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Introdução

T

endo em conta a necessidade de desenvolver um vasto programa
de qualificação de unidades de saúde, tal como previsto na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a certificação levada
a cabo pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional
de Acreditação em Saúde, deve ser entendida como uma ferramenta capaz de impulsionar os processos de avaliação da qualidade e de
melhoria contínua da qualidade nas unidades de saúde, ajudando
os profissionais a analisar os diferentes processos e serviços que
estão a ser prestados nas unidades de saúde, com o objetivo de
identificar os aspetos que podem ser melhorados.
Reconhecendo-se a necessidade de adaptar o modelo nacional e
oficial de acreditação de unidades de saúde (modelo ACSA)* às diferentes realidades que compõem o SNS (Serviço Nacional de Saúde)
e, de forma mais abrangente, ao próprio Serviço de Saúde português,
a Direção-Geral da Saúde adotou este Manual de Standards que é
destinado à certificação da qualidade de Unidades de Saúde sem
Internamento, nomeadamente para:
• Unidades de consultas médicas
• Unidades de prestação de cuidados polivalentes
• Unidades de cirurgia de ambulatório
• Unidades de nutrição e tratamento da obesidade
• Unidades de tratamento ambulatório de toxicodependentes
• Outras unidades sem internamento

Manual de Acreditação de Unidades de Saúde sem Internamento

* Modelo ACSA
desenvolvido
pela Agencia
de Calidad
Sanitaria
de Andalucía
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Caraterísticas do modelo

O

modelo da qualidade que constitui o modelo nacional e oficial
de acreditação de unidades de saúde apresenta uma série de
caraterísticas que lhe são próprias:
• Trata-se de um modelo da qualidade 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 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 recomendações de caráter regulamentar e
legal e a análise das necessidades, dos direitos e das expetativas
dos cidadãos.
• O modelo nacional e oficial de acreditação de unidades de saúde
aborda a qualidade de uma forma integral, tendo sido desenvolvidos
manuais de standards e programas de certificação direcionados para
as diferentes áreas e tipologias de unidades que compõem os cuidados
de saúde, nomeadamente: hospitais e centros hospitalares, serviços
hospitalares e unidades de gestão clínica, unidades funcionais dos
cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados,
farmácias, unidades de hemodiálise, centros de investigação, laboratórios clínicos, unidades de imagiologia, entre outros.
• Trata-se de um modelo da qualidade progressivo, pois identifica
todos os passos que terão de ser dados, progressiva e sistematicamente, até à obtenção de um estado de verdadeira excelência
organizacional.
A certificação de unidades de saúde com este modelo de acreditação
não pode ser vista como um ato isolado ou como a mera obtenção
de um reconhecimento externo. Trata-se de um processo dinâmico,
contínuo e evolutivo, que reflete não apenas o grau de desenvolvimento da qualidade na organização no momento atual, como todo
o seu potencial de evolução e crescimento.

12
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Todos os programas de certificação, que em conjunto constituem
o Programa Nacional de Acreditação em Saúde, têm uma estrutura
comum e os diferentes manuais de standards cobrem as mesmas
áreas-chave da gestão da qualidade em saúde, às quais correspondem os cinco blocos de standards comuns a todos eles. A saber:
O cidadão, centro do sistema de saúde
Organização da atividade centrada no utente
Os profissionais
Processos de suporte
Resultados
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Metodologia

D

entro do modelo da qualidade e do processo de certificação sobre os
quais se apoia o modelo nacional e oficial de acreditação em saúde
(modelo ACSA), a autoavaliação assume um papel muito relevante.
A melhoria contínua da qualidade apoia-se no enorme potencial que possuem as pessoas e as organizações. Durante a fase de autoavaliação os
diferentes grupos profissionais identificam a sua posição atual face aos
standards do modelo da qualidade, determinam onde querem chegar e
planificam as ações necessárias para o conseguir.
O processo de autoavaliação permite a criação de um espaço de produção
de consensos e de melhoria partilhada, no qual intervêm os diferentes
atores: os profissionais, os gestores e os próprios cidadãos. Os profissionais
analisam os standards e o seu propósito, avaliam o seu impacto para a organização e para os processos em que estão envolvidos e refletem sobre
eles, sendo levados a interrogar-se, por exemplo, sobre: “O que estamos a
fazer?”; “Como o podemos demonstrar?”. Desta reflexão vão surgindo as
evidências positivas (factos, ferramentas, práticas instituídas, recursos)
que lhes caberá apresentar. Ou, em consequência dessa reflexão, poderão ainda interrogar-se: “Que resultados obtivemos?”; “Como os podemos
melhorar?”. Surgirá desta análise a identificação de áreas de melhoria que
irão ser desenvolvidas e apresentadas.
A avaliação externa é comum a todos os processos de certificação e, por
isso mesmo, também aplicável à certificação de unidades de saúde segundo
o modelo ACSA. A avaliação externa, que respeita o princípio da avaliação
interpares, é realizada por equipas de avaliadores qualificados do Programa Nacional de Acreditação em Saúde, todos eles com o seu processo
de formação e a respetiva avaliação certificados. Nesta fase do processo
proceder-se-á à observação e reconhecimento das evidências apresentadas com o objetivo de as confirmar. Localmente, observam-se e avaliam-se
as provas documentais apresentadas, recolhem-se elementos de prova
(constatações) através de observação direta e através de entrevistas aos
profissionais e aos utentes e analisam-se todos os aspetos relacionados
com a gestão da segurança e a gestão da qualidade. Em função do grau
de cumprimento dos standards avaliados, o qual foi constatado durante a
avaliação externa, será determinado o nível de certificação obtido e serão
identificados os pontos fortes da unidade e as potencialidades e áreas de
melhoria.
Cada uma destas fases, com particular ênfase para a autoavaliação, é sustentada por uma série de aplicações informáticas em ambiente web, dentro
da plataforma @Qredita. Estas ferramentas informáticas, desenvolvidas
especificamente para o modelo nacional e oficial de acreditação (modelo
ACSA), permitem conduzir com segurança cada processo de certificação,
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sempre com o apoio dos avaliadores qualificados do Programa Nacional
de Acreditação em Saúde, permitindo também realizar o próprio controlo
da qualidade de todo o processo de avaliação. A plataforma web @Qredita
constitui além do mais um poderoso meio de difusão do conhecimento
e permite destacar e partilhar elementos de boas práticas da qualidade
identificadas nos próprios processos.
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Standards

O

modelo nacional e oficial de acreditação das unidades de saúde
parte de um conjunto de padrões de referência designados por
standards. O conjunto de standards dos diferentes Manuais de Acreditação validados pela Direção-Geral da Saúde constitui um referencial
de padrões de qualidade, adaptado especificamente para as diferentes tipologias de unidades de saúde do SNS e do Sistema de Saúde
português.
São estes os referenciais utilizados para analisar, avaliar e reconhecer a qualidade dos serviços e dos cuidados de saúde prestados ao
cidadão e para orientar os profissionais na escolha e introdução de
metodologias de gestão da qualidade clínica e de gestão da qualidade
em geral, bem como para apoiar o processo de melhoria contínua.
Os standards constituem, em si mesmos, um sistema em contínua
evolução, para o qual contribui o próprio cidadão, na medida em que
se identificam e incorporam as suas expetativas e necessidades.
A definição dos standards pelos quais se avalia e mede o desempenho das unidades de saúde, a explicitação do seu propósito e a sua
permanente revisão e utilização tomam em consideração e recebem
contributos de diversas origens, que lhes servem de referência:
• Plano Nacional de Saúde e Programas Nacionais de Saúde;
• Legislação vigente e quadro normativo, incluindo os que refletem o
compromisso de qualidade para com o cidadão;
• Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde;
• Normas e orientações clínicas validadas pela Direção-Geral da Saúde e/ou OMS, recomendações de boa prática clínica e organizacional
baseadas em evidência científica, metodologias para a melhoria contínua, etc;
• Referências nacionais e internacionais idóneas.
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Processo de melhoria contínua
e garantia da qualidade

N

a ótica do Programa Nacional de Acreditação em Saúde, enquadrado pela Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a
certificação de uma Unidade de Saúde sem Internamento (no caso
específico deste Manual de Standards) significa um reconhecimento
oficial e público de que a unidade de saúde em questão cumpre os
requisitos necessários para desenvolver e prestar cuidados de saúde de qualidade e em segurança e que implementou o seu próprio
programa de melhoria contínua da qualidade. Tratando-se de uma
ferramenta e não de um fim em si mesmo, a certificação segundo
o modelo nacional e oficial de acreditação do Ministério da Saúde
favorece e impulsiona a evolução da qualidade dentro do SNS e, de
forma mais abrangente, do Sistema de Saúde português.
O percurso para a melhoria contínua implica toda a organização,
desde os responsáveis máximos a todo o grupo de profissionais e
colaboradores, que devem estar firmemente comprometidos neste
processo. Toda a organização se encontra assim envolvida num processo de transformação progressivo e contínuo, que lhe permitirá
evoluir para formas cada vez mais efetivas de alcançar os objetivos
que decorrem da sua missão. Nesse sentido, a certificação deve
refletir não apenas o momento atual como também, e sobretudo,
o seu potencial de melhoria e desenvolvimento.
Com este Manual de Standards pretende-se conseguir que a Unidade de Saúde sem Internamento esteja orientada e centrada nas
necessidades e expetativas dos seus clientes, nos processos assistenciais incluídos na sua carteira de serviços e nos processos de
suporte necessários à prestação de cuidados. Pretende-se, assim,
que a Unidade de Saúde sem Internamento garanta aos cidadãos
seus clientes o direito de exercício dos seus direitos, que tenha em
conta a segurança clínica e não clínica e faça a sua gestão eficaz.
Pretende-se também que a Unidade de Saúde sem Internamento
mantenha os profissionais de saúde motivados, promova a disseminação do conhecimento, desenvolva os mecanismos do reconhecimento da sua competência e demonstre ser capaz de produzir
resultados efetivos.
A adoção e desenvolvimento deste modelo de certificação da qualidade e o reconhecimento externo que lhe é inerente, associado
à obtenção da acreditação, cria valor acrescentado para a organização, porque:
• Dá garantias aos cidadãos e aos profissionais quanto à qualidade dos serviços prestados, mediante uma avaliação transparente
baseada em critérios validados;
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• Fornece ao cidadão informação sobre os seus direitos, a fim de
que ele possa ter elementos suficientes para ajuizar sobre a efetividade desses mesmos direitos;
• Consolida e amplia a visão dos profissionais sobre o seu próprio
ambiente de trabalho e sobre os elementos de qualidade prioritários
na sua prática, proporcionando-lhes formação e uma aprendizagem
organizativa, através da gestão do conhecimento, e potenciando o
seu desenvolvimento profissional e pessoal;
• Cria um ambiente de trabalho em que a segurança é uma realidade e induz a adoção de práticas assistenciais seguras, tanto para
os utentes e cidadãos como para os profissionais, levando ainda à
adoção de boas práticas no que diz respeito ao meio ambiente;
• Desenvolve ferramentas de gestão e de melhoria da qualidade
que devem ser usadas de forma permanente, o que possibilita a
instalação de uma cultura da qualidade evolvendo todos os profissionais, proactiva em relação ao aparecimento e à gestão de eventos
adversos e orientada para a melhoria contínua.
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Distribuição dos standards

