novas realidades do Sistema de Saúde português, neste Anexo I foi incluída uma série de standards relacionados com os
Laboratórios Clínicos. Estes standards foram extraídos do Manual de
Laboratórios Clínicos – Unidades da ACSA, permitindo assim completar
os standards do Manual de Unidades de Gestão Clínica com standards
específicos para o Laboratório.

Âmbito de aplicação
Este anexo é aplicado nas Unidades de Gestão Clínica que incluam na
sua carteira de serviços uma área de Laboratório Clínico.

Distribuição de standards
Para as Unidades de Gestão Clínica que incluam na sua carteira de
serviços um Laboratório Clínico, a distribuição dos standards será a
do Manual de Standards de Unidades de Gestão Clínica acrescida dos
standards incluídos neste anexo.
Em termos práticos, a Unidade de Gestão Clínica (incluindo o seu Laboratório Clínico) deve efetuar a sua fase de autoavaliação refletindo
sobre todos os standards do Manual. Simultaneamente, o Laboratório
Clínico refletirá sobre os standards deste anexo.
Após realizar a avaliação sobre a totalidade dos standards e em função do seu grau de cumprimento, mantêm-se os mesmos resultados
que os incluídos no Manual de Unidades de Gestão Clínica (Bom, Ótimo,
Excelente), aplicando as mesmas percentagens de cumprimento dos
standards.
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TIPOLOGIA DO
STANDARD

Definição

Nº

%

Conjunto de standards que contempla, entre
outros aspectos, os direitos consolidados dos
cidadãos, os princípios éticos e a segurança dos
utentes e dos profissionais.

32

24,80 %

53

41,10 %

TOTAL Grupo I

85

65,90 %

Conjunto de standards que determina os elementos associados a um maior desenvolvimento da qualidade na organização (sistemas de
informação, novas tecnologias, redesenho de
processos ou fluxos de trabalho e de espaços
organizativos).

28

21,70 %

TOTAL Grupo II

28

GRUPO I

GRUPO I OBRIGATÓRIOS
Standards Obrigatórios

GRUPO II
Legenda:

21,70 %

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

GRUPO III
Conjunto de standards que demonstra que a
Unidade de Gestão Clínica cria inovação e desenvolvimento orientado para a sociedade em
geral.

16

12,40 %

TOTAL

129

100 %
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Legenda:

Standard
Faculta-se ao cidadão informação atualizada sobre os tempos de
S 05 01.13_01 resposta relativos aos diferentes estudos laboratoriais realizados
no Laboratório Clínico.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Proporcionar aos cidadãos informação sobre os tempos de resposta
(tempo de espera pelos resultados) em relação aos diferentes estudos laboratoriais
que o Laboratório Clínico realiza.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. A carteira de serviços do Laboratório inclui informações sobre os tempos de
resposta do Laboratório Clínico para os diferentes estudos laboratoriais.
2. Estão estabelecidos os canais de comunicação para a divulgação dos tempos de
resposta, dirigidos tanto aos profissionais que os requisitam como aos utentes.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
O Laboratório Clínico dispõe de um plano de comunicação onde esS 05 02.11_01 tão definidos os mecanismos necessários para garantir a resolução de todas as situações relacionadas com o episódio laboratorial.

Propósito: Estão implementados os procedimentos necessários para garantir a
comunicação efetiva entre os profissionais e facilitar assim a resolução das várias
ocorrências que possam surgir.
Elementos avaliáveis:
1. Existe um plano de comunicação interserviços.
2. Existe um registo das comunicações efetuadas.

Standard
O Laboratório Clínico garante a correspondência biunívoca entre o
S 05 03.06_01 pedido para o estudo laboratorial e as amostras.

Propósito: Garantir a correspondência entre o pedido para o estudo laboratorial
e as amostras recebidas.
Elementos avaliáveis:
1. Existe e é aplicado um procedimento no qual se define a metodologia utilizada
para garantir que existe correspondência entre o pedido para o estudo laboratorial e as amostras recebidas no Laboratório.

108

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

ANEXO I – LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Standard
Existe um procedimento que descreve como deve ser feita a gesS 05 03.07_01 tão da informação referente a cada amostra nos sistemas de informação do Laboratório, desde o momento em que esta entra no
Laboratório Clínico até ao momento em que o relatório do estudo
laboratorial é emitido. Esse procedimento encontra-se implementado e é aplicado.

Propósito: Garantir a correta gestão de toda a informação referente a cada amostra, desde que esta chega ao Laboratório até ao momento em que o relatório do
estudo laboratorial é enviado/comunicado ao profissional de saúde que o requereu.
Elementos avaliáveis:
1. Existe um procedimento implementado que define a forma como é realizado
o registo de pedidos, a verificação de critérios de aceitação e/ou rejeição dos
pedidos, a atuação perante um pedido verbal de diversificação de estudos e a
emissão do respetivo relatório.

Standard
O Laboratório Clínico dispõe de um procedimento normalizado de
S 05 03.08_01 controlo de versões dos resultados dos estudos laboratoriais e de
um sistema de cópias controladas dos relatórios finais.

Propósito: Controlar e evitar a perda (e redundância) da informação clínica e laboratorial do utente (tanto em formato papel como em formato eletrónico) e garantir assim, em todo o momento, o controlo do acesso restrito a toda a informação
respeitante ao cidadão e a confidencialidade dos seus dados pessoais.
Elementos avaliáveis:
1. Realizam-se avaliações periódicas sobre o acesso dos utentes à informação.
2. Os resultados da avaliação periódica da percentagem de cópias/duplicados
de relatórios estão identificados e são conhecidos. Realiza-se a sua análise e
introduzem-se melhorias.
3. Sempre que aplicável, no relatório final do estudo laboratorial identificam-se as
alterações introduzidas face a relatórios já emitidos.

Standard
O Laboratório Clínico dispõe de critérios para o registo, arquivo e
S 05 03.09_01 utilização de amostras biológicas.

Propósito: O Laboratório Clínico garante a custódia, conservação e utilização de
amostras biológicas aplicando a legislação em vigor e/ou as normas de boa prática
conhecidas.
Elementos avaliáveis:
1. Existe um procedimento no qual se define a política seguida pelo Laboratório
para o armazenamento e utilização das amostras biológicas.
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Legenda:

Standard
Cada uma das fases do processo de suporte do Laboratório Clínico é
S 05 04.06_01 descrita e documentada.

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Propósito: Com o objetivo de evitar a variabilidade da prática, a gestão do processo de
suporte do Laboratório está documentada em procedimentos adaptados ao ambiente
específico da organização em causa. Esta documentação está divulgada e encontra-se
disponível para todos os profissionais que dela necessitam.
Elementos avaliáveis:
1. Realizou-se uma adaptação do processo de suporte do Laboratório Clínico para o
ambiente específico da organização.
2. As atividades incluídas no processo de suporte do Laboratório Clínico estão descritas
e documentadas e são conhecidas dos profissionais.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
Na implementação do processo de suporte do Laboratório Clínico estão
S 05 04.07_01 incorporados indicadores da qualidade que são avaliados.

Propósito: Estabelecer os indicadores da qualidade e os objetivos a partir dos quais
se iniciará o processo de melhoria contínua no Laboratório Clínico.
Elementos avaliáveis:
1. As metodologias de seguimento e avaliação do processo de suporte do Laboratório
Clínico estão definidas.
2. Realiza-se a avaliação periódica dos indicadores do processo de suporte do Laboratório Clínico e implementam-se as áreas de melhoria para os desvios identificados.
3. Os profissionais conhecem os resultados obtidos em relação aos indicadores da
qualidade do processo de suporte do Laboratório Clínico.

Standard
O Laboratório Clínico dispõe de uma carteira de serviços adaptada às
S 05 04.08_01 necessidades assistenciais e capaz de responder aos avanços tecnológicos.

Propósito: O Laboratório Clínico deve ter a sua carteira de serviços adaptada às necessidades da área assistencial que serve (centro hospitalar, Unidade Local de Saúde,
etc.) e adaptada também aos avanços tecnológicos.
Elementos avaliáveis:
1. Dispõe-se de um levantamento e análise das necessidades (detetadas pelo Centro
Hospitalar, ACES ou Unidade Local de Saúde) em termos de prestação de serviços
laboratoriais em relação às quais o Laboratório Clínico se situa como resposta de
referência.
2. A relação das prestações incorporadas na carteira de serviços do Laboratório, em
função da identificação dessas necessidades, está disponível.
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Legenda:

Standard
Adotam-se as medidas adequadas e necessárias para facilitar o
S 05 08.13_01 acesso dos profissionais de saúde aos serviços do Laboratório Clínico.

