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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? *

7

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) *
Nota Evidências 1.pdf

Adicionar Proposta

Implementar as seguintes Normas: 
29/2013 - Avaliação pré-anestésica para procedimentos eletivos; 14/2014- Implementação Experimental da Tabela Nacional de Funcionalidade; 8/2014 - Cartão da Pessoa com Doença Rara (CPDR); 013/2014 - Uso 
e Gestão de Luvas nas Unidades de Saúde; 025/2013 - Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Hospitais; 031/2013 - Profilaxia antibiótica cirúrgica; 002/2015 - Sistemas de Triagem dos Serviços de 
Urgência e Referenciação Interna Imediata;

Consolidar a implementação das seguintes Normas:
015/2013 - Consentimento informado, esclarecido e livre dado por escrito; 002/2013 - Cirurgia Segura, Salva Vidas
014/2015 - Medicamentos de alerta máximo
020/2014 - Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes
6/2014 - Duração de Terapêutica Antibiótica
024/2013 - Prevenção da Infeção do Local Cirúrgico
002/2013 - Cirurgia Segura, Salva Vidas

Atividade conjunta *
Sim

Identifique a entidade *
ACES

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

206

(anexe evidência) *
Nota Evidências.pdf

Adicionar Proposta

- Continuação das auditorias às Normas já auditadas, mencionadas nas evidências e outras que já se auditam no Hospital, anteriormente ao período de Diagnóstico em causa;

- Auditorias às Normas 29/2013 - Avaliação pré-anestésica para procedimentos eletivos; 031/2013 - Profilaxia antibiótica cirúrgica e 002/2015 - Sistemas de Triagem dos Serviços de Urgência
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

Adicionar Proposta

1. Implementação experimental da TNF em serviços piloto do hospital:
A. Serviço de pneumologia, no internamento, nos portadores de doença pulmonar obstrutiva crónica; 
B. Serviço de cardiologia, no internamento, portadores de insuficiência cardíaca avançada; 
C. Serviço de psiquiatria, no internamento, nos portadores de psicose funcional. 

D. Criação das condições ao cálculo dos ganhos funcionais e taxa de preenchimento

2. Expandir a sua aplicabilidade de acordo com as indicações da Direcção-Geral da Saúde.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

(anexe evidência) *
Nota Evidências.pdf

Adicionar Proposta

- Criação do Departamento de Ensino e Investigação Cientifica do HFF
- Promover uma boa prática metodológico-cientifica que assegure o respeito e proteção do interesse individual, quer dos doentes, quer dos profissionais, bem como a promoção da atividade científica no HFF EPE;
- Contribuir para a criação e desenvolvimento de condições para a realização de trabalhos de investigação no HFF EPE, nomeadamente no que diz respeito a aspetos metodológicos, promovendo a formação e a 
qualidade do acompanhamento dos investigadores;
- Realizar Formação em Investigação Clinica para os profissionais da área clinica;
- Direcionar, dinamizar e reforçar investigação nas áreas clínicas/patologias consideradas estrategicamente prioritárias para o HFF EPE;
- Continuar a desenvolver parcerias com centros académicos de investigação científica nas áreas biomédica, translacional, clínica e epidemiológica.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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? *

Após a definição e aprovação da metodologia para a avaliação da cultura de segurança (ACS) no Hospital, realizada em sede de 
reunião da CQS (evidencia A), os resultados desta avaliação foram preparados pela Direção da Qualidade, para facilitação da análise 
e discussão dos mesmos em reunião da CQS (Evidencia B), com vista à identificação das prioridades de melhoria e recomendações 
de ações (Evidencia C), divulgadas a toda a organização em intranet (Evidencia D).

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 1.pdf
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Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1.Reforço da dinamização interna para a resposta ao Inquérito de Avaliação de Cultura de Segurança do Doente (Norma nº 25/2013)
2.Acompanhamento das ações definidas, decorrentes, da avaliação anterior, em sede da CQS

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

Realizaram-se 36 cursos de formação para profissionais que abordaram a temática da Segurança do Doente, em diferentes vertentes, 
abrangendo 4133 formandos, conforme evidencia A

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

2.1.) segurança do profissional
 *

Realizaram-se 8 cursos de formação para profissionais que abordaram a temática da Segurança do Profissional, em diferentes 
vertentes, abrangendo 2383 formandos, conforme evidencia B

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 2.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

. Continuação da promoção das atividades formativas na área da segurança do doente e do profissional, conforme estabelecido em Plano de Formação para 2016
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

0

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

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Implementar plano de auditoria ao registo de transferência de utentes; auditorias a serem realizadas uma vez por semestre e durante 1 semana.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

13,5 (%)

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) *
Nota de Evidência 4.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Promoção de reuniões com Direções Clinica / Enfermagem / Qualidade/ Direção do Bloco para definição e implementação de Planos de Melhoria
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

5) Quais as taxas de complicações cirúrgicas dos eventos inadmissíveis
na instituição:

Observações / Apoio
Indicar: N.º de incidentes inadmissíveis (por tipo) e o nº de doentes intervencionados.