A

caraterização dos standards em standards obrigatórios e standards
não obrigatórios permite à Unidade de Saúde sem Internamento
identificar a prioridade e a sequência da sua abordagem.
• Nos standards obrigatórios estão incluídos os direitos consolidados
dos cidadãos, bem como os aspetos ligados à segurança de utentes e
profissionais.
• Os standards não obrigatórios incluem elementos associados a um
maior desenvolvimento da qualidade na Unidade de Saúde sem Internamento (sistemas de informação, novas tecnologias, redesenho de
processos e de espaços, melhoria das práticas organizativas, etc.).
Incluem ainda os elementos e critérios da qualidade indispensáveis à
sua capacidade de inovação e desenvolvimento, orientados não apenas
para o utente mas, de forma mais abrangente, relacionados com o seu
compromisso para com a sociedade em geral.
Os standards obrigatórios têm de estar necessariamente cumpridos
e estabilizados (implementados de forma efetiva e abrangente) na
sua totalidade para que a Unidade de Saúde sem Internamento possa
alcançar a certificação.
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição dos dois tipos de standards contidos no Manual de Standards para as Unidades de Saúde
sem Internamento.
TIPO DE STANDARD

Definição

Nº

%

Direitos consolidados dos cidadãos, aspetos
ligados à segurança dos utentes
e profissionais, princípios éticos.

42

52,50%

Standards associados a um maior grau
de desenvolvimento da qualidade na
organização e elementos de inovação
e responsabilidade social.

38

47,50%

80

100%

OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

TOTAL

Cada standard tem a sua definição documentada no Manual de Standrds
e aparece sempre acompanhado de uma explicitação do propósito do
seu cumprimento. Aparece-lhe também associado um ícone, que permite
identificá-lo como sendo de caráter obrigatório ou não obrigatório.
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OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

Legenda:
Símbolos
utilizados no
Manual de
Standards

Para conseguir alcançar a certificação, a Unidade de Saúde sem
Internamento tem de cumprir a totalidade (100%) dos standards
obrigatórios (42) e pelo menos 75% (60) do total dos standards
(80) que compõem o referencial de certificação de acordo com este
Manual de Standards.

OBRIGATÓRIOS

100%

TOTAL STANDARDS

≥ 75%

Na sequência do processo de certificação, a Unidade de Saúde sem Internamento estabelecerá um plano de melhoria, através do qual pode
continuar a evoluir em relação ao aprofundamento do cumprimento
dos standards, no sentido da excelência organizacional. Uma vez obtida
e mantida a certificação, e porque o certificado tem a duração de cinco
anos, a unidade de saúde pode voltar a solicitar a sua recertificação
transcorridos esses cinco anos.
Na aplicação informática @Qredita, que suporta todo o processo em
ambiente web, existe um módulo específico para a fase de acompanhamento dos processos de certificação.
Os objetivos da fase de acompanhamento são:
• Consolidar os resultados obtidos com o processo de certificação e garantir que o cumprimento dos standards se mantém estável ao longo
dos cinco anos de vigência do certificado.
• Manter e desenvolver o impulso para a melhoria contínua através da
implementação das áreas de melhoria identificadas e da oportunidade
de identificação de novas áreas de melhoria.
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Distribuição dos standards
A partir do momento em que obtém a certificação, e durante os quatro anos que se seguem, a Unidade de Saúde sem Internamento terá
à sua disposição, na plataforma @Qredita, a ficha de autoavaliação
para a fase de acompanhamento que se segue. Deste modo, aos dois
e quatro anos a contar da data de certificação, far-se-á a avaliação
de acompanhamento (avaliação externa) relativamente aos seguintes
aspetos:
• Análise de considerações prévias sobre eventuais modificações estruturais e/ou organizativas que possam ter ocorrido e que possam
afetar o âmbito da certificação;
• Avaliação do cumprimento dos standards obrigatórios com o objetivo
de garantir a manutenção do seu cumprimento ao longo do tempo;
• Análise do estado de atualização das áreas de melhoria identificadas
e levantadas durante a fase de autoavaliação e que estejam pendentes de fecho;
• Atualização dos indicadores da atividade e dos processos assistenciais relativos aos dois últimos anos de exercício.
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Estrutura do Manual de Standards

O

Manual de Standards para as Unidades de Saúde sem Internamento está estruturado em cinco blocos e, dentro destes, em
onze critérios, como a seguir se indica:

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

II. Organização da atividade centrada no utente
4. Gestão dos processos
5. Atividades de promoção da saúde
6. Direção da unidade de saúde

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

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

V. Resultados
11. Resultados da unidade de saúde
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Estrutura do Manual de Standards
I. O cidadão, centro do sistema de saúde
Este bloco de standards representa cerca de 25% do total dos standards
do Manual e refere-se aos direitos, expetativas e participação dos utentes e partes interessadas da Unidade de Saúde sem Internamento; aos
elementos relacionados com a privacidade e intimidade; à acessibilidade
aos recursos disponíveis; à inter-relação entre profissionais de diferentes
níveis assistenciais; às atuações interdisciplinares relativas à custódia e
utilização da informação clínica e dos dados pessoais do utente.
Este bloco divide-se em três critérios:
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica
II. Organização da atividade centrada no utente
Este bloco de standards representa cerca de 18,75% do total dos standards do Manual e com eles aprofundam-se os aspetos relacionados
com a prestação de cuidados de saúde e com a atuação da Unidade
de Saúde sem Internamento em relação aos processos assistenciais e
Programas de Saúde.
Este bloco divide-se em três critérios:
4. Gestão dos processos
5. Atividades de promoção da saúde
6. Direção da unidade de saúde
III. Os profissionais
Este bloco de standards representa cerca de 8,75% dos standards do
Manual e com eles abordam-se as práticas relacionadas com o acolhimento de profissionais, com a adequação dos recursos humanos às
atividades da carteira de serviços da unidade de saúde, com a definição
e atualização das suas competências e com o desenvolvimento profissional, potenciando ainda a atividade de investigação da Unidade de
Saúde Sem Internamento.
Este boco tem um único critério:
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação
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IV. Processos de suporte
Este bloco de standards representa cerca de 41,25% dos standards do
Manual e com eles aborda-se e analisa-se a gestão da estrutura e das
instalações da organização, os processos de compras, a manutenção
dos equipamento e o seu controlo, a gestão da segurança, a funcionalidade e capacidade de resposta dos processos de suporte face às
necessidades identificadas, tanto em relação aos utilizadores como aos
profissionais, e a forma como dão suporte à unidade de saúde para
que esta possa atingir os objetivos propostos. Com este bloco de standards abordam-se também aspetos relacionados com novos avanços
tecnológicos no âmbito das tecnologias de informação e comunicação,
bem como com todos os aspetos relacionados com a proteção de dados pessoais, as estratégias de gestão de risco, a atuação preventiva e
corretiva perante incidentes, eventos adversos, ocorrências e desvios
das práticas instituídas e com planos de qualidade específicos.
Este bloco divide-se em três critérios:
8. Estrutura, equipamentos e fornecedores
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação
10. Sistema da qualidade
V. Resultados
Finalmente, existe um bloco de standards que representa cerca de
6,25% do total dos standards do Manual e que se destina a avaliar os
resultados obtidos pela Unidade de Saúde sem Internamento relativamente à atividade realizada, à sua eficácia e eficiência, à acessibilidade,
à satisfação dos utentes e aos resultados relacionados com a qualidade
técnico-científica.
Este bloco tem um único critério:
11. Resultados da unidade de saúde
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Fase 3