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Propósito: Garantir aos profissionais de saúde as melhores condições de acessibilidade
aos estudos laboratoriais e serviços do Laboratório Clínico, dotando-o para isso dos
meios técnicos, informáticos, organizacionais, estruturais e humanos necessários.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico possui meios técnicos, informativos, organizacionais, estruturais e humanos necessários para facilitar o acesso dos profissionais de saúde
aos seus serviços.
2. O Laboratório Clínico dispõe de um manual de procedimentos da fase pré-analítica,
claros e concisos, destinado a ser utilizado nos pontos de colheita e recolha de
amostras biológicas.
3. Os profissionais de saúde estão satisfeitos com a acessibilidade ao Laboratório
Clínico.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
Garante-se que o plano de manutenção preventiva correspondente
S 05 08.14_01 aos equipamentos do Laboratório é cumprido, incluindo as calibrações,
controlos e outras verificações, ficando as intervenções realizadas e
os resultados obtidos registados.

Propósito: Assegurar que é realizada a manutenção preventiva dos equipamentos,
dispondo-se de um registo atualizado das intervenções realizadas (revisões, calibrações, controlos, outras verificações que sejam necessárias, etc.).
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de um plano de manutenção para os equipamentos,
o qual inclui calibrações, controlos, revisões e outras verificações que sejam necessárias.
2. Os equipamentos que constam do inventário do Laboratório Clínico estão incluídos
no plano de manutenção.
3. Existem registos das operações de manutenção e dos controlos e calibrações
efetuados a todos os equipamentos do Laboratório Clínico.
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Standard
Os responsáveis encarregados de coordenar e assegurar a manuS 05 08.15_01 tenção do funcionamento dos equipamentos do Laboratório estão
designados.

Propósito: O Laboratório Clínico designou a pessoa responsável pela gestão dos
equipamentos perante serviços técnicos ou entidades externas contratadas. Esse
responsável tem a sua descrição de funções definida. Esta contempla, pelo menos,
o controlo dos equipamentos, a gestão de ocorrências, a formação e a gestão de
pedidos de aquisições, e capacita-o para funcionar como um interlocutor válido na
relação com os serviços técnicos e as empresas externas.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico designou um responsável para cada equipamento, o qual
assegura a sua gestão e atua como interlocutor válido perante serviços técnicos
ou empresas externas.

Standard
Está implementado um procedimento para o controlo, transporte,
S 05 08.16_01 manipulação, conservação e eliminação das amostras biológicas.

Propósito: O Laboratório Clínico deve conhecer e controlar todas as variáveis que
podem afetar a logística das amostras, desde o momento da sua colheita até à sua
eliminação, assegurando que em todos os pontos do processo existem boas condições para a sua conservação, seguimento, transporte, armazenamento temporário
e manipulação, controlando tanto os aspectos humanos como os aspectos técnicos
relacionados com a gestão das amostras.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de um procedimento para o processo de tratamento
logístico das amostras (quer a nível intra-hospitalar quer em relação a unidades
externas), que descreve as atividades de transporte, manipulação, conservação
e eliminação das amostras biológicas. Os profissionais conhecem e aplicam o
procedimento.
2. Os circuitos, locais de armazenamento e meios utilizados são adequados ao que
se encontra definido no referido procedimento.
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Standard
O Laboratório Clínico dispõe das fichas com os dados de segurança
S 05 08.17_01 dos produtos que utiliza e garante que são conhecidas as condições
de segurança exigidas na utilização, manipulação e armazenamento
de produtos que comportam risco.

Propósito: O Laboratório aplica procedimentos que obrigam a que sejam verificadas as condições de utilização e armazenamento dos produtos cuja manipulação
represente riscos para as pessoas. Para além disso, dispõe da documentação correspondente às exigências legais, das fichas técnicas e de segurança dos produtos
e dos registos de impacto na saúde.
Elementos avaliáveis:
1. Dispõe-se de uma relação das fichas com os dados de segurança e dos registos
necessários em relação aos produtos utilizados que comportam riscos para a saúde.
2. As fichas de segurança estão acessíveis aos profissionais.
3. O Laboratório cumpre com as condições de armazenamento e conservação dos
produtos utilizados, tal como definido nas correspondentes fichas de segurança.

Standard
Em situações de emergência estão garantidas as comunicações e os
S 05 08.18_01 fornecimentos essenciais e prioritários.

Propósito: Dispôr de meios e procedimentos de atuação imediata, que garantam a
manutenção da resposta laboratorial (áreas, serviços ou meios técnicos do Laboratório) considerada essencial e imprescindível em situações de emergência.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de um inventário atualizado e de um plano de manutenção preventiva para o material de reposição necessário, que lhe permita
repor de imediato a operacionalidade das instalações, equipamentos, sistemas
de comunicações e sistemas de transporte, etc.
2. O Laboratório Clínico dispõe de procedimentos de garantia relativamente às comunicações e abastecimentos.

Standard
O Laboratório Clínico empreende as ações necessárias para garantir
S 05 09.08_01 a rastreabilidade dos processos.

Propósito: O Laboratório tem uma estratégia definida destinada a garantir que as
atividades realizadas pelos profissionais envolvidos nos processos são rastreáveis.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico implementa mecanismos que garantem a rastreabilidade das
atuações e dos ensaios realizados, dispondo de registos das atividades realizadas
pelos profissionais durante todo o processo, desde a colheita das amostras até à
entrega do relatório, incluindo essa rastreabilidade tanto os registos informáticos
como os regisos em suporte de papel.
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Standard
O Laboratório Clínico dispõe de sistemas de informação que garantem
S 05 09.09_01 a rastreabilidade das atividades do processo.

Propósito: Os sistemas de informação do Laboratório Clínico garantem que todas as
atividades realizadas pelos profissionais envolvidos no processo ficam registadas e
são rastreadas.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de sistemas de informação que possibilitam a rastreabilidade do processo e a verificação das atuações dos diferentes profissionais,
desde a colheita até à entrega do relatório.
2. O Laboratório Clínico dispõe de resultados de auditorias que permitem identificar
todos os indivíduos que tenham introduzido ou modificado os dados do utente,
realizado os controlos e processado os programas informáticos. Em caso de deteção de incidentes, são estabelecidas ações corretivas ou de melhoria.
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Legenda:

Standard
Aplicam-se procedimentos específicos para o controlo e a rejeição
S 05 10.12_01 das amostras que não se ajustem aos requisitos de qualidade
previamente definidos pelo Laboratório Clínico.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Garantir que são levadas a cabo medidas de controlo para aceitação
ou rejeição dos estudos laboratoriais (pedidos de análises) e/ou das amostras
biológicas que não correspondam às características de qualidade pré-analítica
previamente estabelecidas.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de um procedimento no qual se definem os critérios de revisão (aceitação/rejeição) das amostras e/ou dos pedidos entregues.
2. Os profissionais conhecem e aplicam o procedimento.
3. O Laboratório Clínico dispõe do registo das amostras que não se ajustam aos
requisitos de qualidade definidos e ficam registadas as medidas tomadas pelo
Laboratório.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
O Laboratório realiza um programa de controlo da qualidade interno
S 05 10.13_01 e externo conforme com procedimentos previamente estabelecidos.

Propósito: Garantir a fiabilidade dos ensaios realizados no Laboratório Clínico.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico dispõe de um procedimento no qual define e descreve o
controlo da qualidade interno e externo que é aplicado aos ensaios nele realizados.
2. O Laboratório regista e analisa os resultados do controlo da qualidade, tanto
interno como externo.
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Standard
O Laboratório Clínico dispõe e utiliza um formulário de pedidos de
S 05 10.14_01 análises que é conhecido pelos profissionais de saúde.

Propósito: O Laboratório Clínico deve elaborar um formulário para pedido de análises (pedido de estudos laboratoriais). Este deve ser conhecido e aceite pelos
profissionais de saúde e deve conter informação clara e precisa relativamente
ao episódio laboratorial, às amostras biológicas e aos estudos laboratoriais pretendidos.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório acordou com os utentes dos pedidos o conteúdo do formulário
a utilizar.
2. O formulário de pedidos de análises deve conter informação suficiente para
identificar o utente (de acordo com a Norma da DGS e o Despacho nº 1400A/2015 de 10 de fevereiro), para identificar quem fez o pedido, assim como
dados clínicos que sejam considerados pertinentes. O formulário deve assim
conter: identificação inequívoca do utente, identificação do médico que fez o
pedido, informação sobre o tipo de amostra primária, sobre o lugar anatómico
de origem, informação sobre o pedido de estudos laboratoriais que são solicitados, informação clínica considerada pertinente relativa ao pedido/utente,
local para registo da data e hora da colheita das amostras e para registo da
hora da sua receção.

