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 6. Plano / Relatório de Atividades

1. MELHORIA DA QUALIDADE CLÍNICA E ORGANIZACIONAL

Diagnóstico de Situação em 2015
1) Qual o n.º de Normas emitidas pela DGS que foram discutidas e analisadas
na Instituição? *

72

Observações / Apoio
(DGS)
Identificar as normas analisadas; a tipologia das iniciativas desenvolvidas
(ex: sessões clínicas, ação de formação, etc.); o nº de profissionais envolvidos; datas.

(anexe evidência) *
1. NOC- Divulgacao.rar

Adicionar Proposta

? Divulgar quinzenalmente as Normas de Orientação Clínica (NOC) a todos os profissionais (Intranet). 

? Priorizar a implementação de NOC, estabelecendo o plano de ação com referência a:
 Necessidades de formação
 Discussão de práticas clínicas
 Cronograma de implementação
 Realização de auditorias clínicas 
 Monitorização da implementação

? Garantir a implementação de NOC, de acordo com o planeado.

? NOC’s a implementar 2016:
? Diabetes – PAI de 19.02.2013
? Antiagregantes Plaquetários - NOC 014_2011 - 08.07.2013
? Cirurgia Segura salva Vidas - NOC 02_2013 - 25.06.2013
? Tabela nacional de Funcionalidade - NOC 014.2014 01.09.2014

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

2) Quantas auditorias internas sobre as normas emitidas pela DGS foram
realizadas? *

0

Adicionar Proposta

? Realizar periodicamente auditorias internas para monitorização do grau de implementação das NOC.

? Publicar e promover a discussão de dados/indicadores sucessivos (evolutivos) dos indicadores das NOC selecionadas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-10-31

Adicionar Proposta

? Promover a formação aos serviços de Cardiologia e Pneumologia sobre a aplicação da TNF

? Implementar a aplicação da Tabela Nacional de Funcionalidade, de acordo com as orientações da DGS, nos seguintes Serviços: 
 Serviço de Pneumologia, no internamento, nos casos clínicos portadores de doença pulmonar obstrutiva crónica;
 Serviço de Cardiologia ou cirurgia cardiotorácica, no internamento, nos casos clínicos portadores de insuficiência cardíaca avançada; 
 Serviço de Psiquiatria, no internamento, nos casos clínicos portadores de psicose funcional, sem causalidade orgânica identificada. 

? Monitorizar os indicadores: 
 nº total de pessoas saídas com registo da TNF / nº total de pessoas entradas e elegíveis para a aplicação da TNF; 
 média do grau de funcionalidade dos doentes no momento da admissão;
 média do grau de funcionalidade dos doentes no momento da alta.

? Recolher trimestralmente os dados e enviar ao DQS.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

(anexe evidência) *
6. Projetos de Boas Práticas.rar

Adicionar Proposta

? Desenvolver e/ou participar em atividades de Ensaios Clínicos quando solicitados.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

2.REFORÇO DA SEGURANÇA DOS DOENTES

Diagnóstico de Situação em 2015

Prioridade II: Reforço da 
Segurança dos Doentes

Cultura de Segurança
1) Considerando a última taxa de adesão obtida, quais as medidas de
melhoria implementadas? *

Em 2014 foi efetuada a avaliação à cultura de segurança. Os resultados foram obtidos em 2015 e a taxa de adesão à avaliação da 
cultura de segurança foi de 21.8%.
Com base nos resultados, propôs-se uma sensibilização dos profissionais referente às dimensões:
• D12 – resposta ao erro não punitiva (com 26% de respostas positivas);
• D8 – frequência da notificação de eventos (com 37% de respostas positivas);
• D9 – trabalho entre unidades (com 48% de respostas positivas).

Observações / Apoio
Indicar como foi realizada a análise dos resultados, o planeamento das medidas de melhoria, etc.

(anexe evidência) *
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Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Após aprovação, promover uma ação de sensibilização dos profissionais referentes às dimensões:
• D12 – resposta ao erro não punitiva (com 26% de respostas positivas);
• D8 – frequência da notificação de eventos (com 37% de respostas positivas);
• D9 – trabalho entre unidades (com 48% de respostas positivas).
? Promover a avaliação da cultura de segurança.

? Avaliar o volume de notificação de eventos e do empenhamento na eliminação das causas.

? Identificar as iniciativas para promover a adesão institucional e a divulgação dos resultados.