Autoavaliação de
acompanhamento

Relatório de avaliação

Fase 4

Acompanhamento

Enfoque externo

Avaliação externa

Plano de melhoria interno

Autoavaliação

Apresentação

Designação da equipa
de avaliação

Fase 2

Enfoque interno

Preparação

Candidatura

Fase 1

Relatório de autoavaliação

Fases do
processo de certificação

Fase 1
Preparação, candidatura à certificação e visita de apresentação
O diretor(a) ou responsável máximo da Unidade de Saúde sem Internamento solicita ao Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) a abertura e início do processo de certificação mediante o preenchimento do
formulário de candidatura. A partir desse momento, e uma vez aceite
e formalizada a candidatura, desencadeia-se a planificação conjunta
do processo entre o DQS e a Unidade de Saúde sem Internamento.
O DQS designa um responsável do projeto e a unidade de saúde
nomeará o seu responsável interno pelo processo de certificação,
tendo em vista facilitar a operacionalização e o desenvolvimento do
mesmo e a comunicação entre as duas partes.
O passo seguinte consiste no planeamento e realização de uma visita à unidade de saúde, durante a qual será feita a apresentação, à
equipa de profissionais designada pela unidade de saúde, do modelo
da qualidade subjacente ao processo de certificação, bem como da
plataforma @Qredita.
Fase 2
Enfoque interno: a autoavaliação
A autoavaliação foi concebida como um espaço de partilha para
os profissionais, sempre que possível multiprofissional, onde estes
analisam e evidenciam, de forma permanente, o desempenho e os
avanços da organização na melhoria contínua da qualidade. Para isso,
consideram-se como padrões de referência os standards do Manual
de Standards para as Unidades de Saúde sem Internamento.
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Durante todo o tempo que dura esta fase, os profissionais da unidade
de saúde vão levando a cabo atividades e exercícios de autoavaliação,
vão observando e analisando o que já se está a fazer bem e pode ser
evidenciado de forma objetiva através de factos (as evidências positivas) e vão-se identificando as áreas em que é necessário implementar
ações de melhoria.
Objetivos da autoavaliação
• Promover e difundir entre todos os profissionais este modelo da qualidade, coerente com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde
e adotado como modelo nacional e oficial do Ministério da Saúde.
• Facilitar o percurso da unidade de saúde no processo da qualidade
e da melhoria contínua até à certificação, mediante:
• A identificação dos pontos fortes com o propósito de os manter
e inclusivamente melhorar e a identificação das áreas de melhoria
a fim de as converter em pontos fortes;
• A clarificação do propósito subjacente a cada standard e consequentemente a disseminação do conhecimento sobre exemplos
de boas práticas.
• Possibilitar o exercício de autoavaliação periódica, dentro e fora dos
ciclos de certificação, para que se possam avaliar de forma contínua
os progressos e resultados alcançados;
• Fomentar a formação, a adoção de boas práticas e a gestão do conhecimento.
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Fases do
processo de certificação
Metodologia do ciclo PDCA
Seguindo a metodologia do ciclo PDCA de Deming (P de Plan=Planeamento;
D de Do=Cumprimento; C de Check=Avaliação; A de Act=Adequação), é
possível desenvolver um ciclo de melhoria contínua para cada standard
na própria aplicação informática @Qredita. Evita-se deste modo que o
cumprimento de um dado standard se transforme num ato estático ou
pontual, associado apenas a um determinado momento da avaliação.
Com a utilização do ciclo PDCA pretende-se que a organização analise e
reveja o impacto e a abordagem do standard, realize um planeamento
prévio para o conseguir dar como cumprido, concretize o seu plano de
ação e desenvolva ações para melhorar a sua implementação e desenvolvimento ao longo do tempo. Só assim conseguirá implementá-lo de
forma consolidada e efetiva. A própria fase de estabilização dos standards
não cumpridos aquando da avaliação externa não se dirige somente ao
cumprimento desses standards, mas pressupõe a mobilização da unidade de saúde num processo de evolução permanente, que assegurará
a manutenção do seu cumprimento no futuro.
O quadro seguinte sintetiza o ciclo PDCA:
Fase

Planeamento
(Plan)

Cumprimento
(Do)
Avaliação
(Check)
Adequação
(Act)
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Descrição

Alvo

Antes de se iniciar o processo de certificação
Perfil de melhoria prévio foi determinada a importância do propósito
do standard para a organização.
Delimita-se o objetivo e o Definiram-se indicadores que permitem
sistema de informação
identificar a concretização do standard.
Definiram-se as ações necessárias para
Planifica-se
cumprir o standard.
Determinaram-se as responsabilidades e os
Definem-se funções
recursos humanos necessários para cumprir
o standard.
Comunicou-se a todos os implicados no
Comunica-se
processo o plano a desenvolver para cumprir
o standard.
Definiram-se e alocaram-se todos os recursos
Adequam-se recursos
necessários para cumprir o standard.
Respeitaram-se e estão cumpridos os propósiCumpre-se
tos do standard, de acordo com o seu impacto
na unidade e os indicadores definidos.
Identificaram-se os desvios dos resultados
Avalia-se
obtidos.
Corrige-se e melhora-se

Empreenderam-se as ações necessárias para
corrigir e eliminar os desvios observados.
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Etapas da autoavaliação
A fase de autoavaliação decompõe-se por sua vez nas seguintes etapas:
1. A Direção da Unidade de Saúde sem Internamento estabelece os objetivos e o plano de ação para a fase de autoavaliação da unidade de saúde.
Neste planeamento fica estabelecido como se vai desenrolar o processo de autoavaliação e a estratégia de comunicação, tanto interna
como externa.
2. É nomeado o responsável da unidade de saúde pelo processo de certificação.
Esta nomeação é necessária, pois este responsável da unidade de
saúde, que funcionará como pessoa-chave da organização para este
processo, será o seu interlocutor para com a equipa de avaliadores
do processo de certificação. Além de outras, estarão entre as suas
principais funções, as seguintes:
• Estabelecer o cronograma da autoavaliação e zelar pelo seu
cumprimento;
• Participar na seleção dos autoavaliadores e dar-lhes suporte
formativo;
• Marcar, coordenar e dirigir as reuniões dos autoavaliadores.
3. Seleção de autoavaliadores e atribuição de standards.
Nesta etapa do processo define-se qual será o grupo de avaliadores internos (autoavaliadores), cujo número dependerá da dimensão da Unidade de
Saúde sem Internamento. É desejável que este grupo de autoavaliadores
seja multiprofissional, permitindo potenciar a aprendizagem e possibilitar
a criação de conhecimento organizativo. Dado o caráter dinâmico tanto
dos standards como do próprio processo, esta equipa não deverá ter unicamente como objetivo o exercício de autoavaliação pontual, mas deverá
ainda trabalhar as áreas de melhoria e as recomendações que decorrem
da avaliação externa. Para que este trabalho seja mais eficiente é recomendável que os standards sejam repartidos entre todos os profissionais que
vão participar na autoavaliação, de acordo com a sua especificidade.
4. Formação dos autoavaliadores e treino na aplicação informática.
O responsável do processo de certificação da unidade de saúde proporciona
a todos os autoavaliadores:
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Fases do
processo de certificação
• O Manual de Standards completo e a indicação da listagem de standards sobre os quais cada um dos autoavaliadores se vai debruçar;
• A definição do acesso à aplicação informática @Qredita onde os
diferentes autoavaliadores (ou grupos de autoavaliadores) poderão
registar as evidências positivas e as áreas de melhoria e a evolução
do grau de cumprimento de cada standard de acordo com o ciclo
PDCA.
O responsável pelo processo de certificação tomará a seu cargo proporcionar formação suficiente aos autoavaliadores para que estes consigam
operar a aplicação informática e fazer aí o seguimento do processo.
5. Preenchimento das fichas de autoavaliação.
Sob a coordenação do responsável interno do processo de certificação, o(s)
grupo(s) de trabalho revê(em) os standards e as fichas de autoavaliação
da aplicação informática.
Este exercício de reflexão sobre como os standards se cumprem na
Unidade de Saúde sem Internamento conduz à descrição das evidências
positivas. Caso não hajam evidências que demonstrem ou sustentem
todos os aspetos do cumprimento do standard, o(s) autoavaliador(es)
deverá(ão) descrever as áreas de melhoria que a unidade de saúde vai
ter de desenvolver para que o mesmo possa ser dado como cumprido e
estabilizado. A própria aplicação informática permite a inclusão de ficheiros anexos às evidências positivas e às áreas de melhoria.
6. O grupo de autoavaliadores discute e partilha as evidências positivas e
as áreas de melhoria e finaliza a autoavaliação.
7. Estabelecimento de prioridades para as áreas de melhoria.
Depois da partilha dos resultados obtidos pelos diferentes grupos de autoavaliadores, faz-se uma revisão e abordagem global às áreas de melhoria
em busca de linhas de atuação comuns. Na própria aplicação informática é
possível estabelecer prioridades, planificar ações e definir os responsáveis
pelas áreas de melhoria, bem como os prazos para as concretizar.
8. Desenvolvimento e concretização das áreas de melhoria.
Com as possibilidades que a aplicação informática oferece, é possível à unidade de saúde utilizá-la e convertê-la num sistema de gestão da melhoria
contínua da própria unidade de saúde.
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9. Avalia-se e melhora-se o processo de autoavaliação.
Finalmente, o processo de autoavaliação passa a ser encarado como
uma forma de aprendizagem coletiva, com o objetivo de lhe introduzir
as melhorias necessárias e ao mesmo tempo de preparar as sucessivas
autoavaliações. Existe na aplicação informática um módulo de resultados, o que facilita a planificação e seguimento das ações decorrentes
da gestão da melhoria contínua da qualidade que tiveram origem na
autoavaliação.
Fase 3
Enfoque externo: visita de avaliação
Uma vez terminada a autoavaliação planifica-se, de forma consensual
entre a Direção da Unidade de Saúde sem Internamento e o responsável
do projeto do DQS, a data da visita da avaliação externa. Os avaliadores
que intervêm no processo de certificação encarregar-se-ão de estudar
toda a informação constante na aplicação informática @Qredita e proceder à sua verificação e confirmação na visita de avaliação externa.
Assim, ao longo da fase de avaliação externa, os avaliadores verificam
o cumprimento dos standards a partir não só das evidências e áreas
de melhoria aportadas pela unidade de saúde durante a autoavaliação, como também de outras evidências resultantes da visita. Estas
podem ser documentais, decorrentes das entrevistas ou colhidas por
observação direta.
Relatório
Concluída a visita de avaliação externa, a equipa de avaliadores elabora
um relatório onde é especificado o grau de cumprimento dos diferentes standards e as suas recomendações. Este relatório é remetido à
Direção da Unidade de Saúde sem Internamento.
Fase 4
Acompanhamento e colaboração entre a unidade de saúde e a equipa
de certificação
Uma vez terminado o processo de certificação, é estabelecido um sistema de comunicação e colaboração entre a Unidade de Saúde sem
Internamento e os avaliadores do programa, com o único objetivo de
assegurar a estabilidade de cumprimento dos standards ao longo do
tempo e por isso mesmo a manutenção do nível da qualidade.
As visitas de acompanhamento realizar-se-ão com a periodicidade definida em função dos resultados alcançados (tipicamente 2 e 4 anos)
ou quando circunstâncias especiais o exijam.
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I. O cidadão, centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
3. Documentação clínica