Standard
O Laboratório Clínico avalia a conformidade do preenchimento do
S 05 10.15_01 pedido e desenvolve ações de melhoria após a sua análise.

Propósito: O formulário do pedido de análises é um documento que garante a
comunicação direta entre os profissionais que solicitam os estudos laboratoriais
e os profissionais do Laboratório Clínico. Por isso, os profissionais do Laboratório
Clínico devem intervir nas situações em que esse mecanismo de comunicação
se revele deficiente.
Elementos avaliáveis:
1. Realizam-se avaliações periódicas sobre o cumprimento dos dados do formulário de pedidos.
2. Implementam-se ações de melhoria perante desvios detetados em resultado
dessas avaliações.
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Standard
O relatório do estudo laboratorial deve conter os dados relevantes
S 05 10.16_01 para a tomada de decisões clínicas.

Propósito: O relatório do Laboratório Clínico deve conter os resultados dos estudos realizados às amostras do utente, os dados identificativos do pedido, a
identificação do Laboratório onde os ensaios foram realizados e qualquer outro
tipo de informação que complemente e facilite a interpretação dos resultados.
Elementos avaliáveis:
1. Os relatórios contêm os resultados dos estudos realizados às amostras de um
utente, os dados identificativos do pedido e do Laboratório, além de qualquer
outro tipo de informação que possa servir para complementar ou que facilite
a interpretação dos resultados.

Standard
O Laboratório Clínico estabeleceu critérios de validação dos relatóS 05 10.17_01 rios dos estudos realizados, assim como critérios de distribuição
dos mesmos.

Propósito: Garantir a qualidade e a fiabilidade dos relatórios do Laboratório Clínico.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório dispõe de um procedimento no qual se descrevem os critérios
de validação de resultados (automáticos e manuais) e de envio e distribuição
dos mesmos a quem os solicitou.
2. Os profissionais implicados na validação e distribuição dos relatórios conhecem
os respetivos procedimentos.

Standard
O Laboratório Clínico desenvolveu os mecanismos necessários para
S 05 10.18_01 a comunicação e atuação perante resultados que apresentem
critérios que requerem uma ação imediata.

Propósito: Orientar os sistemas de informação para o utente e para as suas
necessidades, garantindo um mecanismo de comunicação rápida nos casos em
que surjam alterações graves nos estudos dos utentes, que necessitem de uma
atuação imediata por parte dos profissionais do Laboratório, quer para a sua
confirmação quer para a comunicação a quem os solicitou.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório Clínico tem definido os parâmetros considerados de alarme (críticos) para os ensaios da sua carteira de serviços.
2. O Laboratório Clínico estabeleceu os procedimentos necessários para comunicar
os resultados ao profissional/utilizador que solicitou os ensaios, sempre que
estes resultados se encontrem dentro de intervalos alarmantes.

118

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

ANEXO I – LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Standard
Qualquer novo método de ensaio que seja incorporado na carteiS 05 10.19_01 ra de serviços do Laboratório Clínico ou qualquer substituição de
um método já existente por outro, assim como a incorporação de
novas tecnologias no Laboratório, é algo sujeito a uma avaliação
prévia antes de ser colocado em serviço.

Propósito: Implementar um sistema de gestão e planeamento aplicável ao desenvolvimento de novos métodos de ensaio, mudanças de método, assim como
desenvolvimento de novas tecnologias, por forma a assegurar o uso eficiente e
eficaz dos recursos.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório realiza avaliações prévias aquando da implementação de um
novo método de ensaio ou de uma nova tecnologia.
NOTA: Seguem-se as recomendações do processo de suporte do Laboratório e
das Sociedades Científicas.
2. O Laboratório dispõe dos resultados das avaliações realizadas.

Standard
O Laboratório Clínico estabelece uma metodologia para controlo dos
S 05 10.20_01 documentos utilizados e revê, periodicamente, os seus conteúdos.

Propósito: O Laboratório deve definir, documentar e manter um sistema de
gestão da documentação e da informação utilizadas e assegurar que todos os
documentos são elaborados, revistos, aprovados e distribuídos de tal forma que
se garanta que a última edição em vigor esteja disponível para todos os profissionais que dela necessitem.
Elementos avaliáveis:
1. Encontram-se descritas as características específicas que devem ser aplicadas
ao controlo dos documentos elaborados pelo Laboratório Clínico.
2. Os documentos foram revistos e aprovados pela pessoa que é responsável por
essa função.

Standard
As normas de utilização e envio de amostras para laboratórios
S 05 10.21_01 externos estão definidas.

Propósito: O Laboratório Clínico define e documenta as orientações e procedimentos para selecionar e utilizar serviços de laboratórios externos, que possam
afetar a qualidade da sua prestação.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório estabeleceu critérios de seleção de laboratórios externos (avaliação e seleção dos laboratórios para os quais enviar as amostras).
2. Estabeleceram-se normas para a utilização e envio de amostras a outros laboratórios.
3. O Laboratório dispõe de uma listagem dos estudos laboratoriais (análises) a
realizar em laboratório externo, os quais estão autorizados.
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Standard
O Laboratório Clínico dispõe de um sistema de controlo de gestão
S 05 11.13_01 da atividade, que permite conhecer o custo direto por unidade
requisitante (unidades de gestão clínica, serviços, unidades dos
cuidados de saúde primários, etc.).

Propósito: O Laboratório Clínico dispõe de um sistema de controlo que lhe permite
a identificação dos custos referentes aos serviços que requerem os diferentes
estudos laboratoriais.
Elementos avaliáveis:
1. O Laboratório conhece o consumo de estudos laboratoriais pedidos pelos serviços seus utilizadores.
2. Realiza-se uma monitorização periódica a nível de consumo, que é desagregada por unidade requisitante (unidades hospitalares, serviços, unidades dos
cuidados de saúde primários, etc.).
3. O Laboratório Clínico informa periodicamente os serviços utilizadores da monitorização efetuada.
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Unidades de Hemodiálise

E

m resposta às novas necessidades identificadas por algumas unidades e com a finalidade de evoluir na adaptação do modelo de
certificação às novas realidades do Sistema de Saúde português, neste Anexo II foi incluída uma série de standards relacionados com as
Unidades de Hemodiálise. Estes standards foram extraídos do Manual
de Unidades de Hemodiálise da ACSA, permitindo assim completar os
standards do Manual de Unidades de Gestão Clínica com standards
específicos para a hemodiálise.

Âmbito de aplicação
Este anexo é aplicado nas Unidades de Gestão Clínica que incluam na
sua carteira de serviços uma Unidade de Hemodiálise.

Distribuição de standards
Para as Unidades de Gestão Clínica que incluam na sua carteira de
serviços uma Unidade de Hemodiálise, a distribuição dos standards
será a do Manual de Standards de Unidades de Gestão Clínica acrescida dos standards incluídos neste anexo.
Em termos práticos, a Unidade de Gestão Clínica (incluindo a sua Unidade de Hemodiálise) realizará a sua fase de autoavaliação refletindo
sobre todos os standards do Manual. Simultaneamente, a Unidade de
Hemodiálise refletirá sobre os standards deste anexo.
Após realizar a avaliação sobre a totalidade dos standards e em função do seu grau de cumprimento, mantêm-se os mesmos resultados
que os incluídos no Manual de Unidades de Gestão Clínica (Bom, Ótimo,
Excelente), aplicando as mesmas percentagens de cumprimento dos
standards.
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TIPOLOGIA DO
STANDARD

Definição

Nº

%

Conjunto de standards que contempla, entre
outros aspectos, os direitos consolidados dos
cidadãos, os princípios éticos e a segurança dos
utentes e dos profissionais.

24

22,43 %

46

43,00 %

TOTAL Grupo I

70

65,43 %

Conjunto de standards que determina os elementos associados a um maior desenvolvimento da qualidade na organização (sistemas de
informação, novas tecnologias, redesenho de
processos ou fluxos de trabalho e de espaços
organizativos).

25

23,36 %

TOTAL Grupo II

25

GRUPO I

GRUPO I OBRIGATÓRIOS
Standards Obrigatórios

GRUPO II
Legenda:

23,36 %

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

GRUPO III
Conjunto de standards que demonstra que a
Unidade de Gestão Clínica cria inovação e desenvolvimento orientado para a sociedade em
geral.

12

11, 21 %

TOTAL

107

100 %
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Legenda:

Standard
A Unidade de Hemodiálise manterá atualizada a situação dos seus
S 05 02.12_01 doentes na Plataforma de Gestão Integrada da Doença – Insuficiência Renal Crónica (PGID).