? Planear a implementação de medidas de melhoria.

? Desenvolvimento de ações de sensibilização
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

2) Que atividades de formação foram 
desenvolvidas na instituição no âmbito 
da: 
2.1.) segurança do doente
 *

A formação dos doentes é efetuada através de ensinos e da disponibilização de folhetos e afixação de cartazes.

Observações / Apoio
Identificar: Tema(s) da formação; Datas; Entidade(s)
formadora(s); Nº de profissionais envolvidos / categoria, etc.

2.1.) segurança do profissional
 *

Foram promovidas diversas ações de formação interna/externa sobre segurança (datas e mais informação anexa nas evidências):
• 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – 1 profissional;
• Boas práticas na prevenção da infeção associada aos cuidados de saúde – 16 profissionais;
• Colaboração do AO nas atividades de vida diária à pessoa – 52 profissionais;
• Competências em Cuidados de Saúde: Formação Específica para Assistentes Operacionais – 24 profissionais;
• Curso de Controlo Microbiologia em sala limpa – 2 profissionais;
• Curso para Auditores Internos do SCD/E – 24 profissionais;
• Doença por vírus Ébola - 25 profissionais;
• Formação para vigilância epidemiológica das infeções nosocomiais da corrente sanguínea – 1 profissional;
• Gestão de Risco – 46 profissionais;
• Gestão de Risco e Qualidade de Cuidados em Enfermagem – 70 profissionais;
• Higiene das mãos/Utilização correta de luvas – 13 profissionais;
• Higienização de espaços do serviço Ginecologia/Obstetrícia – 10 profissionais;
• Higienização e Controlo de Infecção – 15 profissionais;
• Implementação do manual de limpeza e arrumação – 40 profissionais;
• Integração a Novos Profissionais – 103 profissionais;
• Legionella - epidemiologia, prevenção e vigilância a emergência do surto de 2014 – 1 profissional;
• Manipulação e Armazenamento de Material Estéril no Bloco Operatório - 22 profissionais;
• NP EN ISO 9001:2015 – 2 profissionais;
• Plano de Emergência Interno – 112 profissionais;
• Prevenção de Acidentes de Trabalho – 43 profissionais;
• Processamento de DM - 25 profissionais;
• Risco de Radiação Ionizante – 13 profissionais;
• RISCO E QUALIDADE DE CUIDADOS – 13 profissionais;
• Riscos Ergonómicos – 15 profissionais;
• Segurança e Higiene no Trabalho – 15 profissionais;
• Transferência do doente critico – 67 profissionais;
• Transporte citostáticos – 7 profissionais;
• Triagem, gestão de resíduos hospitalares – 96 profissionais.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Promover ensino aos doentes com avaliação da eficácia.
? Identificar as necessidades de formação.
? Planear a formação
? Promover a formação aos profissionais

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Segurança da Comunicação
3) Quantas auditorias internas sobre a transferência de informação nas transições 
de cuidados foram realizadas? *

48

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado e equipa auditora

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realizar auditorias aos processos de enfermagem de doentes com transferência inter ou intrahospitalar, para verificar o cumprimento dos documentos de transferência e alta, aprovados e implementados:
PT.GRL.002 - Cuidados de Enfermagem na Transferência Hospitalar de Doentes
PT.GRL.024 - Transferência e Referenciação 
PT.NEO.002 - Transferência do Recém-nascido 
IT.GRL.407 - Guia de Preenchimento da Folha de Transferência Inter-Hospitalar de Utentes 
IT.GRL.313 - Guia de preenchimento da folha registos de enfermagem transferência inter-hospitalar de doentes
IT.PED.005 - Referencia de Enfermagem - Transferência Hospitalar de Crianças 

? Implementar as ações preventivas e corretivas decorrentes das auditorias.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Segurança Cirúrgica
4) Qual a taxa de não conformidade da utilização da lista de verificação de 
segurança cirúrgica da instituição? *

--- (%)

Observações / Apoio
Anexar:
Nº de não conformidades registadas em sede de auditoria, i.e., o n.º de respostas do tipo “não” dos critérios de auditoria 
interna e o n.º total de respostas (excluídas as respostas "NA" não aplicáveis).