II. Organização da atividade centrada no utente
4. Gestão dos processos
5. Atividades de promoção da saúde
6. Direção da unidade de saúde

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

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

V. Resultados
11. Resultados da unidade de saúde
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
1. Utentes: satisfação, participação e direitos
Intenção do critério
O cidadão é o centro do sistema de saúde. Por isso, as suas necessidades,
os seus pedidos, as suas expetativas e a sua satisfação convertem-se
em objetivos primordiais mesmo para as Unidades de Saúde sem Internamento. A qualidade do serviço percebida pelo utente depende do grau
em que as suas necessidades e expetativas são satisfeitas.
Para se conseguir alcançar a satisfação do utente é não só necessário
identificar os serviços de que o utente necessita, como também comunicar-lhe como os poderá utilizar eficazmente, favorecendo e facilitando
a sua participação nas decisões inerentes à sua saúde.
A intenção do conjunto de standards que a seguir se enunciam sobre
os direitos, satisfação e participação do utente consiste em garantir
que a prestação de cuidados é personalizada, orientada para a pessoa,
colocando-a no centro do sistema e garantindo não apenas a efetividade
clínica, como também a satisfação das suas expetativas.
Standard
S 3 01.01

A unidade de saúde difunde o conteúdo da Carta dos Direitos e Deveres
do Utente.

Propósito: Garantir a divulgação e difusão dos direitos e deveres dos utentes
através da sua publicitação em diferentes espaços da unidade de saúde.

Legenda:
OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS
Standard
S 3 01.02

Os utentes são informados sobre todos os aspetos relacionados com o
seu problema de saúde.

Propósito: Proporcionar aos utentes a informação de saúde necessária para poderem
participar na tomada de decisões sobre o seu problema de saúde, implementando
mecanismos que permitam ultrapassar barreiras de comunicação.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
1. Utentes:
satisfação,
participação
e direitos

Standard
S 3 01.03

A unidade de saúde dispõe de uma lista de procedimentos que requerem o consentimento informado do utente e avalia periodicamente o
grau de cumprimento deste direito.

Propósito: Garantir que se realiza, de forma verbal, o processo de informação contínua aos utentes e que, antes de intervenções que apresentam critérios intrínsecos
de risco reconhecidos (de acordo com normas clínicas ou protocolos específicos), se
aplica o formulário de consentimento informado escrito, no qual a pessoa assina o
seu consentimento expresso. Para além disso, a unidade de saúde deve dispor de um
procedimento para a substituição na tomada de decisões.

Standard
S 3 01.04

Os profissionais da unidade de saúde estão corretamente identificados.

Propósito: Permitir aos utentes, através da correta identificação dos profissionais, conhecer em cada momento do processo assistencial qual é o profissional
de referência que o atende ou lhe presta cuidados e identificar a sua categoria
profissional e as funções por ele desempenhadas.

Standard
S 3 01.05

A unidade de saúde respeita a intimidade dos utentes.

Propósito: Garantir o direito à intimidade e privacidade dos utentes durante o
processo assistencial e de prestação de cuidados de saúde.

Standard
S 3 01.06

A unidade de saúde dispõe de ferramentas de avaliação da satisfação dos utentes e introduz medidas de melhoria a partir da análise
dos resultados obtidos.

Propósito: Dispor de ferramentas que permitam uma avaliação contínua da satisfação dos utentes e utilizar os resultados daí decorrentes como elementos de
melhoria contínua.

Standard
S 3 01.07

A unidade de saúde estabelece uma metodologia para o tratamento
de reclamações e cumpre o procedimento de gestão das reclamações
(circuitos, prazos, informações e respostas efetivas).

Propósito: Assegurar que a unidade de saúde gere as reclamações utilizando
essa informação para identificar e incorporar áreas de melhoria.
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Standard
S 3 01.08

A unidade de saúde adota um papel ativo na captação de sugestões,
queixas e reclamações apresentadas por qualquer via (verbais, escritas, e-mail, etc.), introduzindo melhorias a partir da sua análise.

Propósito: Assegurar que os profissionais da unidade de saúde encaram as sugestões,
queixas e reclamações apresentadas como uma oportunidade de melhoria, fazendo a
sua gestão adequada e utilizando a sua análise para introduzir melhorias.

Standard
S 3 01.09

A unidade de saúde garante a resolução de possíveis conflitos éticos
na prestação dos cuidados de saúde.

Propósito: Garantir que os profissionais e os utentes conhecem o procedimento a
seguir para apresentar dúvidas ou solicitar aconselhamento de índole ética.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
2. Acessibilidade e continuidade assistencial
Intenção do critério
A unidade de saúde deve desenvolver e demonstrar capacidade para
satisfazer as necessidades dos utentes de forma equitativa e integral.
Trata-se de uma visão da continuidade dos cuidados e do reconhecimento
da necessidade de partilha do trabalho assistencial, no qual intervêm
diversos profissionais que atuam, em momentos distintos, com um mesmo objetivo comum: o cidadão.
Standard
S 3 02.01

A unidade de saúde tem a sua carteira de serviços claramente
definida e esta encontra-se autorizada.

Propósito: Prestar cuidados de saúde em consonância com os recursos disponíveis
na unidade de saúde em função da carteira de serviços autorizada. Proporcionar
aos utentes e profissionais conhecimento sobre a carteira de serviços que está
autorizada.

Standard
S 3 02.02

A unidade de saúde tem um guia/folheto de acolhimento onde
consta a informação básica sobre o seu funcionamento.

Propósito: Proporcionar aos utentes informação atualizada sobre o funcionamento
da unidade de saúde (carteira de serviços, localização, horários, telefones, tempos
de resposta, etc.), bem como outra informação que se considere de interesse.

Standard
S 3 02.03

O utente tem a informação clínica necessária disponível logo que
termina a atividade assistencial de saúde.

Propósito: Assegurar que o utente dispõe de informação clínica suficiente e de
interesse para garantir que a continuidade da prestação de cuidados em relação
ao seu processo de saúde não se interrompe.
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Standard
S 3 02.04

A unidade de saúde faz uma avaliação do utente e do seu ambiente
para identificar necessidades globais de saúde e facilita-lhe acesso
a outros recursos.

Propósito: Avaliar potenciais necessidades do utente e pôr à sua disposição informação sobre outros recursos (comunitários, associações, material ortoprotésico,
etc.), bem como sobre a forma de aceder aos mesmos, com o objetivo de promover
cuidados de saúde integrais.

Standard
S 3 02.05

A unidade de saúde dispõe de informação sobre desprogramações de
consultas e atos de saúde e adota medidas tendentes a minimizá-las.

Propósito: Adotar uma atitude de respeito para com o tempo do utente, minimizando as consequências das desprogramações e resolvendo-as de imediato da
forma mais conveniente para o utente. Monitorizar e avaliar as desprogramações
e estabelecer ações de melhoria eficazes.
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I. O cidadão,
centro do sistema de saúde
3. Documentação clínica
Intenção do critério
Os standards contemplados neste critério destinam-se a avaliar a
forma como se dá resposta às necessidades de informação clínica exigidas pela própria realização do processo assistencial, assegurando
a qualidade técnico–científica, a segurança, a confidencialidade dos
dados, a satisfação dos utentes e dos profissionais e favorecendo a
coordenação dos circuitos de informação clínica de modo a alcançar a
maior eficiência possível.
Standard
S 3 03.01

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

Propósito: Evitar a duplicação de processos clínicos e/ou de elementos identificadores para facilitar o acesso a toda a informação clínica do utente.

Standard
S 3 03.02

O processo clínico contém a informação necessária para apoiar e
justificar as atuações realizadas ao utente na unidade de saúde,
facilitando ainda a continuidade da prestação de cuidados de
saúde.

Propósito: Garantir que o conteúdo do processo clínico suporta e facilita a tomada de decisões. Só assim é possível estabelecer um plano assistencial baseado
em dados de avaliação diagnóstica e/ou terapêutica e na sua monitorização, bem
como introduzir, em tempo oportuno, as alterações que forem necessárias em
função da evolução clínica.

Standard
S 3 03.03

A unidade de saúde avalia periodicamente o nível de qualidade e
de cumprimento dos registos nos processos clínicos.

Propósito: Estudar e avaliar os registos que constam nos processos clínicos, com o
objetivo de estabelecer e melhorar o nível da qualidade assistencial prestada aos
utentes.
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Standard
S 3 03.04

A unidade de saúde garante, de forma permanente, a salvaguarda
da confidencialidade da informação clínica e dos dados pessoais.

Propósito: Preservar, manter e proteger a documentação, os dados e a informação
contida no processo clínico dos utentes e limitar o seu acesso apenas a pessoal
autorizado, de acordo com as finalidades específicas de cada caso e com as normas
vigentes.

Standard
S 3 03.05

A unidade de saúde mantém um arquivo único de processos
clínicos e garante a disponibilidade dos processos, sempre que
necessário, durante todo o processo de prestação de cuidados
de saúde ao utente.