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Envolver a Unidade de Hemodiálise num correto cumprimento do registo
de doentes renais, para melhoria ao nível do conhecimento de dados administrativos, epidemiológicos, clínicos e de investigação.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. A Unidade de Hemodiálise dispõe de um procedimento que descreve o correto
cumprimento do acesso ao registo de doentes renais.
2. Os profissionais responsáveis conhecem o procedimento para cumprimento do
registo de doentes renais.
3. A Unidade de Hemodiálise verifica periodicamente a situação dos doentes no
que respeita à lista de espera para transplante renal.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
A Unidade de Hemodiálise faculta informação aos cidadãos sobre
S 05 02.13_01 o acesso a recursos externos de apoio a doentes, pessoas cuidadoras e familiares.

Propósito: Colocar à disposição dos cidadãos informação sobre os recursos externos disponíveis (comunitários, associações, etc.) e a maneira de lhes aceder com a
finalidade de facultar o apoio necessário ao doente, pessoa cuidadora e família.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade de Hemodiálise faculta aos utentes um guia, plano de apoio ao doente,
pessoas cuidadoras e família.

Standard
A Unidade de Hemodiálise emite um relatório clínico pelo menos
S 05 02.14_01 anualmente que garante a continuidade assistencial.

Propósito: Disponibilizar um resumo clínico ao doente sobre o seu diagnóstico,
tratamento renal de substituição, evolução clínica e alergias.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade de Hemodiálise elabora um relatório clínico que inclui diagnóstico,
tratamento renal de substituição, evolução clínica e alergias.
2. A Unidade de Hemodiálise entrega pelo menos anualmente aos doentes o relatório clínico.
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Legenda:
OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Standard
A Unidade de Hemodiálise tem implementado e cumpre um procediS 05 08.19_01 mento destinado à gestão da qualidade do líquido de diálise, que lhe
permite recolher de modo programado e documentado dados sobre
a manutenção das instalações usadas, o tratamento da água e os
controlos da qualidade.

Propósito: Garantir a qualidade do líquido de diálise através de procedimentos e
controlos estabelecidos que evitem o risco de contaminação.
Elementos avaliáveis:
1. Está estabelecido um programa para o controlo da qualidade do tratamento do
líquido de diálise, em que se determinam as ações a efetuar, a periodicidade e as
pessoas responsáveis para o desenvolver.
2. Planeam-se as operações de manutenção das instalações de tratamento da água.
3. Definem-se os pontos de atuação no caso dos limites permitidos serem ultrapassados.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
Existem na Unidade de Hemodiálise procedimentos destinados a
S 05 10.22_01 garantir as comunicações e os produtos essenciais e prioritários em
situações de emergência.

Propósito: Garantir a atividade assistencial da Unidade de Hemodiálise perante situações de emergência.
Elementos avaliáveis:
1. A Unidade de Hemodiálise dispõe de um procedimento destinado a garantir as
comunicações e produtos essenciais.
2. A Unidade de Hemodiálise possui um inventário atualizado e um plano de manutenção preventivo de material de reposição necessário para permitir a operacionalidade das instalações, comunicações, material de eletromedicina, sistemas de
transporte, etc.
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Standard
A Unidade de Hemodiálise adota as medidas adequadas destinadas
S 05 10.23_01 a garantir o afastamento de doentes com indicação segundo as recomendações dos guias atualizados de prática clínica.

Propósito: A Unidade de Hemodiálise adota medidas que permitem o afastamento dos
doentes infeciosos ou potencialmente infeciosos (uso independente de dializadores,
monitores e pessoal), conforme indicações de guias de prática clínica.
Elementos avaliáveis:
1. Todos os profissionais e doentes são informados sobre as medidas preventivas
necessárias para evitar o contágio de doenças transmissíveis na Unidade de
Hemodiálise.
2. A Unidade de Hemodiálise dispõe de salas independentes para a diálise de doentes
infeciosos ou potencialmente infeciosos, assim como de monitores independentes
para os casos que assim o requeiram.
3. A Unidade de Hemodiálise estabelece as medidas adequadas para a prestação de
cuidados de saúde aos doentes isolados.
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Centros ou Unidades
de Diagnóstico Radiológico

E

m resposta às novas necessidades identificadas por algumas unidades e com a finalidade de evoluir na adaptação do modelo de certificação às novas realidades do Sistema de Saúde português, neste
Anexo III foi incluída uma série de standards relacionados com os Centros ou Unidades de Diagnóstico Radiológico. Estes standards foram
extraídos do Manual de Centros ou Unidades de Diagnóstico Radiológico da ACSA, permitindo assim completar os standards do Manual de
Unidades de Gestão Clínica com standards específicos para o Diagnóstico Radiológico.

Âmbito de aplicação
Este anexo é aplicado nas Unidades de Gestão Clínica que incluam na
sua carteira de serviços uma Unidade de Diagnóstico Radiológico.

Distribuição de standards
Para as Unidades de Gestão Clínica que incluam na sua carteira de
serviços uma Unidade de Diagnóstico Radiológico, a distribuição dos
standards será a do Manual de Standards de Unidades de Gestão Clínica acrescida dos standards incluídos neste anexo.
Em termos práticos, a Unidade de Gestão Clínica (incluindo a sua Unidade de Diagnóstico Radiológico) realizará a sua fase de autoavaliação
refletindo sobre todos os standards do Manual. Simultaneamente, a
Unidade de Diagnóstico Radiológico refletirá sobre os standards deste
anexo.
Após realizar a avaliação sobre a totalidade dos standards e em função do seu grau de cumprimento, mantêm-se os mesmos resultados
que os incluídos no Manual de Unidades de Gestão Clínica (Bom, Ótimo,
Excelente), aplicando as mesmas percentagens de cumprimento dos
standards.
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TIPOLOGIA DO
STANDARD

Definição

Nº

%

Conjunto de standards que contempla, entre
outros aspectos, os direitos consolidados dos
cidadãos, os princípios éticos e a segurança dos
utentes e dos profissionais.

30

24,00 %

51

40,80 %

TOTAL Grupo I

81

64,80 %

Conjunto de standards que determina os elementos associados a um maior desenvolvimento da qualidade na organização (sistemas de
informação, novas tecnologias, redesenho de
processos ou fluxos de trabalho e de espaços
organizativos).

30

24,00 %

TOTAL Grupo II

30

GRUPO I

GRUPO I OBRIGATÓRIOS
Standards Obrigatórios

GRUPO II
Legenda:

24,00 %

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

GRUPO III
Conjunto de standards que demonstra que a
Unidade de Gestão Clínica cria inovação e desenvolvimento orientado para a sociedade em
geral.

14

11,20 %

TOTAL

125

100 %
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Legenda:

Standard
Faculta-se ao cidadão informação atualizada sobre os tempos de
S 05 01.14_01 espera relativos aos diferentes exames e técnicas imagiológicos
realizados no Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: Proporcionar aos utentes informação sobre os tempos de resposta que
lhes permite conhecer o tempo de espera para efetuar uma técnica, bem como o
tempo de espera para obter os resultados.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. A carteira de serviços da Unidade inclui informações sobre os tempos de espera para se efetuar os exames e obter os resultados em relação aos diferentes
exames e técnicas que são realizados.
2. Estão estabelecidos canais de comunicação para a divulgação dos tempos de
resposta dirigidos tanto aos profissionais que os requisitam como aos utentes.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico incorpora e dispoS 05 02.15_01 nibiliza na sua carteira de serviços as características particulares
e limitações das técnicas/exames que oferece e divulga-as.

Propósito: Garantir que a Unidade dispõe e disponibiliza um sistema de informação
às unidades requisitantes, que inclui as características, particularidades e limitações dos serviços que oferece, de modo a que haja uma melhor eficiência no que
respeita aos procedimentos para a requisição dos exames/estudos e consequente
resolução de toda a atividade assistencial.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe da carteira de serviços
das técnicas radiológicas para cada nível assistencial, incluindo a informação
fundamental que o médico requisitante deve conhecer no que respeita às características e limitações da prova, preparação do utente, etc.
2. As características e limitações das técnicas incluídas na carteira de serviços
são difundidas aos profissionais que requisitam os exames.
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Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de uma carS 05 02.16_01 teira de serviços adaptada às necessidades assistenciais e é capaz
de responder aos avanços tecnológicos.