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Atualizar a norma interna referente aos procedimentos de segurança pré-operatória;
? Promover formação aos profissionais dos Blocos Operatórios e Cirurgias de Ambulatório.
? Monitorizar a taxa de conformidade: 
? nº de respostas do tipo "não" dos critérios de auditoria interna / total de respostas
? Implementar as medidas corretivas resultantes das não conformidades detetadas.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

5) Quais as taxas de complicações cirúrgicas dos eventos inadmissíveis
na instituição:
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Observações / Apoio
Indicar: N.º de incidentes inadmissíveis (por tipo) e o nº de doentes intervencionados.

Local cirúrgico errado: * 0 (%)

Procedimento errado: * 0 (%)

Doente errado: * 0 (%)

Retenção de objetos estranhos no local cirúrgico: * 0 (%)

Morte intraoperatória em doentes ASA1: * 0 (%)

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar a taxa de incidentes inadmissíveis por tipo / nº de doentes intervencionados
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

6) Quantas auditorias internas foram realizadas? * 0

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado e equipa auditora.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Realizar auditorias internas aos procedimentos de CSSV.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-09-30

7) Quantas notificações de incidentes relacionados com procedimentos
cirúrgicos ocorreram na instituição? *

3

Observações / Apoio
Indicar:
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de intervenção , etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar as notificações de incidentes relacionados com procedimentos cirúrgicos ocorreram na instituição.
? Solicitar análise do incidente e promover a implementação de ações de melhoria.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Segurança na utilização da medicação
8) Tem lista de medicamentos LASA atualizada e divulgada? *

Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar cópia da lista de medicamentos LASA da instituição em vigor, com data de aprovação e de revisão, se aplicável. 
Evidenciar como foi realizada a divulgação.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Listar medicamentos SA (Sound-Alike) do mestre de artigos do CHMT, e fotografar os LA (Look-Alike), integrando casos específicos de solventes;

? Aprovar e divulgar a lista; 

? Promover, através da intranet, ações de sensibilização sobre o tema;

? Elaborar norma que obrigue a análise periódica dos medicamentos LASA; 

? Integrar necessidade de rever LASA no procedimento de introdução de medicamentos.

? Norma 020 - 30.12.2014 - Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes. Atualizada a 14.12.2015.

? Prevê-se a publicação/divulgação de norma sobre os medicamentos LASA até final de janeiro de 2016.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-02-29

9) Tem implementado estratégia instituicional para o armazenamento e identificação de medicamentos LASA? *
Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar cópia da estratégia em vigor, com data de aprovação e de revisão, se aplicável, identificando os serviços onde está 
implementada. Evidenciar como foi realizada a divulgação.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Rever a lista de verificação de auditorias aos Serviços, integrando este controlo;

? Rever identificação de todos os medicamentos na Farmácia Central, destacando alguns medicamentos (por exemplo com maiúsculas ou negrito as letras, números que são distintos (ex. DOPAmina/DOBUtamina, 
Cloreto de sódio 0,9%, ou 20%); 

? Aplicar esta estratégia nos Serviços para alguns medicamentos.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-03-31

10) Quantas notificações de incidentes relacionados com a utilização de
medicamentos LASA, ocorreram na instituição? *

3

Observações / Apoio
Indicar:
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de ação , etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas.
? Identificar os Serviços sem prescrição eletrónica (Hospital de Dia (atualmente prescrição em ficheiro Excel), Cirurgia de Ambulatório, Bloco Operatório) e propor / implementar sistema de prescrição eletrónica.
? Rever norma de prescrição de forma a reforçar estes conceitos.
? Estimular os utentes a pedir conselhos antes de qualquer dúvida ou alteração que possa surgir no seu tratamento.
? Implementar sistema de reconciliação terapêutica (em Serviços piloto)
? Uniformizar e sistematizar o registo de recolha das intervenções farmacêuticas no processo de validação, de forma a apresentar semestralmente relatórios.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31
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11) Tem lista de medicamentos de alerta máximo atualizada? *
Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar cópia da lista de medicamentos de alerta máximo da instituição em vigor, com data de aprovação e de revisão, se 
aplicável. Evidenciar como foi realizada a divulgação.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Aprovar e divulgar a lista; 

? Promover, através da intranet, ações de sensibilização sobre o tema;
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-02-28

12) Tem implementada estratégia institucional para os medicamentos de alerta máximo? *
Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar cópia da estratégia em vigor, com data de aprovação e de revisão, se aplicável, identificando os serviços onde está 
implementada. Evidenciar como foi realizada a divulgação.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Rever a lista de verificação de auditorias aos Serviços, integrando este controlo;

? Aplicar esta estratégia nos Serviços para alguns medicamentos.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-03-31

13) Quantas notificações de incidentes relacionados com a utilização de 
medicamentos de alerta máximo ocorreram na instituição? *

0

Observações / Apoio
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de intervenção , etc.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

14) Quantas auditorias internas foram realizadas no âmbito de práticas
seguras do medicamento, na instituição? *

17

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado, âmbito da auditoria, nº das normas e equipa(s) 
auditora(s).