Propósito: Garantir que o processo clínico está disponível no momento em que se
realiza a atividade assistencial, possibilitando ao profissional que presta os cuidados o acesso a toda a informação existente de que necessita, independentemente
do profissional que o atendeu anteriormente.

Standard
S 3 03.06

A unidade de saúde dispõe de um procedimento para regular o
acesso ao processo clínico e à sua gestão.

Propósito: Garantir que a informação contida no processo clínico está sujeita a um
controlo que impeça o acesso e a modificação do seu conteúdo por pessoal não
autorizado. Para além disso, a unidade de saúde tem um procedimento definido
para facilitar aos utentes o acesso à informação existente no seu processo clínico
de acordo com a legislação em vigor.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
4. Gestão dos processos
Intenção do critério
A metodologia da gestão por processos que aqui se refere permite à
Unidade de Saúde sem Internamento ter uma visão de conjunto dos
seus processos, ao mesmo tempo que lhe proporciona as ferramentas
necessárias para poder melhorar, e mesmo redesenhar, os circuitos
internos de trabalho, capacitando-a para os tornar mais eficientes e
adaptados às necessidades dos utentes. Os standards que constituem
este critério servem também para avaliar como foram sistematizados
e consensualizados protocolos e/ou normas de atuação dos profissionais, com o objetivo de diminuir a variabilidade na prática clínica.
Legenda:

Standard
S 3 04.01

OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

A unidade de saúde tem os seus processos-chave identificados,
definidos e desenvolvidos.

Propósito: Para garantir um desenvolvimento eficaz da gestão da unidade de
saúde é importante que se identifiquem e definam os processos que influenciam
a prestação de cuidados de saúde, que se definam e se assumam responsabilidades, que se documentem os diagramas dos circuitos e que estes estejam à
disposição dos profissionais.

Standard
S 3 04.02

Na unidade de saúde encontram-se elaborados procedimentos
normalizados de trabalho para a realização dos processos-chave
que foram definidos e estão disponíveis para os profissionais que
deles necessitam.

Propósito: Garantir que as atividades necessárias para cada uma das fases dos
processos-chave da unidade de saúde foram elaboradas e definidas de forma
consensual, para que as mesmas possam ser sistematicamente seguidas pelos
profissionais.

Standard
S 3 04.03

Os procedimentos normalizados de trabalho são conhecidos e aplicados pelos profissionais.

Propósito: Garantir que os profissionais seguem procedimentos normalizados
de trabalho, efetuando-se uma monitorização e revisão periódica do seu uso e
cumprimento. A unidade de saúde deverá ter um procedimento onde se defina
pelo menos a periodicidade das monitorizações e revisões, a sua prioridade, os
indicadores a avaliar e o método de avaliação.
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Standard
S 3 04.04

A unidade de saúde identifica e desenvolve os processos estratégicos e de suporte que sejam considerados necessários para
apoiar a prestação dos cuidados de saúde.

Propósito: Para garantir a gestão eficaz da unidade de saúde é importante
definir também os processos não assistenciais (estratégicos e de suporte)
que forem necessários, definir e fazer assumir responsabilidades, documentar diagramas de fluxo das atividades e garantir que estes se encontram à
disposição dos profissionais que deles necessitam.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
5. Atividades de promoção da saúde
Intenção do critério
Os standards relativos à promoção da saúde têm por objetivo avaliar
como é que a unidade de saúde estabelece e implementa ações orientadas para o desenvolvimento de melhores condições de saúde individual, coletiva e dos grupos de risco, incluindo medidas preventivas e
de educação sobre autocuidados.
Standard
S 3 05.01

A unidade de saúde planeia as intervenções de acordo com as necessidades de saúde detetadas na população em matéria de prevenção
e promoção da saúde.

Propósito: Partir de uma abordagem integral da saúde com vista a planear e
promover estratégias de promoção e de educação para a saúde, que vão no
sentido de ajudar as pessoas a adotar estilos de vida saudáveis.

Standard
S 3 05.02

A unidade de saúde fomenta a prevenção secundária e terciária
como meio de atuar na manutenção da saúde.

Propósito: Os profissionais da unidade de saúde fomentam a prevenção secundária como estratégia para deteção precoce e abordagem de doenças, bem
como a prevenção terciária para tentar limitar a sua progressão, melhorar a
reabilitação e favorecer a reinserção social.

Standard
S 3 05.03

A unidade de saúde desenvolve atividades destinadas a melhorar os
hábitos de vida saudáveis dos utentes.

Propósito: Partindo de uma abordagem integral da saúde, desenvolver com os
utentes estratégias e métodos que os capacitem para a adoção de estilos de
vida saudáveis, utilizando para isso as estratégias de promoção e educação
para a saúde (hábitos alimentares, exercício físico, programa de desabituação
tabágica, educação do diabético, etc.).

Standard
S 3 05.04

A unidade de saúde garante uma adequada informação e vigilância
epidemiológica.

Propósito: Os profissionais da unidade de saúde garantem que as notificações
relativas à vigilância epidemiológica estão de acordo com as determinações
constantes dos programas de saúde pública.
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6. Direção da unidade de saúde
Intenção do critério
Tratam-se das atividades desenvolvidas pelos responsáveis da Unidade de Saúde sem Internamento destinadas a facilitar e a potenciar o
trabalho dos profissionais da unidade de saúde em relação ao cumprimento dos objetivos planeados e a melhorar os seus resultados.
Com o conjunto de standards deste critério pretende-se comprovar
como é que os responsáveis da unidade de saúde, através do seu
comportamento e decisões, se implicam diretamente na gestão da
qualidade, como a estimulam e como desenvolvem e facilitam a obtenção de resultados em relação aos objetivos definidos, de acordo
com a missão, visão e valores da organização.
Standard
S 3 06.01

A unidade de saúde dispõe de uma planificação estratégica, documentada, onde se estabelecem os objetivos a atingir de acordo com
uma análise prévia da sua atividade, das expetativas da população
que atende, dos recursos de que dispõe e da disponibilidade orçamental, e onde se estabelecem prioridades.

Propósito: A gestão de uma unidade de saúde tem de estar baseada numa planificação a médio e longo prazo, cimentada na análise prévia da situação e nos objetivos a alcançar, entre outros. Todo este trabalho, ao qual se devem incorporar
profissionais e utentes, tem de estar evidenciado num documento que sirva de
guia para a organização.

Standard
S 3 06.02

A unidade de saúde considera as condições de conforto que afetam
os utentes como variáveis da sua própria gestão, analisa a situação face aos resultados obtidos e introduz alterações e correções
quando necessário.

Propósito: Aumentar o grau de satisfação dos utentes relativamente aos cuidados que lhes são prestados, incorporando em todos os processos da unidade
de saúde variáveis relacionadas com o conforto e estabelecendo objetivos para
a unidade de saúde. Para isso é necessário avaliar e estudar a situação real,
analisar a informação disponível, tanto a que provém das reclamações como a
dos inquéritos de satisfação, e adequar a organização, implementando ações de
melhoria sempre que necessário. A unidade de saúde considera como variáveis
internas ter em conta nos seus processos: os tempos de espera; a comodidade
dos utentes; o estado e aspeto das instalações; as condições das instalações
sanitárias; a iluminação; a limpeza; a comunicação interna com os profissionais,
entre outros.
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II. Organização da atividade
centrada no utente
6. Direção
da Unidade
de Saúde

Standard
S 3 06.03

A Direção envolve os profissionais na prossecução dos objetivos da
unidade de saúde.

Propósito: A Direção estabelece os contributos de participação de cada profissional para a obtenção dos objetivos globais da unidade de saúde, baseando-se nas
suas competências, necessidades, tarefas desempenhadas e determinando as
metas a atingir.

Standard
S 3 06.04

A Direção da unidade de saúde considera o clima laboral como um
elemento de desenvolvimento organizacional da unidade de saúde.

Propósito: A Direção da unidade de saúde analisa o clima laboral e estabelece as
medidas necessárias para a sua melhoria.

Standard
S 3 06.05

A Direção da unidade de saúde define um plano de segurança
centrado no utente.

Propósito: A unidade de saúde tem os seus pontos críticos de segurança identificados, incorpora as boas práticas recomendadas que são necessárias para evitar
o aparecimento de efeitos adversos e avalia os seus resultados.

Standard
S 3 06.06

A unidade de saúde promove a participação do cidadão, considerando-a como um elemento de melhoria contínua.

Propósito: Promover o trabalho com grupos de pessoas (associações, grupos
de doentes, etc.) na identificação e incorporação de oportunidades de melhoria
para a unidade de saúde.

Standard
S 3 06.07

A unidade de saúde tem um relatório anual de atividades.

Propósito: Elaborar um documento que reflita os resultados anuais das principais atividades da unidade de saúde.
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III. Os profissionais
7. Os profissionais, desenvolvimento profissional e formação
Intenção do critério
As organizações devem dotar-se de profissionais adequados para a
prestação dos cuidados de saúde mediante o seu correto planeamento,
orientação e integração, para que estes possam prestar cuidados de
saúde de acordo com as necessidades dos utentes. Simultaneamente,
devem facilitar aos profissionais os meios necessários para a sua atuação, adaptação e adequação face a qualquer mudança tecnológica
e funcional ou evolução do conhecimento.
Legenda:

Standard
S 3 07.01

A unidade de saúde garante sempre a presença e atuação profissional de pessoal competente para a prestação de cuidados de
saúde.

OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

Propósito: Garantir que os profissionais estão sempre ajustados, em número e
em competência, às necessidades da organização e ao processo de prestação de
cuidados de saúde ao utente.

Standard
S 3 07.02

A unidade de saúde dispõe de um guia de acolhimento documentado
para os profissionais e aplica-o.

Propósito: Facilitar aos profissionais, no momento em que se incorporam nos
seus postos de trabalho, toda a informação necessária, para que a conheçam e
para poderem desempenhar o seu trabalho de acordo com os objetivos e linhas
estratégicas em uso na unidade de saúde, fazendo-os sentir-se parte integrante
da mesma.