Propósito: A Unidade deve ter a sua carteira de serviços adaptada às necessidades
da área assistencial que serve (centro hospitalar, unidade local de saúde, etc.) e
adaptada aos avanços tecnológicos.
Elementos avaliáveis:
1. As necessidades do ambiente assistencial são avaliadas (hospital, unidade de
saúde, etc.) no que concerne aos serviços prestados pela Unidade de Diagnóstico Radiológico.
2. Foram efetuadas adaptações da carteira de serviços da Unidade de Diagnóstico
Radiológico de modo a responder às necessidades do hospital e/ou Unidade de
Saúde.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico avalia a conforS 05 03.10_01 midade do preenchimento de dados do pedido para exames/estudos imagiológicos e desenvolve ações de melhoria após a sua
análise. Este documento foi consensualizado com as unidades
requisitantes.

Propósito: O formulário do pedido de exames é um documento que garante a comunicação direta entre os profissionais que solicitam os estudos imagiológicos
e os profissionais dos Centros ou Unidades de Diagnóstico Radiológico. Para isso,
os profissionais do Centro ou Unidade devem intervir nas situações em que esse
mecanismo de comunicação se revele deficiente.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico consensualizou com as unidades requisitantes o documento de pedido de exames/estudos imagiológicos.
2. O formulário do pedido deve conter informação suficiente para identificar o utente
e o solicitante, assim como a técnica solicitada e os dados clínicos pertinentes.
3. Realizam-se avaliações periódicas sobre o grau de cumprimento dos dados do
formulário de pedidos.
4. Implementam-se ações de melhoria perante desvios detetados em resultado
destas avaliações.
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Standard
O relatório do estudo imagiológico deve conter dados e informação
S 05 03.11_01 relevantes para a tomada de decisões clínicas.

Propósito: O relatório da técnica efetuada mantém uma estrutura definida e inclui
uma conclusão e/ou recomendação final. Deve conter os resultados dos estudos
realizados ao utente, os dados identificativos do pedido, a identificação do Centro
ou Unidade onde os exames foram realizados e qualquer outro tipo de informação
que complemente e facilite a interpretação dos resultados.
Elementos avaliáveis:
1. O relatório contém informação clara e concisa sobre os resultados dos estudos
realizados ao utente, incluindo uma conclusão e/ou recomendação final que
possa servir para complementar ou que facilite a interpretação dos resultados.
2. Realizam-se auditorias periódicas à qualidade da informação fornecida pelo
relatório.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico estabelece os criS 05 03.12_01 térios de validação dos relatórios dos estudos realizados, assim
como critérios de distribuição dos mesmos.

Propósito: Garantir a qualidade e a fiabilidade dos relatórios dos estudos do Centro
ou Unidade de Diagnóstico Radiológico.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de um procedimento no
qual se descrevem os critérios de validação de resultados (automáticos e manuais) e de envio e distribuição dos mesmos a quem os solicitou.
2. Os profissionais implicados na validação e distribuição dos relatórios conhecem
os respetivos procedimentos.
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Legenda:

Standard
As responsabilidades de atuação dos diferentes profissionais em
S 05 04.09_01 relação ao processo de suporte do Centro ou Unidade de Diagnóstico
Radiológico estão identificadas e definidas.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico deve identificar e definir
as responsabilidades em relação às diferentes atividades do seu âmbito de atuação,
para poder levar a cabo uma correta gestão do seu processo de suporte.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. Existe uma atribuição de responsabilidades para cada uma das atividades contempladas no processo de suporte do Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico
(pedido do exame, gestão de datas, receção do utente, preparação prévia ao exame,
realização do exame imagiológico, distribuição dos exames para relatório, etc.).

GRUPO II
GRUPO III

Standard
Cada uma das fases do processo de suporte do Centro ou Unidade de
S 05 04.10_01 Diagnóstico Radiológico é descrita e documentada.

Propósito: Com o objetivo de evitar a variabilidade da prática, a gestão do processo
de suporte do Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico está documentada em
procedimentos adaptados ao ambiente específico da organização em causa. Esta
documentação está divulgada e encontra-se disponível para todos os profissionais
que dela necessitam.
Elementos avaliáveis:
1. Está implementado o processo de suporte do Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico (análise da situação, adaptação local com identificação dos pontos críticos
e desenvolvimento de grupos de melhoria).
2. As atividades incluídas no processo de suporte do Centro ou Unidade de Diagnóstico
Radiológico estão descritas e documentadas e são conhecidas dos profissionais.

Standard
Na implementação do processo de suporte do Centro ou Unidade de
S 05 04.11_01 Diagnóstico Radiológico estão incorporados indicadores da qualidade
que são avaliados.

Propósito: Estabelecer os indicadores da qualidade e os objetivos a partir dos quais
se iniciará o processo de melhoria contínua no Centro ou Unidade de Diagnóstico
Radiológico.
Elementos avaliáveis:
1. Nas diferentes fases do processo de suporte são incorporados e periodicamente
avaliados indicadores da qualidade.
2. Os profissionais participam na avaliação dos indicadores da qualidade das diferentes
fases do processo de suporte do Serviço ou Unidade de Diagnóstico Radiológico.
3. Identificar e avaliar periodicamente os indicadores da qualidade associados às diferentes fases do processo.

138

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

ANEXO III – CENTROS OU UNIDADES DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico, a partir de necessidaS 05 05.07_01 des detetadas em matéria de prevenção e promoção da saúde, planeia
e implementa ações de intervenção sobre os riscos derivados do uso
das radiações ionizantes.

Propósito: Estabelecem-se as medidas necessárias para a prevenção dos riscos derivados das radiações ionizantes, minimizando a sua intensidade e definindo as práticas
aceitáveis em procedimentos conhecidos por todos os profissionais.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico implementa medidas destinadas a
garantir a radioproteção tanto do utente como dos profissionais expostos.
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico informa os utentes sobre as medidas de proteção radiológica tanto em tratamentos como em casos de especial
relevância, como o das mulheres grávidas ou que amamentam.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de um Programa
S 05 05.08_01 de Proteção Radiológica.

Propósito: Garantir um nível apropriado de proteção a radiações ionizantes ao cidadão e ao ambiente sem limitar o benefício dos exames que as utilizam. Para o efeito,
estabelecer normas de permanência e funcionamento das equipas, a adequação das
áreas de risco, a formação dos profissionais, o controlo dosimétrico permanente e a
proteção dos utentes.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico implementa procedimentos, políticas
e normas aplicáveis para a proteção a radiações ionizantes do cidadão e do ambiente.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de procedimenS 05 05.09_01 tos para a avaliação das doses de exposição radiológica dos utentes
nas suas práticas mais frequentes.

Propósito: Realizar um acompanhamento periódico para assegurar a qualidade
das imagens e para que as doses recebidas pelos utentes tendam à menor dose
de exposição radiológica possível que permita o esclarecimento da situação clínica
em causa – Níveis de referência de diagnóstico.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de um procedimento documentado para avaliar periodicamente os níveis de referência de diagnóstico dos
utentes nas suas práticas mais frequentes.
2. As medidas e a avaliação dos níveis de referência de diagnóstico aos utentes nas
práticas mais frequentes são documentadas num relatório.
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Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico implementa os proceS 05 05.10_01 dimentos que lhe permite dispor de registos individualizados dos níveis
de referência de diagnóstico a que cada utente foi exposto no Centro.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários que permitam conhecer e realizar
um acompanhamento periódico às doses de exposição radiológica a que os utentes
estão sujeitos quando realizam os seus exames no Centro ou Unidade de Diagnóstico
Radiológico. É feita a análise individualizada e histórica das doses de exposição radiológica a que os utentes estiveram sujeitos, com o intuito de passarem a ser os valores
mais baixos possíveis para a realização da prova pelo utente.
Elementos avaliáveis:
1. Os dados dosimétricos são registados no processo clínico do utente.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico determina as bases
S 05 05.11_01 para possibilitar os registos históricos dosimétricos para cada utente.

Propósito: Estabelecer a ferramenta e mecanismos que facilitem o conhecimento
e acompanhamento periódico das doses de exposição radiológica por utente e por
exame efetuado. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico utiliza esses dados
para manter os valores das doses de exposição radiológica dos utentes o mais baixo
possível, valores razoavelmente possíveis.
Elementos avaliáveis:
1. Foram estabelecidos as bases e mecanismos necessários que podem facilitar o
conhecimento e acompanhamento periódico das doses que os utentes recebem
individualmente e com histórico ao longo do seu processo assistencial.
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Legenda:

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico tem implementado
S 05 08.20_01 um programa de controlo da qualidade para o seu equipamento.

OBRIGATÓRIOS
GRUPO I

Propósito: Garantir o correto funcionamento do equipamento para conseguir a
produção de imagens com a melhor qualidade possível e com as menores doses
possíveis de exposição a radiações pelos utentes.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico implementa um programa de
controlo da qualidade que é aplicado aos seus equipamentos e que garante o seu
correto funcionamento e segurança.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
Estão implementados os procedimentos para garantir a segurança,
S 05 08.21_01 eficácia e qualidade na produção, conservação e utilização dos radiofármacos e outras fontes radioativas.