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realizar auditorias no âmbito das práticas seguras do medicamento.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

15) Foram implementadas outras medidas de melhoria na instituição no âmbito 
das práticas seguras do medicamento? *

Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar plano de melhoria, referindo a origem da ação de melhoria (norma, auditoria, notificação, outra).

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? É projeto do Serviço Farmacêutico, implementar da farmacocinética em medicamento e serviço piloto (Vancomicina na UCIP).
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

16) Quais as iniciativas desenvolvidas no âmbito da 
reconciliação terapêutica? *

? Alguns profissionais frequentaram cursos sobre o tema.

? A norma dos medicamentos trazidos do domicílio refere a necessidade de o médico efetuar esta reconciliação na admissão do 
utente na instituição, solicitam-se ao utente para trazer toda a terapêutica que fazia no domicílio.

? No âmbito do projet Eunetpas o CHMT tentou uma abordagem na reconciliação no momento da alta.

Observações / Apoio
A RECONCILIAÇÃO DA MEDICAÇÃO é o processo de verificação/avaliação da medicação do doente, incluindo a 
automedicação, em cada momento da transição entre cuidados de saúde, com o objetivo de evitar erros de medicação, 
nomeadamente: omissões, duplicações, doses inadequadas, interações, bem como problemas de adesão à medicação.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? É projeto do Serviço Farmacêutico, implementar a reconciliação num serviço piloto, no momento da alta.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Identificação inequívoca dos doentes
17) Tem implementada estratégia local para a identificação inequívoca do doente? *

Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar cópia da estratégia em vigor, com data de aprovação, modo de divulgação e revisão, se aplicável.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Assegurar o cumprimento das seguintes normas internas através de auditoria interna:
 PT.GRL.006 - Identificação dos Utentes;
 IT.GRL.018 - Identificação de Recém-Nascidos;
 IT.SIH.016 - Rotulagem e Envio de Componentes Sanguíneos e Hemoderivados;
 IT.SPC.011 - Normas de Identificação do Utente.
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? Garantir verificação cruzada da identificação com Recetor – Amostra – Pedido - Componentes sanguíneos;

? Avaliar o projeto de Implementação da pulseira de identificação do utente por leitura de código de barras.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

18) Quantas notificações de incidentes relacionadas com a identificação
do doente ocorreram na instituição? *

2

Observações / Apoio
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de intervenção, etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

19) Quantas auditorias internas foram realizadas no âmbito da identificação
inequívoca do doente, na instituição? *

11

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado, âmbito da auditoria/normas e equipa auditora.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realizar auditorias internas para monitorização do cumprimento das normas.
? Implementar as ações preventivas e corretivas decorrentes das auditorias.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

20) Que práticas seguras foram realizadas para assegurar a verificação entre 
a identificação do doente e o procedimento a realizar.  *

Em 2015 foram implementadas 3 medidas cruciais para assegurar a segurança na transfusão:
1. Em doentes grupados pela 1ª vez no Serviço de Imuno-hemoterapia do CHMT, é colhida uma 2ª amostra de sangue para 
confirmação de grupo sanguíneo antes da aplicação da transfusão, exceto na pediatria em que a identificação do doente (para a 
colheita da amostra para os testes pré-transfusionais e para a administração) é efetuada por 2 enfermeiros. (Anexo IMP.SIH.090.00)
2. Monitorização do indicador percentagem de confirmação do grupo sanguíneo com segunda amostra em doentes transfundidos pela 
1ª vez no CHMT (Anexo Mapa de Objetivos e Indicadores 2015).
3. A classificação do grupo sanguíneo AB0 do doente (Anexo IMP.SIH.12.04), à cabeceira (antes da administração da transfusão 
sanguínea) é um dos procedimentos do sistema de hemovigilância, 
4. utilizados no serviço de Imuno-hemoterapia, com o objetivo de aumentar a segurança transfusional. 
Esta metodologia é aplicada nos seguintes serviços: 
Nefrologia (Internamento e Hemodialise) – Torres Novas;
Hospital de Dia – Tomar;
UCPC – Tomar;
Hospital de Dia – Torres Novas

Observações / Apoio
Identificar o serviço, o público-alvo e nº de realizações.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Formar os serviços para as medidas de segurança na transfusão, com confirmação do grupo sanguíneo AB0 à cabeceira, antes da administração da transfusão.