Standard
S 3 07.03

As funções e responsabilidades dos postos de trabalho estão definidas na unidade de saúde.

Propósito: Facilitar a seleção e/ou adaptação do profissional mais adequado às
funções necessárias para o processo de prestação de cuidados ao utente e às
responsabilidades que terá de assumir.
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Standard
S 3 07.04

As competências dos diferentes postos de trabalho estão definidas
e mantêm-se atualizadas.

Propósito: Definir as competências necessárias para um ótimo desempenho nos
postos de trabalho da unidade de saúde de acordo com a missão e valores da
organização.

Standard
S 3 07.05

A unidade de saúde faz a avaliação periódica das competências dos
profissionais para identificar as suas necessidades de formação e
desenvolvimento.

Propósito: Avaliar periodicamente as competências dos profissionais, de modo
a ajustar os planos de formação individual às necessidades e interesses da
unidade de saúde, bem como de cada profissional.

Standard
S 3 07.06

A unidade de saúde planifica e documenta as necessidades de
formação dos seus profissionais.

Propósito: Desenvolver planos de formação contínua, assegurando a pertinência
do plano de formação em função de e tendo em conta primordialmente as suas
próprias necessidades.

Standard
S 3 07.07

A unidade de saúde garante o apoio estrutural e organizativo necessários para permitir a realização de atividades de investigação aos
profissionais.

Propósito: Garantir que os profissionais de saúde têm o apoio estrutural necessário para que possam desenvolver atividade de investigação, independentemente da organização a que pertencem, favorecendo a existência de acordos
entre organizações no sentido da utilização dos recursos existentes.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura, equipamentos e fornecedores
Intenção do critério
As organizações de saúde devem procurar satisfazer certos aspetos
inerentes à qualidade dos serviços, tais como a segurança, a acessibilidade, o conforto e o impacte no meio ambiente. Pretende-se desta forma
garantir a segurança e minimizar o risco para a saúde dos utentes e
profissionais, assim como da população em geral.
Os diferentes elementos da qualidade das unidades de saúde que dizem
respeito à gestão dos edifícios e ao controlo dos equipamentos e dos
fornecedores deverão respeitar determinados níveis de qualidade especificados e cumpri-los. Só assim se poderá alcançar e garantir a prestação
de serviços de qualidade.
Legenda:

Standard
S 3 08.01

A unidade de saúde garante a implementação das medidas necessárias para garantir a acessibilidade à unidade de saúde e aos seus
serviços.

OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

Propósito: Garantir aos utentes as melhores condições de acesso à unidade de
saúde e aos seus serviços, dotando-se dos meios técnicos, estruturais, informativos, organizativos e humanos adequados e gerindo-os eficazmente.

Standard
S 3 08.02

As medidas necessárias para garantir a existência de condições de
segurança relativamente às infraestruturas e às instalações da
unidade de saúde estão definidas e são respeitadas e aplicadas.

Propósito: Garantir o bom estado de manutenção da estrutura e das instalações,
conhecendo a situação em qualquer momento. Para isso, é necessária a existência e possibilidade de apresentação dos documentos técnico-legais relacionados
com inspeções, revisões, atividades de manutenção, resultados de avaliações,
autorizações ou informações de autoridades competentes. É ainda necessário
assegurar que é feito o devido acompanhamento das intervenções acima referidas, de modo a garantir que, no caso de eventuais incidentes, se desencadeiam
as medidas necessárias para a sua correção.
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Standard
S 3 08.03

A unidade de saúde garante a existência de um plano de manutenção atualizado, de planificação das revisões periódicas e de controlo da qualidade das mesmas para que se garanta o bom estado
das instalações, dos meios de comunicação e dos equipamentos
adquiridos, conseguindo-se assim assegurar um adequado grau de
segurança para os utentes e profissionais.

Propósito: Manter atualizado o programa de revisão do estado geral do edifício e
das instalações através de planos de manutenção, nos quais se definem as intervenções a realizar (quer nas instalações quer nos equipamentos), os objetivos a
alcançar, os procedimentos a seguir, os recursos disponíveis e, ainda, o pessoal
interveniente e as suas funções.

Standard
S 3 08.04

Em caso de emergência a unidade de saúde tem material de reposição e de reparação disponível e em quantidade necessária e tem
procedimentos de atuação definidos para manter quer os aprovisionamentos, quer as comunicações críticas operacionais.

Propósito: Assegurar a continuidade da prestação de cuidados e o suporte às
equipas de saúde, instalações e infraestruturas através da planificação da atuação em caso de emergência, definindo os procedimentos a seguir e assegurando
a disponibilidade dos materiais necessários para isso.

Standard
S 3 08.05

A unidade de saúde dispõe de um procedimento com orientações
para os profissionais poderem identificar e registar as ocorrências e incidentes relacionados com os serviços não assistenciais
fornecidos.

Propósito: Documentar e comunicar ao pessoal da unidade de saúde as caraterísticas esperadas dos serviços não assistenciais, de maneira a que saibam como
registar eventuais ocorrências e incidentes. Mediante estes registos podem iniciar-se, em tempo oportuno, as ações necessárias à sua resolução, de modo a
garantir que se mantêm serviços de qualidade.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamentos
e fornecedores

Standard
S 3 08.06

A unidade de saúde assume a gestão e as intervenções necessárias para garantir a utilização segura do equipamento de electromedicina. Deverá existir um responsável designado, a quem cabe
fazer o acompanhamento do estado dos equipamentos. Deve ainda ser assegurada a formação necessária dos profissionais para
a sua utilização segura.

Propósito: Gerir adequadamente todo o equipamento de electromedicina em uso
na unidade de saúde e à sua responsabilidade, assegurando-se de que está identificado através de inventário. Assegurar que é feito o seguimento dos planos de
manutenção (revisões, ajustes, calibrações, verificações, etc.) do equipamento
inventariado, para que o mesmo se mantenha funcional e seguro. A unidade de
saúde deve ainda assegurar-se que é feita uma correta gestão das ocorrências e
incidentes e que é proporcionada aos profissionais formação e informação associadas ao seu uso seguro.

Standard
S 3 08.07

É cumprido o plano de manutenção do equipamento que a unidade
de saúde utiliza e são conhecidas e registadas as intervenções realizadas, bem como os resultados verificados.

Propósito: Garantir a utentes e profissionais a existência de condições de segurança aquando da utilização dos equipamentos de electromedicina. Perante situações de comprovado incumprimento do plano de manutenção ou de quebra da
integridade do inventário, garantir que são desencadeadas as ações preventivas
e corretivas necessárias.

Standard
S 3 08.08

As intervenções necessárias para a manutenção da segurança
das infraestruturas e instalações da unidade de saúde, no que
respeita aos exames complementares de diagnóstico por imagem,
são cumpridas.

Propósito: Conhecer e garantir em cada momento o estado de segurança das
instalações e da área onde se realizam atividades de diagnóstico complementar por imagem. Para isso é necessário dispor de planificação das atividades de
revisão e manutenção, efetuando o acompanhamento dessas intervenções e
assegurando que são tomadas as medidas necessárias em caso de eventuais
ocorrências ou incidentes.
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Standard
S 3 08.09

A unidade de saúde garante que estão definidos critérios e exigências de segurança, de durabilidade, de informação para o utilizador,
de formação dos profissionais, de condições de manutenção e conservação e de requisitos regulamentares, e que estes se incluem
nas especificações de compra para a aquisição dos equipamentos
de diagnóstico e terapêutica.

Propósito: Exigir e avaliar, de acordo com os requisitos técnicos aplicáveis, que
em todas as aquisições de equipamentos é fornecido o manual do utilizador em
língua portuguesa, que se encontra especificada a vida útil do equipamento, que
é cumprido um programa de formação aos profissionais envolvidos, que está definido o programa de manutenção e revisões técnicas legais aplicáveis, incluindo
prazos, requisitos técnicos, parâmetros a avaliar e critérios de aceitação.

Standard
S 3 08.10

A unidade de saúde encara a gestão das aquisições e dos fornecedores aprovados como variáveis da própria gestão e assegura que
existem critérios de qualidade previamente estabelecidos.

Propósito: Assegurar que os produtos e serviços adquiridos cumprem critérios
de qualidade previamente estabelecidos. Garantir que é feito o seguimento do
cumprimento dos compromissos assumidos pelos fornecedores (caraterísticas
técnicas, prazos, preços, etc.).

Standard
S 3 08.11

A unidade de saúde está envolvida na identificação dos riscos
laborais que podem afetar os profissionais no seu posto de trabalho e tem um plano de prevenção de riscos laborais, efetuando
a sua análise e implementação das medidas preventivas necessárias, bem como o seu seguimento.

Propósito: Identificar e eliminar os riscos que podem afetar os profissionais,
nomeadamente os que são motivados e estão relacionados com condições de
higiene e segurança, condições ambientais, condições ergonómicas e condições
psicossociais.
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IV. Processos de suporte
8. Estrutura,
equipamentos
e fornecedores

Standard
S 3 08.12

Os procedimentos específicos para controlo da produção, armazenamento e eliminação de resíduos perigosos, produzidos durante
a atividade da unidade de saúde, são conhecidos e aplicados.

Propósito: Tomar as medidas necessárias para assegurar a correta aplicação
dos procedimentos relativos à gestão de resíduos de produtos perigosos, evitando que utentes, familiares, visitas, profissionais e a população em geral possam vir a ser afectados por atos de negligência na execução dos procedimentos
de controlo destes resíduos e evitando o consequente impacte ambiental que
isso possa produzir.

Standard
S 3 08.13

A unidade de saúde tem um sistema de gestão ambiental implementado e estabelece os processos, os procedimentos, os recursos,
os objetivos e as responsabilidades necessários para o desenvolvimento da sua política ambiental.