Propósito: Garantir que a utilização dos radiofármacos e outras fontes radioativas
se realiza em condições de segurança, efetividade e eficiência.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de procedimentos destinados a garantir a segurança, eficácia e qualidade na produção, conservação e
utilização dos radiofármacos e de outras fontes radioativas.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de sistemas
S 05 09.10_01 de armazenamento e comunicação de imagens digitais que permitem
o acesso à informação clínica do utente.

Propósito: Adequar os sistemas de armazenamento e comunicação de imagens às
novas tecnologias aumentando a acessibilidade, a inter-relação e a segurança.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de um sistema de armazenamento e comunicação de imagens digitais acessíveis tanto a partir das unidades
de diagnóstico radiológico, como das restantes unidades assistenciais.

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico realiza um programa
S 05 10.24_01 de controlo da qualidade interno e externo conforme com procedimentos previamente estabelecidos.

Propósito: O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico tem estabelecidos os
critérios de qualidade destinados a garantir a otimização na obtenção das imagens
e a proteção radiológica do utente e dos profissionais expostos.
Elementos avaliáveis:
1. Está implementado um programa de garantia da qualidade.
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Standard
O Programa de Garantia da Qualidade é um documento divulgado e
S 05 10.25_01 conhecido.

Propósito: Assegurar que o Programa de Garantia da Qualidade é conhecido por
todos os profissionais do Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico.
Elementos avaliáveis:
1. Os profissionais conhecem o Programa de Garantia da Qualidade.

Standard
Realizam-se auditorias periódicas ao Programa de Garantia da QuaS 05 10.26_01 lidade nas técnicas imagiológicas e os resultados são incorporados
na melhoria dos procedimentos de trabalho.

Propósito: As auditorias fornecem o resultado para a melhoria dos procedimentos
de trabalho, podem ajudar a corrigir erros e contribuem para melhorar a qualidade
das técnicas imagiológicas.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico realiza auditorias periódicas ao
Programa de Garantia da Qualidade.
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico implementa melhorias em função
dos resultados obtidos nas auditorias ao Programa de Garantia da Qualidade.

Standard
Qualquer novo método de estudo que seja incorporado na carteira
S 05 10.27_01 de serviços do Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico ou qualquer substituição de um método existente por outro, assim como a
incorporação de novas tecnologias no Centro ou Unidade, é sujeito
a uma avaliação prévia antes de colocado em serviço.

Propósito: Implementar um sistema de gestão e planeamento aplicável ao desenvolvimento de novos métodos de estudo, mudanças de método, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias, por forma a assegurar o uso eficiente e eficaz
dos recursos.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico realiza avaliações prévias aquando da implementação de um novo método de estudo ou de uma nova tecnologia.
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe dos resultados das avaliações realizadas.
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Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico desenvolveu os meS 05 10.28_01 canismos necessários para a comunicação e atuação perante resultados que apresentem critérios que requeiram uma ação imediata.

Propósito: Garantir um mecanismo de comunicação rápida nos casos em que surjam
alterações graves nos estudos dos utentes, que necessitem de uma atuação imediata por parte dos profissionais do Centro ou Unidade, quer para a sua confirmação
quer para a comunicação a quem os solicitou.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico tem definido os parâmetros considerados de alarme (críticos) para os estudos da sua carteira de serviços.
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico estabeleceu os procedimentos
necessários para comunicar os resultados ao profissional/utilizador que solicitou os estudos, sempre que estes resultados se encontrem dentro de intervalos
alarmantes.
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Legenda:

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico incorpora e avalia
S 05 11.14_01 os indicadores que permitem medir a Qualidade dos resultados
diagnósticos e terapêuticos.

OBRIGATÓRIOS
Propósito: O Centro ou Unidade monitoriza e avalia indicadores de resultados
finais do processo (correlação radiopatológica, radioclínica, duplas leituras – Peer
review –, percentagens de êxito-fracasso em tratamentos, etc.), que permitem
identificar desvios e adotar medidas corretivas.

GRUPO I

Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico avalia e analisa os indicadores de
resultados finais do processo ((correlação radiopatológica, radioclínica, duplas
leituras – Peer review –, percentagens de êxito-fracasso em tratamentos, etc.).
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico estabelece melhorias em função dos resultados.

GRUPO II
GRUPO III

Standard
O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico dispõe de um sisS 05 11.15_01 tema de controlo de gestão da atividade, que permite conhecer o
custo direto por unidade requisitante (unidades de gestão clínica,
serviços, unidades dos cuidados de saúde primários, etc.)

Propósito: O sistema de controlo de gestão da atividade permite a identificação dos
custos referentes aos serviços que requerem os diferentes estudos imagiológicos.
Elementos avaliáveis:
1. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico realiza uma monitorização periódica a nível de consumos, que é desagregada por unidade requisitante (unidades hospitalares, serviços, unidades dos cuidados de saúde primários, etc.).
2. O Centro ou Unidade de Diagnóstico Radiológico informa periodicamente os serviços utilizadores da monitorização efetuada.
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Controlo de modificações

D

e seguida, descrevem-se as principais alterações efetuadas nesta
nova versão do programa de certificação de Unidades de Gestão
Clínica, ME 5 1_07, em comparação com a versão anterior, ME 5 1_06.
Como alterações gerais:
• O programa de certificação de Unidades de Gestão Clínica passa a
ter 101 standards, em vez dos 109 standards da versão anterior.
• Os standards continuam englobados em cinco blocos e onze critérios.
Nesta nova versão, o bloco IV contém dois critérios em vez de três,
pois o critério 10 passou para o bloco V.
• Nesta versão deixou de existir imprescindíveis na categoria de standards do Grupo II.
• O nível de cumprimento de standards para alcançar o nível de certificação excelente passa a ser de 40% no Grupo III em vez de 70%.
Listagem das principais alterações efetuadas:
Critério 1: A pessoa como sujeito ativo
• Passa a ter 12 standards em vez dos 11 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis de alguns standards: S 5 01.03_01, S 5 01.04_01, S 5 01.06_01 e
S 5 01.09_01.
• Novos standards neste critério: S 5 01.11_01 e S 5 01.12_01.
• S tandard eliminado do critério em relação à versão anterior:
S 5 01.08_01.
Critério 2: Acessibilidade e continuidade assistencial
• Passa a ter 10 standards em vez dos 9 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis de alguns standards: S 5 02.01_01, S 5 02.03_00, S 5 02.05_01 e
S 5 02.09_01.
• Novos standards neste critério: S 5 02.02_02 e S 5 02.10_00.
• Standard eliminado do critério em relação à versão anterior: S 5 02.08_01.
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Critério 3: Informação clínica
• Passa a ter 5 standards em vez dos 7 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis de alguns standards: S 5 03.01_01 e S 5 03.03_01.
• Novo standard neste critério: S 5 03.03_00.
• S tandards eliminados do critério em relação à versão anterior:
S 5 03.02_00, S 5 03.04_00 e S 5 03.07_00.
Critério 4: Gestão por processos assistenciais
• Passa a ter 5 standards em vez dos 7 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 04.01_02, S 5 04.02_00 e S 5 04.07_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 04.05_00 e S 5 04.06_00.
Critério 5: Promoção da saúde e qualidade de vida
• Passa a ter 6 standards em vez dos 7 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 05.03_01 e S 5 05.05_01.
• Novos standards neste critério: S 5 05.03_01 e S 5 05.06_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
ES 5 05.02_00, ES 5 05.04_01 e ES 5 05.07_00.
Critério 6: Direção e planeamento estratégico
• Passa a ter 11 standards em vez dos 10 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 06.01_00, S 5 06.03_00, S 5 06.06_01,
S 5 06.08_01 e S 5 06.10_00.
•N
 ovos standards neste critério: S 5 O6.01_00, S 5 O6.02_00, S 5 O6.03_00,
S 5 O6.06_00 e S 5 O6.09_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 06.02_00, S 5 06.04_02, S 5 O6.05_01 e S 5 O6.07_01.