? Implementar no serviço de urgência médico-cirúrgica um sistema de leitura ótica da identificação do doente de forma a promover a segurança na transfusão.

? Alargar a outros serviços a implementação da classificação do grupo sanguíneo AB0 do doente, à cabeceira (antes da administração da transfusão sanguínea), pois é um dos procedimentos do sistema de 
hemovigilância, utilizados no serviço de Imuno-hemoterapia, com o objetivo de aumentar a segurança transfusional. 

? Monitorização de indicadores para a segurança do doente na transfusão.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Prevenir a ocorrência de quedas
21) Implementou atividades no âmbito da prevenção de quedas? *

Sim
Não

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Garantir o cumprimento das normas internas implementadas:
? IT.GRL.409 – Avaliação do risco de Queda;
? PT.GRL.047 – Medidas de segurança na Prevenção da Queda e Agressão.

? Garantir a execução das medidas de melhoria propostas no relatório (ex.: Melhoria dos registos de enfermagem para que os dados dos indicadores sejam fidedignos).

? Após a implementação do novo SClínico – parametrização nacional única, prevê-se a construção de um resumo da operacionalização do protocolo e da instrução de trabalho que auxilie os enfermeiros no 
planeamento, no registo e na execução dos cuidados.

? Monitorização contínua de indicadores:
? Taxa de conformidade da aplicação do protocolo;
? Taxa de incidência de quedas;
? Taxa de efetividade diagnóstica do risco de queda;
? Taxa de efetividade na prevenção de quedas.

? Efetuar relatório anual (2016) com as propostas das ações de melhoria pelo grupo de Enfermagem das quedas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

22) Qual o nº de notificações de incidentes relativas a quedas registadas
na instituição? *

144

Observações / Apoio
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de ação , etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31
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23) Quantas auditorias internas foram realizadas no âmbito da prevenção
de quedas, na instituição? *

144

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado, âmbito da auditoria, nº das normas e equipa(s) 
auditora(s).

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realizar auditorias internas mensalmente aos processos de enfermagem com incidência de quedas.

? Definir estratégias de melhoria face às não conformidades detetadas nas auditorias.

? Transmitir mensalmente a informação das não conformidades detetadas ao enfermeiro chefe/responsável de serviço e enfermeiro cooperante, com o intuito de estes realizarem melhorias no serviço devendo os 
mesmos realizar evidencia das ações tomadas.

? Encerrar a edição de eventos até ao primeiro dia útil do mês seguinte.

? Implementar as ações preventivas e corretivas decorrentes das auditorias.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Prevenir a ocorrência de úlceras por 
pressão
24) Implementou atividades no âmbito da prevenção de úlceras de pressão? *

Sim (se sim, anexe evidência)
Não

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Garantir o cumprimento das normas internas implementadas:
? PT.GRL.052 – Medidas de Prevenção Face ao Risco de Ulcera de Pressão;
? IT.GRL.354 – Avaliação do Grau de Risco de Úlcera de Pressão
? IMP.GRL.360 – Medidas de prevenção de úlceras de pressão
? Implementar medidas que promovam as melhorias propostas no relatório:
? Ação de sensibilização nas três Unidades no sentido da divulgação e esclarecimento das alterações efetuadas, permitindo desta forma uma uniformização e melhoria da prática dos cuidados.
? Monitorização contínua de indicadores:
? Taxa de incidência de úlceras de pressão;
? Taxa de prevalência de úlceras de pressão;
? Taxa de efetividade diagnóstica do risco de úlceras de pressão;
? Taxa de efetividade de prevalência de úlceras de pressão;
Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

25) Qual o nº de notificações de incidentes relativas a úlceras de pressão
adquiridas na instituição? *

274

Observações / Apoio
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, plano de ação , etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas.