Propósito: A unidade de saúde compromete-se com a sociedade a cumprir uma
política ambiental no que respeita à interação das suas atividades com o meio
ambiente. A unidade de saúde assegura-se de que existe uma gestão eficaz e
sistemática de proteção do meio ambiente e que esta dá resposta aos compromissos assumidos através da sua política ambiental.

Standard
S 3 08.14

Estão estabelecidas medidas de segurança perante emergências
e estas são conhecidas pelos profissionais.

Propósito: Assegurar que estão estabelecidas e implementadas as atuações
a seguir em situações de possíveis emergências e de possíveis consequências
que podem vir a afetar profissionais, utentes e ambiente (incêndio, evacuação,
derrames de produtos tóxicos, etc.).

Standard
S 3 08.15

A unidade de saúde atualiza, de forma periódica, o nível de conhecimento dos profissionais acerca do plano de atuação perante
emergências e riscos existentes.

Propósito: Assegurar que existe um plano de formação e treino, abrangendo
todos os profissionais e adequado às suas respetivas funções e responsabilidades, no âmbito do plano de emergência externa. Assegurar que os profissionais
têm informação atualizada sobre a atuação a seguir em caso de emergência e
que lhes são dadas a conhecer todas as medidas de segurança que terão de
adotar no exercício das suas funções. Assegurar que serão capazes de implementar medidas de acordo com as atualizações realizadas.
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IV. Processos de suporte
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação
Intenção do critério
Os standards contemplados neste critério pretendem avaliar a forma como
as Unidades de Saúde sem Internamento dão resposta às necessidades
de informação dos utentes e profissionais, tendo como suporte as tecnologias de informação e comunicação, de modo a que seja assegurada
a continuidade dos processos em todo o momento.
Standard
S 3 09.01

A unidade de saúde dispõe de sistemas e tecnologias de informação e comunicação. Estes abrangem as atividades mais importantes da organização e estão adaptados às suas atuais necessidades de informação.

Propósito: Dispor de suporte tecnológico atualizado que permita agilizar as
actividades da unidade de saúde e satisfazer as necessidades de informação
e comunicação dos profissionais, cidadãos, entidades e outras partes interessadas, garantindo a sua manutenção.

Standard
S 3 09.02

A unidade de saúde dispõe de um plano para os sistemas de
informação.

Propósito: Dispor de uma estratégia em relação aos sistemas de informação
que lhe permita planear a melhor forma de dar resposta às necessidades identificadas dos profissionais e da organização.

Standard
S 3 09.03

A unidade de saúde garante o cumprimento da legislação em vigor
sobre proteção de dados pessoais.

Propósito: Estabelecer os mecanismos necessários para assegurar o respeito
pelos princípios básicos estabelecidos na legislação em vigor sobre proteção
de dados pessoais, garantindo que se mantém protegida a honra e a intimidade dos utentes, evitando situações que podem afetar a privacidade de dados
e a confidencialidade.
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Standard
S 3 09.04

A unidade de saúde dispõe de um plano de segurança para os sistemas de informação e conta com sistemas de apoio (replicação
da informação ou duplicação de suportes) para os sistemas que
gerem a informação clínica.

Propósito: Dispor de uma estrutura organizativa e de procedimentos, processos e recursos (humanos e técnicos) que permita garantir a implementação e
o desenvolvimento de medidas de segurança para salvaguardar a informação e
os sistemas que a processam, de modo a assegurar que se mantém a disponibilidade de informação crítica.

Standard
S 3 09.05

A unidade de saúde dispõe de procedimentos para garantir a validade dos dados clínicos introduzidos no sistema de gestão da informação. Um plano de segurança para os sistemas de informação conta
com sistemas de apoio (replicação da informação ou duplicação de
suportes) para os sistemas que gerem a informação clínica.

Propósito: Garantir a qualidade e fiabilidade da informação (útil) contida nos
sistemas de informação. Os sistemas de informação são paralelos ao sistema
real e devem refletir a situação da unidade de saúde em todo o momento.

Standard
S 3 09.06

A unidade de saúde detém um sistema de informação integrado que
garante a centralização da informação relativa ao utente.

Propósito: Dispor de sistemas de informação que acedam a toda a informação clínica do utente, incorporando os seus resultados assistenciais na história clínica.

Standard
S 3 09.07

A unidade de saúde utiliza as novas tecnologias como canais de
comunicação para facilitar a informação aos cidadãos.

Propósito: Proporcionar ao cidadão informação que lhe permita conhecer as
atividades da unidade de saúde.

Standard
S 3 09.08

A unidade de saúde dispõe de uma página web certificada.

Propósito: Melhorar os recursos de informação de saúde disponíveis e orientados para o cidadão e para os profissionais de saúde, de modo a favorecer a
acessibilidade e a transparência.
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IV. Processos de suporte
10. Sistema da qualidade
Intenção do critério
O conjunto de standards do sistema da qualidade pretende pôr em evidência a existência de uma verdadeira dinâmica de melhoria contínua. Para
isso, é necessário demonstrar que as atividades assistenciais e organizativas dos diferentes processos em uso na organização são planificadas,
implementadas, avaliadas, corrigidas e continuamente melhoradas.
Os standards deste critério que exploram a segurança destinam-se a
evidenciar as medidas implementadas pela unidade de saúde com o objetivo de evitar que elementos estruturais e organizativos possam vir a
ser fonte de possíveis erros e efeitos adversos.
As unidades de saúde que tenham na sua carteira de serviços exames
analíticos deverão ter em conta a necessidade de incluir neste critério
standards que permitam demonstrar que o laboratório implementou as
medidas necessárias para garantir a fiabilidade dos estudos analíticos.
Standard
S 3 10.01

A unidade de saúde tem uma metodologia de melhoria contínua
estabelecida que lhe permite otimizar os resultados dos seus
processos.

Propósito: Identificar os processos relacionados com a carteira de serviços da
unidade de saúde que têm maior impacto na sua atividade e estabelecer um
sistema de medição, monitorização e implementação de ações de melhoria que
permita a otimização dos recursos existentes.

Standard
S 3 10.02

A unidade de saúde estabelece um procedimento seguro para a
identificação dos utentes perante situações de diagnóstico e ou
terapêutica de risco e antes da administração de medicamentos
ou hemoderivados.

Propósito: Dispor de mecanismos precisos e inequívocos de verificação da
identificação do utente que diminuam a possibilidade de erros na prestação
de cuidados de saúde.
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Standard
S 3 10.03

A unidade de saúde identifica os riscos para a segurança do doente.

Propósito: Identificar e analisar os riscos relacionados com situações adversas
reais ou potenciais.

Standard
S 3 10.04

A unidade de saúde integra boas práticas para prevenir incidentes
de segurança.

Propósito: Garantir a implementação de práticas seguras, de acordo com
recomendações da Direção-Geral da Saúde, da Autoridade para as Condições
do Trabalho, de instituições da área da segurança ou outras entidades de
mérito reconhecido, que sejam aplicáveis ao âmbito de atuação da unidade
de saúde.

Standard
S 3 10.05

A unidade de saúde regista e analisa os incidentes relacionados
com eventos adversos reais e potenciais e desencadeia, em tempo
oportuno, ações conducentes a prevenir o seu reaparecimento.

Propósito: Utilizar a informação existente sobre incidentes que tenham ocasionado ou tenham podido ocasionar um evento adverso, com o objetivo de
desencadear ações destinadas a impedir o seu reaparecimento futuro.

Standard
S 3 10.06

A unidade de saúde fomenta o uso responsável e seguro de medicamentos e produtos clínicos pelos profissionais.

Propósito: Estabelecer medidas e desenvolver ações para conseguir uma
utilização mais adequada, segura e eficiente dos medicamentos e produtos
clínicos.
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IV. Processos de suporte
10. Sistema
da qualidade

Standard
S 3 10.07

Na unidade de saúde encontra-se estabelecida, em procedimento, a
metodologia de controlo dos prazos de validade e das condições de
utilização de medicamentos e produtos clínicos.

Propósito: Garantir que os medicamentos, material de uso clínico e outros produtos (consumíveis, próteses, testes e reagentes, etc.) se encontram nas melhores
condições de segurança para serem utilizados.

Standard
S 3 10.08

Existem procedimentos específicos para controlo de espécimes e
produtos que não correspondam aos critérios de qualidade previamente definidos pelo laboratório.

Propósito: Garantir que existem procedimentos para a aceitação ou rejeição
de pedidos e/ou produtos e espécimes que não apresentem as caraterísticas
da qualidade pré-analíticas previamente estabelecidas.

Standard
S 3 10.09

A unidade de saúde realiza, de acordo com procedimentos previamente estabelecidos, um programa de controlo da qualidade interna
e externa em relação aos exames analíticos incluídos na sua carteira
de serviços.

Propósito: Garantir a fiabilidade dos estudos analíticos realizados na unidade de
saúde.

Standard
S 3 10.10

A unidade de saúde dispõe de critérios para o registo, arquivo e
utilização de amostras biológicas.

Propósito: Garantir a guarda, conservação e utilização das amostras biológicas,
respeitando e aplicando normas de caráter regulamentar ou legal.
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V. Resultados
11. Resultados da unidade de saúde
Intenção do critério
Os standards relacionados com os resultados assistenciais e económicos pretendem evidenciar como são alcançados os objetivos a que
a Unidade de Saúde sem Internamento se propõe através da sua
gestão.
A unidade de saúde deve demonstrar que monitoriza de forma constante e periodicamente os seus resultados assistenciais e económicos, que estes são revistos e que os compara e utiliza para introdução de medidas corretivas.
Legenda:

Standard
S 3 11.01

OBRIGATÓRIOS

NÃO OBRIGATÓRIOS

A unidade de saúde dispõe de um sistema de monitorização dos
resultados assistenciais.