Manual de Standards – Unidades de Gestão Clínica

151

Critério 7: Profissionais
• Passa a ter 10 standards em vez dos 13 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 07.05_00, S 5 07.06_02 e S 5 07.11_01.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 07.07_00, S 5 07.08_00 e S 5 07.09_00.
Critério 8: Estrutura, equipamentos e fornecedores
• Passa a ter 12 standards em vez dos 11 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 08.01_00, S 5 08.02_01, S 5 08.07_00 e
S 5 08.08_01.
•N
 ovos standards neste critério: S 5 08.03_03, S 5 08.04_00, S 5 08.05_00,
S 5 08.08_00 e S 5 08.10_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 08.03_01, S 5 08.04_00, S 5 08.06_01 e S 5 08.11_00.
Critério 9: Sistemas e tecnologias de informação e comunicação
• Passa a ter 7 standards em vez dos 10 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 09.01_01, S 5 09.04_00, S 5 09.08_1 e
S 5 09.10_00.
• Novos standards neste critério: S 5 09.02_00 e S 5 09.04_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 09.02_00, S 5 09.03_01, S 5 09.06_00, S 5 09.07_01 e S 5 09.09_00.
Critério 10: Ferramentas da Qualidade e Segurança
• Passa a ter 11 standards em vez dos 12 da versão anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 10.03_01, S 5 10.07_00, S 5 10.08_01,
S 5 10.09_01, S 5 10.11_01 e S 5 10.12_01.
• Novos standards neste critério: S 5 10.04_00, S 5 10.11_00 e S 5 10.07_02.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 10.01_00, S 5 10.02_00, S 5 10.05_01 e S 5 10.10_01.
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Critério 11: Resultados da Unidade de Gestão Clínica
• Este critério mantém o mesmo número de standards da versão
anterior.
• Efetuam-se alterações na definição, propósito ou elementos avaliáveis em alguns standards: S 5 11.01_00, S 5 11.03_01, S 5 11.04_01 e
S 5 11.06_01.
•N
 ovos standards neste critério: S 5 11.01_00, S 5 11.02_00, S 5 11.04_00,
S 5 11.08_00 e S 5 11.09_00.
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 11.02_00, S 5 11.05_01, S 5 11.08_00, S 5 11.11_00 e S 5 11.12.
Anexo I: Laboratórios Clínicos
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 01.13_00, S 5 01.14_00, S 5 03.08_00, S 5 05.08_00, S 5 06.11_00,
S 5 06.12_00, S 5 06.13_00, S 5 07.14_00, S 5 08.15_00, S 5 08.16_00,
S 5 08.17_00 e S 5 08.18_00.
Anexo II: Unidades de Hemodiálise
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 01.15_00, S 5 02.11_00, S 5 02.14_00, S 5 07.15_00, S 5 07.16_00,
S 5 08.23_00, S 5 08.24_00, S 5 10.23_00 e S 5 08.18_00.
Anexo III: Centros ou Unidades de Diagnóstico Radiológico
• Standards eliminados do critério em relação à versãor anterior:
S 5 01.17_00, S 5 02.18_00, S 5 04.14_00, S 5 07.17_00, S 5 08.25_00,
S 5 08.27_00, S 5 08.28_00, S 5 08.29_00, S 5 08.30_00, S 5 10.29_00 e
S 5 10.30_00.
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A

Acessibilidade: Utilização adequada e em tempo útil dos serviços de saúde com a finalidade de alcançar melhores resultados em saúde. A acessibilidade aos serviços públicos
de saúde é um príncipio básico de equidade. Garantir que qualquer cidadão recebe os
cuidados de saúde de que necessita no momento adequado da história natural do seu
processo, com a garantia da qualidade assistencial e de bons resultados.
Ato único: Concentração de procedimentos e atos médicos destinada a melhorar os
tempos de resposta do serviço de saúde ao doente.

B
C

Boas práticas ou práticas seguras: Aquelas que possuem evidência sobre a sua efetividade em relação à segurança do doente e apresentam potencial de serem generalizadas.
Carteira de serviços: Conjunto de técnicas, tecnologias ou procedimentos, entendendo para o efeito cada um dos métodos, atividades e recursos baseados no conhecimento e evidência científica, através dos quais se tornam efetivas as prestações de
cuidados de saúde.
Competência profissional: Aptidão do profissional de saúde para integrar ou aplicar
os conhecimentos, habilidades (perícias) e atitudes associadas às boas práticas da
sua profissão e destinadas a resolver os problemas que lhe vão surgindo.
Conciliação da medicação: Processo formal consistente destinado a comparar a medicação habitual do doente com a medicação prescrita, depois de um encaminhamento assistencial ou de uma transferência dentro do próprio nível assistencial, com o
objetivo de analisar e corrigir as discrepâncias detetadas. O seu objetivo é diminuir
os erros de medicação ao longo da prestação de cuidados de saúde, garantindo que
os doentes recebem os medicamentos necessários que previamente tomavam em
dose, via e frequência corretas e que se adequam à situação do doente e/ou à nova
prescrição efetuada noutro local do sistema de saúde (ex.: hospital, urgências, consultas externas, cuidados de saúde primários, etc.).
Confidencialidade: Direito da pessoa que recebe os cuidados de saúde a que se respeite o carácter confidencial dos dados referentes à sua saúde e que ninguém possa a eles aceder sem prévia autorização sustentada por lei.
Conflito ético: Situação de tomada de decisões que pressuponha uma difícil eleição
entre duas alternativas igualmente não desejáveis e em que não está claro qual a
eleição é a correta.
Consentimento informado: Conformidade livre, voluntária e consciente de um doente manifestar-se em pleno uso das suas faculdades, após lhe ter sido fornecida a
informação adequada perante uma ação que afete a sua saúde. O consentimento
informado é um processo de informação dirigido ao doente ou pessoa utilizadora do
sistema de saúde, expresso geralmente de forma oral, salvo situações legalmente
estabelecidas em que tem de ser prestado de forma escrita. Contudo, em qualquer
um dos casos, tem de haver registo documental no processo clínico e ser desenvolvido respeitando um príncipio fundamental de autonomia, em relação a potencializar
o desenvolvimento efetivo dos direitos dos cidadãos.
Consentimento informado escrito: É o consentimento expresso de forma escrita,
ficando evidenciado num documento específico que recolhe tanto a informação fornecida ao doente ou seu representante legal, como a sua conformidade com a intervenção ou ação clínica a realizar. Este documento é conhecido como formulário escrito de consentimento informado.
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Consulta de ato único: Ato assistencial ambulatório em que fica estabelecido um
diagnóstico clínico em conjunto com o seu correspondente tratamento após a realização de exames complementares de diagnóstico necessários, ficando tudo refletido num relatório clínico, e em que todas as atividades são realizadas no mesmo dia
e em tempo aceite pelo utilizador após receber a informação oportuna.
Cuidados de saúde: Serviços recebidos pelas pessoas ou comunidades com o objetivo
de promover, manter, vigiar ou restabelecer a sua saúde.
Documentação clínica: Suporte de qualquer tipo ou classe que contém um conjunto
de dados e informações de carácter assistencial.
Educação para a saúde: Compreende as oportunidades de aprendizagem criadas
conscientemente para melhorar a alfabetização sanitária, que inclui a melhoria do
conhecimento da população e o desenvolvimento de habilidades (perícias) pessoais
que conduzam a uma melhoria da saúde. É um processo educativo que tem como
objetivo responsabilizar os cidadãos na defesa da sua própria saúde e coletiva. É um
instrumento de promoção da saúde e portanto uma importante função dos profissionais de saúde.

D
E

Efetividade: Resultado obtido quando um procedimento é aplicado nas condições
habituais e reais na organização com os meios disponíveis.
Eficácia: Resultado obtido quando um procedimento é aplicado em condições ideais.
Eficiência: Relação entre os resultados obtidos e o custo dos recursos utilizados para
os conseguir.
Erros de medicação: São os relacionados com as práticas profissionais, os produtos,
os procedimentos ou os sistemas e incluem as falhas na prescrição, dispensa, distribuição, administração, preparação, etiquetado, derrame, comunicação, educação,
acompanhamento e/ou utilização de medicamentos.
Evento adverso: Evento ou circunstância que produz um dano ao doente (doenças,
lesões, sofrimentos, incapacidades e/ou morte) em consequência dos cuidados de
saúde recebidos.
Ferramenta de ajuda à tomada de decisões: São materiais que fornecem informação
aos doentes sobre diferentes opções de tratamento, de modo a que possam participar ativamente nas decisões sobre a sua saúde em conjunto com o profissional de
saúde, tentando facilitar a incorporação das suas preferências nas referidas decisões.
A sua utilização coloca-se perante os casos que têm várias alternativas diagnósticas,
terapêuticas ou preventivas. Estes materiais de informação podem ter diferentes
tipos de formatos, como folhetos, vídeos, páginas web, programas interativos, etc.
As características das ferramentas de ajuda à tomada de decisões são: descrever
de modo explícito as opções de tratamento; proporcionar estimativas quantitativas
dos riscos e benefícios; adaptar a informação individualmente para os doentes e
proporcionar de forma implícita ou explícita um contexto em que os doentes possam
considerar opções de tratamento conforme os seus próprios valores.
Gestão clínica: Capacidade que os profissionais de saúde têm de gerir de forma eficiente e efetiva os recursos que utilizam na sua prática clínica habitual. Determina um
efetivo envolvimento dos profissionais a atingir os objetivos da organização de saúde
e está relacionada com uma maior capacidade de autonomia e em tomar decisões.
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I