? Efetuar relatório anual (2016) com as propostas das ações de melhoria pelo grupo de Enfermagem das quedas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

26) Quantas auditorias internas foram realizadas no âmbito da prevenção
de úlceras de pressão, na instituição? *

274

Observações / Apoio
Anexar relatório(s) de auditoria, identificando: data, serviço auditado, âmbito da auditoria, nº das normas e equipa(s) 
auditora(s).

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realizar auditorias internas aos processos de enfermagem com incidência de quedas.

? Implementar as ações preventivas e corretivas decorrentes das auditorias.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-15

Notificação, análise e prevenção e 
incidentes
27) A instituição notifica incidentes noutro sistema sem ser o NOTIFICA? *

Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexe evidência indicando o número e a categoria dos incidentes notificados.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Concluir a aplicação de forma a permitir a gestão do risco associada a cada área.

Acompanhar a notificação de eventos no sistema nacional de notificação, avaliar as causas com os profissionais envolvidos, propor as ações corretivas decorrentes das notificações ocorridas e controlar a eficácia das 
mesmas.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

28) Indique quais as medidas preventivas implementadas, considerando os
incidentes de segurança do doente com maior prevalência na instituição? *

Em 2015 foram notificados 1326 eventos.
Para as tipologias de eventos mais notificadas no CHMT foram desenvolvidas medidas para prevenir a sua ocorrência (anexo relatório 
de eventos) a referir:

• Atrasos no Transporte de Doentes – Foi efetuada Nota Interna a dar conhecimento da situação à Gestão.
• Falhas na Preparação e Dispensa de Medicação – Foi ajustado os circuitos e os pontos de controlo.
• Consultas, sessões e MCDT – Foi efetuada Nota Interna a dar conhecimento da situação à Gestão.
• Higienização Incorreta das Mãos – Foi informada e penalizada a empresa de limpeza, responsável pela reposição do sabão líquido 
para lavagem das mãos.
• Não Alcance de objetivos Terapêuticos na Urgência – Foi efetuada a adequação dos recursos humanos e das infraestruturas.
• Dispositivos Médicos Não Conformes – Foi efetuado o estudo e adequação dos dispositivos médicos.
• Roupa (Distribuição, Qualidade e Rutura de stock) - Foi informada e penalizada a empresa responsável pela reposição de roupa.
• Ruturas de Stock do Aprovisionamento – Foi feito um ajuste de circuitos.

Observações / Apoio
Anexar documento comprovativo da implementação de medidas.
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(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Para as tipologias de incidentes de segurança do doente com maior prevalência no CHMT, definir e implementar medidas preventivas medidas preventivas. 
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

29) Foram realizadas auditorias internas à metodologia de análise de incidentes? *
Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar relatório de auditoria interna. 

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Promover anualmente uma auditoria interna ao Serviço de Gestão da Qualidade, que é responsável pela gestão dos eventos notificados, de forma a avaliar a metodologia de análise dos incidentes notificados.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Prevenir e controlar as infeções e as 
resistências aos antimicrobianos
30) A instituição monitorizou as infeções associadas aos cuidados de saúde através 
dos 4 programas de incidência de infeção (HAI-SSI; HAI-UCI; UCIN; INCS)? *

Sim
Não

Observações / Apoio
anexar relatório extraído da plataforma de cada programa com dados da própria instituição.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar as infeções associadas a cuidados de saúde, através dos programas de incidência de infeção, nomeadamente:
 Infeções da corrente sanguínea - VE-INCS.
 Vigilância da infeção nosocomial do trato urinário.
? Propor à UCIP a implementação do programa de vigilância HELICS UCI.
? Propor aos Serviços cirúrgicos a implementação do programa de vigilância HELICS ILC.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

31) A instituição monitorizou e notificou atempadamente os microrganismos 
alerta e problema? *

Sim (anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Admite-se evidência por amostragem. Anexar cópia do mail enviado para notificação dos microrganismos alerta 
(amostragem) e problema.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

• Monitorizar e notificar atempadamente os microrganismos alerta e problema. para o INSA/DGS/PPCIRA.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

32) A instituição tem conhecimento e analisa os seus dados de consumo 
de antimicrobianos? *

Sim (anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Anexar dados de consumo de antimicrobianos da instituição em qualquer métrica escolhida (DDD, DHD, nº embalagens, 
despesa).