Propósito: Garantir, com base num suporte de monitorização de indicadores, que
os desvios nos resultados da unidade de saúde (atividade, satisfação, processos,
tempos de resposta, etc.) são identificados e que são corrigidas as causas dos
desvios encontrados.

Standard
S 3 11.02

A unidade de saúde garante o cumprimento e a melhoria dos
objetivos definidos.

Propósito: Controlar, através do programa de monitorização, o nível de cumprimento de todos os indicadores que foram estabelecidos para os objetivos
definidos pela gestão da unidade de saúde, assegurando que os objetivos são
alcançados ou, no mínimo, que os indicadores se mantêm.

Standard
S 3 11.03

São desencadeadas ações corretivas caso existam indicadores que
apresentem resultados deficientes e desajustados.

Propósito: Garantir a melhoria contínua implementando medidas corretivas
nas situações em que os resultados apresentados não alcançaram os objetivos propostos.
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Standard
S 3 11.04

A unidade de saúde torna públicos indicadores de resultados da
sua atividade.

Propósito: Garantir aos utentes informação que lhes permita exercer os seus
direitos relacionados com a prestação de serviços de saúde com conhecimento
de causa.

Standard
S 3 11.05

A unidade de saúde compara os seus resultados com os de outras
instituições e com os resultados daquelas que são consideradas
as melhores do sector.

Propósito: Para poder desencadear as ações de melhoria mais adequadas e corretas, a unidade de saúde deve fazer uma análise comparativa, que inclua a
comparação dos seus resultados e processos com os de outras organizações,
nomeadamente com as que são consideradas as melhores no seu sector.
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Glossário
Acessibilidade: A acessibilidade aos cuidados de saúde é um dos princípios básicos
da equidade pela qual se deve reger o Sistema de Saúde português. No Serviço
Nacional de Saúde e, de forma abrangente, no Sistema de Saúde português deve
ser assegurado que qualquer cidadão obtém os cuidados de saúde de que necessita, de acordo com a sua história de saúde, no momento apropriado, sendo isso
um dos garantes da qualidade assistencial e da obtenção de bons resultados.

A

(Referência: Plano Nacional de Saúde 2012-2016: “O acesso aos cuidados de saúde é uma dimensão da equidade e define-se como a obtenção de cuidados de qualidade necessários e oportunos, no local apropriado e
no momento adequado.”).

Carteira de serviços: Trata-se do conjunto dos procedimentos, das técnicas e/ou
das tecnologias (entendidos como atividades, recursos e métodos de trabalho
baseados no conhecimento e na evidência científica) com os quais se efetiva o
serviço de prestação de cuidados de saúde.

C

(Referência: consultar a título de exemplo, Ministério da Saúde, Portaria n.º 1368/2007, de 18 de outubro).

Competência profissional: A competência profissional consiste na capacidade do
profissional de saúde em integrar e aplicar os conhecimentos, as aptidões e as
atitudes associadas às boas práticas da sua profissão, com especial incidência no
seu posto de trabalho específico, com o objetivo de resolver os problemas que se
lhe apresentam.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Consentimento informado: Exprime o consentimento livre, voluntário e consciente de
uma pessoa, em pleno uso das suas faculdades mentais, para que tenha lugar um
procedimento que afeta a sua saúde, depois de receber a informação adequada.
(Referência: Norma DGS nº 015/2013 de 03/10/2013: “O consentimento informado, esclarecido e livre da pessoa é uma manifestação de respeito pelo ser humano, esteja doente ou não. Reflete, em particular, o direito
moral da pessoa à integridade corporal e o direito de autonomia na participação ativa da tomada de decisões
conducentes à manutenção da sua saúde e a adesão à terapêutica, o que pressupõe a adequada informação
e uma decisão livre e esclarecida”).

Documentação clínica: Suporte de qualquer tipo ou classe que contém um conjunto
de dados e informações de caráter assistencial.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Gestão do conhecimento: Deve ser entendida como uma nova forma de gestão
estratégica dirigida para e capaz de potenciar a criação e transferência do
conhecimento dentro de uma organização, considerando que o capital intelectual das pessoas que nela trabalham é o seu recurso-chave. No âmbito
deste conceito da gestão estratégica incluem-se as iniciativas que servem
para garantir o intercâmbio e a geração de conhecimento, que acrescentam
realmente valor à organização e que impulsionam o desenvolvimento das
carreiras profissionais e incentivam a aplicação operacional de conhecimentos úteis.

D
G

(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Gestão por processos: Sistema de gestão baseado nos princípios da “qualidade
total”, que permite aos profissionais conhecer e compreender quais os aspetos
que têm de ser melhorados nos seus processos de trabalho para atingir os resultados esperados e como utilizar as ferramentas de melhoria da qualidade para o
conseguirem.
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Glossário
No âmbito dos processos assistenciais pretende-se garantir, de forma ágil e simples, que a abordagem dos problemas de saúde é feita a partir de uma visão
centrada sobre a pessoa doente/utente.
(Referência: consultar, a título de exemplo, DGS – Processo Assistencial Integrado – Diabetes Mellitus tipo 2).

Guia de acolhimento ou Guia de informação ao utente: Documento elaborado pela
unidade de saúde através do qual se proporciona ao utente informação sobre
aspetos gerais de funcionamento da organização (horários, atividades, carteira
de serviços, telefones e contactos, circuitos, etc.), bem como sobre quaisquer
outros aspetos ou outra informação julgada de interesse.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

I

Indicador de Qualidade: Entende-se como uma medida quantitativa utilizada para
controlar e medir a qualidade das atividades. Um indicador serve para expressar
a informação como um resultado ou um rácio (índice) de resultados.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Informação clínica: Todo o dado, qualquer que seja a sua forma, classe ou tipo,
que permita adquirir ou ampliar conhecimentos sobre o estado físico e a saúde
de uma pessoa, ou sobre a forma de a preservar, cuidar, melhorar e reabilitar.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

M

Mapa de competências: Trata-se do elemento central da gestão por competências,
no qual se configuram e conjugam os distintos componentes desta gestão. Num
mapa-tipo de competências descrevem-se três categorias de competências:
• Competências gerais: são as que são intrínsecas a qualquer profissional do sistema
de saúde, qualquer que seja o seu posto de trabalho ou categoria profissional e que
são utilizadas para a avaliação do seu desempenho profissional;
• Competências transversais: estão relacionadas com os conteúdos e aspetos básicos
do âmbito da prestação de cuidados de saúde;
• Competências específicas: estão relacionadas com um posto ou tarefa específica.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).
(Referência: consultar, a título de exemplo, os Manuais de acreditação de competências da Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/programas_de_acreditacion/profesionales/herramientas_apoyo.html

Missão: Descrição da razão de ser da unidade de saúde em causa.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).
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Plano de desenvolvimento individual: Trata-se de um elemento central da melhoria contínua dos profissionais do sistema de saúde. No decurso da entrevista
anual entre os responsáveis da unidade (ou área) e o colaborador, definem-se as
áreas de melhoria em relação às competências avaliadas em sede de avaliação do
desempenho profissional e estabelecem-se, através de acordo negociado, as atividades e ações (incluindo o Plano Individual de formação contínua) dirigidas a
melhorar os pontos débeis decorrentes dessa avaliação. Os resultados dessa negociação servirão de base à avaliação de desempenho para o ano seguinte. Todo
o processo de avaliação do desempenho profissional é sustentado por entrevista
entre o profissional e o seu responsável imediato.

P

(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Processo assistencial: É o conjunto das atividades dos prestadores dos cuidados
de saúde (estratégias de prevenção, exames de diagnóstico e atividades terapêuticas) que têm como objetivo promover e aumentar o nível de saúde e o nível de
satisfação da pessoa que recebe os cuidados e serviços que lhe são prestados.
Estes devem ser entendidos de forma abrangente, incluindo aspetos organizativos,
assistenciais, etc.
(Referência: consultar, a título de exemplo, DGS – Processo Assistencial Integrado – Diabetes Mellitus tipo 2).

Processo de suporte: São processos necessários à gestão dos recursos que são
indispensáveis ao desenvolvimento dos processos assistenciais.
(Entendimento sobre o disposto nos standards deste Manual de Standards).

Produção científica: A dimensão quantitativa do resultado da atividade científica
da unidade de saúde pode ser expressa pelo número de trabalhos publicados,
indexados nas bases de dados de referência.
(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).

Segurança: Processo pelo qual a unidade de saúde proporciona cuidados de saúde
seguros ao utente. Estes processos englobam: gestão do risco; registos; notificação
e análise de incidentes; aquisição de competências e conhecimentos destinados a
implementar e monitorizar soluções que minimizem a sua recorrência. Englobam
ainda o controlo de efeitos adversos e de lesões acidentais atribuídos à prestação
direta dos cuidados. A segurança é o resultado da interação entre várias componentes do sistema e não apenas da ação de uma pessoa, disposição ou departamento.

S

(Referência: consultar DGS – Norma n.º 017/2012 de 19/12/2012 - Taxonomia para notificação de incidentes
e eventos adversos).
Estrutura Conceptual da Classificação Internacional sobre Segurança do Doente, DGS, 2011:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70882/4/WHO_IER_PSP_2010.2_por.pdf

Valores: Os valores são os elementos que enquadram e servem de fio condutor
da conduta básica das pessoas que fazem parte da unidade de saúde e que servem de orientação para o comportamento e atitudes que se espera delas.

V

(Entendimento sobre o disposto nos standards no âmbito deste Manual de Standards).
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Direção-Geral da Saúde
Departamente da Qualidade na Saúde
Alameda D. Afonso Henriques, 45 – 1049-005 Lisboa
Tel.: 218 430 800 / Fax: 218 430 846
acreditacao@dgs.pt
www.dgs.pt

Departamento
da Qualidade na Saúde
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