Identificadores unívocos: São aqueles que pertencem a um só doente e que não podem ser partilhados por outros (ex.: nome e apelidos, data de nascimento e número
único do processo clínico).
Incidente relacionado com a segurança do doente: Qualquer evento ou circunstância
que ocasionou ou poderia ter ocasionado um dano desnecessário, involuntário e não
intencional a um doente como consequência dos cuidados de saúde recebidos.
Indicador: Medida quantitativa que pode ser usada como guia para controlar e avaliar
a qualidade das atividades. Um indicador expressa a informação como um sucesso
ou um rácio (índice) de sucessos. Esta medida quantitativa serve para monitorizar a
qualidade de aspectos importantes na prestação de cuidados de saúde. Um indicador
não é uma medida direta da qualidade. O indicador alerta para quando se produz uma
falha no valor habitual das atividades que afetam os componentes da qualidade.
Infeção associada à prestação de cuidados de saúde: A infeção que deriva diretamente da prestação de cuidados ou de cuidados recebidos, quer seja em ambiente hospitalar, ambulatório, domiciliário ou sanitário.
Informação clínica: Qualquer dado, independentemente da forma, classe ou tipo utilizado, que permite adquirir ou ampliar conhecimentos sobre o estado físico e a saúde de uma pessoa, ou a maneira de a preservar, cuidar, melhorar ou a recuperar.
Instrução prévia: Documento através do qual uma pessoa maior de idade, capaz e
livre manifesta a sua vontade antecipadamente, com o objetivo que esta seja cumprida no caso de chegar a situações em cujas circunstâncias não seja capaz de as
expressar pessoalmente, sobre os cuidados e o tratamento de saúde a receber ou
sobre o destino, uma vez chegado o momento, do seu corpo ou dos seus órgãos.
Também se chama testamento vital ou vontade vital antecipada.
Intervenções com critérios intrínsecos de risco: Procedimentos que pressupõem
riscos ou inconvenientes com notória e previsível repercussão negativa sobre a saúde do doente, tais como: intervenção cirúrgica, procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos.
Intimidade: Direito que a pessoa tem de preservar a zona espiritual e reservada da
sua vida pessoal ou da familiar. A intimidade compreende a sua personalidade, os
seus valores morais e religiosos, as suas orientações ideológicas, sexuais, etc.

M

Mapa de competências: É o elemento central sobre o qual se configuram os diferentes
componentes da gestão por competências. O mapa de competências standard contém
três tipos de competências:
• Competências gerais: são as atribuídas a todos os profissionais do Serviço Nacional
de Saúde, com independência do seu posto e categoria, e utilizadas para avaliação
do desempenho profissional;
• Competências transversais: têm a ver com os conteúdos essenciais no âmbito sanitário;
• Competências específicas: estão relacionadas com um posto ou função concreta.
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Mapa de riscos: Instrumento informativo e dinâmico que permite conhecer os fatores
de risco e os possíveis danos num ambiente de trabalho (doentes, profissionais, procedimentos, práticas e hábitos que poderão estar relacionados com uma maior probabilidade de ocorrência de um evento adverso no interior de uma organização,
unidade de saúde ou serviço clínico).
Medicamentos de alto risco: Aqueles que têm um risco muito elevado de causar danos
graves ou inclusive mortais quando se produz um erro no decurso da sua utilização
(ex.: cloreto de potássio intravenoso, sulfato de magnésio intravenoso, heparina,
soluções para diálise, etc.). Esta definição não indica que os erros associados a estes
medicamentos sejam mais frequentes, mas que, em caso de se produzir um erro, as
consequências para os doentes são mais graves.
Nota de alta médica: Documento emitido pelo médico responsável numa unidade de
saúde ao terminar cada processo assistencial de um doente, que especifica os dados
do doente, um resumo da sua história clínica, a atividade assistencial prestada, o
diagnóstico e as recomendações terapêuticas.
Pessoa com incapacidade: Aquela pessoa que apresenta deficiências físicas, mentais,
intelectuais ou sensoriais a longo prazo, em que o interatuar coloque diversas barreiras, podendo impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade, em igualdade de condições que os restantes.

N
P

Plano de desenvolvimento individual: É um dos elementos centrais da melhoria contínua dos profissionais do sistema de saúde. Numa entrevista entre o responsável e
o profissional avalia-se as competências definidas para o posto de trabalho ocupado
pelo profissional, definindo as áreas de melhoria e acertando, após consenso, as atividades dirigidas para a minimização dos pontos fracos identificados. Os resultados
obtidos com a realização das atividades acertadas serão avaliados na próxima entrevista entre o responsável e o profissional.
Privacidade: Direito da pessoa salvaguardar a sua intimidade, especialmente no que
respeita a dados que lhe digam respeito.
Procedimento: Maneira específica para desenvolver um processo ou uma atividade.
Processo assistencial: É o conjunto de atividades dos fornecedores da prestação de
cuidados de saúde (estratégias preventivas, provas diagnósticas e atividades terapêuticas) destinadas a aumentar o nível de saúde e o grau de satisfação da população que recebe os serviços, entendidos estes num sentido amplo (aspectos organizativos, assistenciais, etc.).
Processo de suporte: Processos que geram recursos de que os processos assistenciais
necessitam.
Promoção da saúde: É o processo que permite às pessoas aumentar o controlo sobre
a sua saúde com o objetivo de a melhorar. Engloba não só as ações diretamente dirigidas a aumentar as habilidades (perícias) e capacidades das pessoas, mas também
as destinadas a modificar as condições sociais, ambientais e económicas que têm
impacto nas determinantes da saúde.
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Q

Quadro de indicadores: Ferramenta que permite conhecer, num determinado momento, como está a unidade a funcionar. Este quadro de indicadores está configurado com indicadores-chave e a informação que proporciona deve estar atualizada
de modo a permitir a tomada de decisões.
Qualidade de vida: Percepção existencial que um indivíduo tem no contexto da sua
cultura e sistema de valores em que vive e em relação com os seus objetivos, expectativas, regras e preocupações. Trata-se de um conceito muito amplo que é influenciado de forma complexa pela saúde física do sujeito, pelo seu estado psicológico,
nível de independência, relações sociais, bem como pela sua relação com os elementos essenciais do seu ambiente.

R
S

Risco: Probabilidade que ocorra um incidente de segurança.
Roteiro do doente: Documento de apoio e guia para o doente e profissionais, com
informação específica, detalhada e compreensível das diferentes fases de desenvolvimento de um processo assistencial.
Segurança: Redução do risco de dano desnecessário a um mínimo aceitável.
Segurança do doente: Redução do risco de dano desnecessário associado à prestação
de cuidados de saúde a um mínimo aceitável.
Sistema de governação clínica: Sistema de direção orientado para a real participação
dos profissionais nas decisões clínicas, em projetos transparentes, medíveis e avaliáveis com critérios centralizados nas pessoas (utilizadores e profissionais), em resultados clínicos/de saúde e na eficiência da gestão dos recursos dependentes das
decisões clínicas.
Sistema de notificação: Estratégia que permite a recolha de dados sobre incidentes
e eventos adversos, a partir dos quais se pode melhorar a segurança do doente. O
seu objetivo é recolher informação que permita identificar áreas ou elementos vuneráveis do sistema, aprender com as experiências e introduzir alterações destinadas
a evitar que os incidentes e eventos adversos voltem a ocorrer.

T

Testamento vital: Documento através do qual uma pessoa maior de idade, capaz e
livre manifesta a sua vontade antecipadamente, com o objetivo que esta seja cumprida no caso de chegar a situações em cujas circunstâncias não seja capaz de as
expressar pessoalmente, sobre os cuidados e o tratamento de saúde a receber ou
sobre o destino, uma vez chegado o momento, do seu corpo ou dos seus órgãos.
Também se chama instrução prévia.
Tomada de decisões partilhada: Tipo de relação entre o profissional de saúde e o
doente (e sua família) que envolve uma troca de informação entre si e a reflexão em
conjunto sobre as distintas possíveis opções de uma decisão. Trata-se de um processo interativo em que o doente apresenta as suas preferências e necessidades e o
profissional de saúde os seus conhecimentos e informação sobre os riscos e benefícios de uma intervenção diagnóstica ou terapêutica, levando ambos a adotar uma
decisão consensual.
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