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

• Analisar periodicamente o consumo de antimicrobianos na Instituição.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

33) A instituição tem um programa de apoio à prescrição de antibióticos, de acordo com o Despacho n.º 15423? *
Sim (se sim, anexe evidência)
Não

Observações / Apoio
Entende-se por “ter um programa”, o facto do mesmo estar estruturado e implementado.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

• Com a aquisição do programa informático, pretende-se congregar a informação necessária para, de forma célere, identificar as prescrições que necessitam ser analisadas. 
• Realização de ações de formação relativas à prescrição antimicrobiana.
• Desenvolvimento faseado do PAPA na Instituição.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

34) A instituição concluiu e ultrapassou a fase 1 da Campanha de Precauções Básicas de Controlo de Infeção? *
Sim Não

Observações / Apoio
Anexar checklist de atividades da CPBCI.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Realização de auditorias à implementação das precauções básicas do controlo da infeção.
? Implementar a Campanha de precauções básicas de controlo de infeção em Serviços piloto no CHMT.
? Manter a monitorização da higiene das mãos em todos os Serviços que aderiram à CNHM.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

35) Verificou-se, na instituição, diminuição no consumo de carbapenemes de 2014 para 2015? *
Sim
Não
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Observações / Apoio
Anexar dados de consumo de carbapenemes em qualquer métrica escolhida (DDD, DHD, nº embalagens, despesa).

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar o consumo de carbapenemes.
? Desenvolver ações para diminuição do consumo.

Nota:
Em 2015 foi efetuada alguma análise aos consumos de carbapenemes, nomeadamente meropeneme. No relatório que se anexa, evidencia-se um aumento em número absoluto de consumo, no entanto os dados de 
2014, não se encontram trabalhados em articulação com a produção, pelo que não se pode afirmar que o aumento de número absoluto se traduza num aumento efetivo do consumo.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

37) A taxa MRSA/Staphylococcus aureus, considerando todos as amostras, diminuiu de 2014 para 2015, na instituição? *
Sim
Não

Observações / Apoio
Quando se diz “considerando todas as amostras” implica todos os isolamentos, ie, sem exclusão de repetições no mesmo 
doente. 
Deverão ser incluidas colonizações e infeções e excluidas contaminações. 
Anexar o nº de amostras com isolamento de MRSA e o nº de amostras com isolamento de Staphylococcus aureus.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

• Rever o PT.CCI.002.02 - Atuação perante SAMR, segundo a Norma da DSS nº 18/2014.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

38) Qual % de doentes que adquiriu colonização ou infeção por microrganismo 
problema ou alerta conforme definição da Norma n.º 004/2013, 
de 21/02/2013
atualizada a 05/08/2013? *

3.0000

38) Qual % de doentes que adquiriu colonização ou infeção por microrganismo 
problema ou alerta conforme definição da Norma n.º 004/2013, 
de 21/02/2013
atualizada a 05/08/2013? *

Observações / Apoio
Anexar o nº doentes com colonização/infeção por microrganismo alerta/problema no período em análise e o nº de doentes 
admitidos no período em análise.
Os dados dos doentes que adquiriram colonização ou infeção por microrganismos alerta e problema são fornecidos pelos 
Laboratórios de Microbiologia.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Manter VE de Microrganismos Epidemiologicamente Importantes (MEI): infeção/colonização.
? Manter notificação dos microrganismos alerta ou problema isolados no Laboratório de Patologia Clínica conforme a norma 004/2013.

Observações: a taxa foi calculada: Nº de notificações de microrganismos alerta ou problema / nº de doentes admitidos.
(não se pode afirmar que estas colonizações/infeções tenham sido adquiridas na instituição)

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

39) Qual o nº de notificações de infeções associadas a cuidados de saúde, 
registados na instituição? *

2

(%)
Observações / Apoio
Anexar, por exemplo, quadro-resumo, etc.

(anexe evidência) *
Doc1.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Monitorizar a ocorrência de eventos e definir as ações corretivas e preventivas.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

3.MONITORIZAÇÃO PERMANENTE QUALIDADE E SEGURANÇA

Diagnóstico de Situação em 2015
Prioridade III: Monitorização permanente da qualidade e segurança 

1) A instituição avaliou a satisfação do 
utente? *

Sim Não

Observações / Apoio
Identificar instrumento de avaliação da satisfação e apresentar principais 
resultados.

(anexe evidência) *
1. Avaliação satisfação Utente.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Avaliar a satisfação dos utentes do CHMT e dos doentes do serviços certificados, aplicando os questionários aos utentes.

Implementar medidas de melhoria decorrente dos resultados da avaliação da satisfação dos utentes.

Elaborar o relatório com os resultados obtidos da avaliação da satisfação dos utentes.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

4.RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DAS UNIDADES SAÚDE

Diagnóstico de Situação em 2015
Prioridade IV: Reconhecimento da qualidade das unidades de saúde

1) A instituição está acreditada? *
Sim Não

Observações / Apoio
Se sim, identificar:
1) unidades/serviço ou Hospital
2) qual o modelo (ACSA, CHKS, JCI, outros…)
3) período de vigência do(s) certificado(s). 

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Avaliar a possibilidade de concluir a implementação do modelo de acreditação hospitalar, que o CHMT adotou em 2004, referencial Joint Commission International.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

2) A instituição está certificada? *
Sim, anexe evidência Não
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Observações / Apoio
OBSERVAÇOES/APOIO Se sim, identificar:
1) unidades/serviço ou Hospital
2) qual a Norma (ISO 9001, outras…)
3) período de vigência do(s) certificado(s). 

(anexe evidência) *
IV. Reconhecimento da Qualidade.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Consolidação da certificação nos serviços certificados;

? Realização de auditoria internas;

? Identificação das não conformidades e observações;

? Acompanhamento mensal das ações corretivas e preventivas;

? Avaliação do grau de execução das ações corretivas e preventivas;

? Avaliação do grau de eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas;

? Realização da auditoria externa;
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

5. INFO TRANSP CIDADÃO, AU/TO DA SUA CAPACITAÇÃO

Diagnóstico de Situação em 2015
Prioridade V: Informação transparente ao cidadão e aumento da sua capacitação

1) Que iniciativas de divulgação de informação ao doente /utente foram 
realizadas no âmbito da Segurança do Doente? *

O CHMT promove diversas iniciativas de divulgação de informação ao doente, no âmbito da sua segurança.

Observações / Apoio
Anexar entre 1 e 3 exemplos (panfletos, print-screen da página da instituição, etc.).

(anexe evidência) *
1. Divulgação de informação Utente.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Promover a divulgação de informação utente no âmbito da sua segurança através de cartazes, folhetos, sistema televisivo interno, internet, etc.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

2) Que ações de formação sobre segurança do doente foram realizadas 
para os utentes? *

A formação ao doente é realizada individualmente, mediante a sua patologia. O CHMT promove ensinos ao doente nas diversas áreas 
(Diabetes, Dor e visita pré-operatória), monitorizando a sua eficácia, conforme exemplo de protocolo que se anexa.

Observações / Apoio
Identificar tema(s) da formação, datas e nº de utentes.

(anexe evidência) *
2. Ações Formação ao Utente.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Promover a formação ao utente no âmbito da sua segurança através das ações definidas nos protocolos de ensino ao doente.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

3) Quais as iniciativas desenvolvidas no âmbito da análise das principais 
causas de reclamações? *

No âmbito da otimização de resultados e diminuição do nº de reclamações para
2015, foi proposto:
- Alteração do sistema de agendamento de consultas:
- Aviso do dia/hora das mesmas por SMS, de forma a adequar a presença do doente à hora real da realização da consulta
- Adequação do agendamento ao tempo de duração das consultas (determinar o
Tempo de duração de consulta por especialidade)
- Consolidação das propostas por realizar no ano anterior. 

Em anexo Relatório do Gabinete do Cidadão.

Observações / Apoio
Identificar as principais causas de reclamações e quais as principais medidas implementadas.

(anexe evidência) *
3. Reclamações.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

? Identificar as principais causas de reclamação e definir as medidas a implementar
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-31

Inserir Atividade

6. APROVAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

 Plano de Ação aprovado, assinado pelo responsável máximo da Instituição (Presidente do Conselho de Administração/Diretor Executivo) e com o respetivo carimbo.

Data de aprovação * 2016-01-03

Adicionar documento: * Relatorio de Atividades 2015 & Plano de Ação 2016_aprovado.pdf

 Homologação do Plano de Atividades pelo Diretor-Geral da Saúde

Data de homologação * 2016-03-30

Adicionar documento:

Ano *

Aprovação do Relatório de Atividades pelo Conselho de Administração/Presidente do ACES

Plano anos anteriores

Selecione...
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