Local cirúrgico errado: * 0,0 (%)

Procedimento errado: * 0,0 (%)

Doente errado: * 0,0 (%)

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

Morte intraoperatória em doentes ASA1: * 0,0 (%)

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 5.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Sensibilizar e envolver os profissionais para a notificação deste tipo de eventos, nomeadamente através da formação na área da qualidade e gestão do risco e na divulgação do impacto das ações de melhoria 
decorrentes da notificação de outras ocorrências, de gravidade congénere.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

6) Quantas auditorias internas foram realizadas? * 193

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 6.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1.Continuação do desenvolvimento das auditorias à Norma 002/2013
2.Aumentar o nº de auditores internos para realização das auditorias em causa
3.Promover a análise dos resultados, junto das entidades responsáveis, para definição e implementação de ações de melhoria

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

132

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 7.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta
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1.Seguimento por parte do Gabinete de Gestão do Risco deste tipo de Notificações, promovendo-se a sua notificação e envolvimento na sua análise pelas entidades competentes
2.Continuação da análise periódica deste tipo de notificações, com risco maior associado, no grupo de Análise de eventos extremos para análises abrangentes e, consequente, definição de ações de 
preventivas/corretivas

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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.

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 8.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1-Revisão anual da listagem de medicamentos LASA
2- Implementar Tall Man Letters na prescrição electrónica

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 9.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Terminar a implementação do armazenamento e identificação dos medicamentos LASA em todos os serviços clínicos.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

0

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

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Incentivo à notificação dos incidentes envolvendo estes medicamentos e acompanhamento dos mesmos por parte do Grupo de Melhoria da Qualidade e Segurança de Análise de Erros de Medicação e outras 
entidades responsáveis

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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.

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 11.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Revisão anual da listagem de Medicamentos de Alto Risco do HFF e respetiva divulgação
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 12.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Melhorar o registo da dupla verificação dos medicamentos de Alto Risco no sistema de prescrição eletrónico
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

1

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 13.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Incentivo à notificação dos incidentes envolvendo estes medicamentos e acompanhamento dos mesmos por parte do Grupo de Melhoria da Qualidade e Segurança de Análise de Erros de Medicação e outras 
entidades responsáveis

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

509

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 14.pdf
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Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Efetuar Auditorias Internas da Qualidade, promovidas pelos Serviços Farmacêuticos (SF), ao circuito de Hemoderivados, circuito de Estupefacientes e ao Sistema de Gestão da Qualidade dos SF;
- Proceder à realização das auditorias internas no âmbito de práticas seguras do medicamento;
- Implementar auditoria focalizada ao processo de preparação e administração de terapêutica a doentes internados;

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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).

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 15.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1.Registo e tratamento das Intervenções farmacêuticas no sector de Ambulatório e Oncologia (à semelhança do internamento);
2. Terminar a implementação do armazenamento e identificação de medicamentos LASA e MAR em todos os serviços clínicos;
3. Revisão das perfusões contínuas no sistema de prescrição eletrónica (com DC)
4. Implementar auditoria focalizada ao processo de preparação e administração de terapêutica a doentes internados;

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

No período de referência foram desenvolvidas as seguintes iniciativas, no âmbito desta matéria:
Criação de procedimento transversal (PR.1447 T.FARM – Reconciliação Terapêutica (evidencia A); Participação em workshop 
"Envelhecer Hoje" promovido pela Direção de Enfermagem, com o tema "Polimedicação e Reconciliação Terapêutica (evidencia B);
Artigo publicado na Revista Clínica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca sobre o tema Reconciliação Terapêutica (evidencia C)

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) *
Nota de Evidência 16.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Desenvolvimento de projeto de reconciliação terapêutica, em Serviço Piloto, após reunidas as condições, de Recursos Humanos e Informatização
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 17.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Implementar auditorias focalizadas ao procedimento de "identificação inequívoca do doente" em vigor na instituição.
- Implementar auditorias no âmbito "identificação inequívoca do doente", em situação de realização de procedimentos de risco a selecionar

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

46

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 18.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Continuar a fomentar as notificações relacionadas com esta tipologia na formação prevista no âmbito da Gestão do Risco e continuar a promover, de acordo com o estabelecido, a definição de ações preventivas e/ou 
corretivas

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

516

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 19.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Implementar auditorias focalizadas ao procedimento de "identificação inequívoca do doente" em vigor na instituição.
- Implementar auditorias no âmbito "identificação inequívoca do doente", em situação de realização de procedimentos de risco a selecionar

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

Durante o período em apreciação foi revisto o procedimento de "Identificação de Utentes" (Evidência J), cuja aplicabilidade é 
transversal a todos utentes e profissionais de organização; Existiu lugar à elaboração do procedimento referente à utilização de 
Medicação de Alto Risco _ MAR (Evidência B), assim como a parametrização de sinalização no Sistema de Informação em uso e 
adoção de melhores práticas em termos de prescrição, dispensa e administração de MAR em segurança e respetiva divulgação 
(Evidências C e A) . 
No âmbito da "Segurança Transfusional" foram realizadas ações de formação destinadas a enfermeiros com 615 participações 
(evidências D, E e K) , dando continuidade ao plano em curso. 
A área da terapêutica citostática continuou a ser alvo de atenção, nomeadamente através da atualização de conhecimentos com a 
formação específica (Evidências F para profissionais de saúde e revisão/atualização de procedimentos (Evidências G,H e I)

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 20.pdf
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Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

-Implementação de auditorias no âmbito da identificação do doente em situação de realização de procedimentos de risco;
-Continuação da Formação em segurança transfusional;
- Auditoria ao processo de transfusão

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

Sim
Não

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 21.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1 - Dar continuidade à formação;
2 - Dar continuidade ao material de apoio relativo à prevenção de quedas para utentes e profissionais; 
3 - Atuar na educação e prevenção junto dos doentes/cuidadores;
4- Desenvolver a implementação de uma metodologia para a avaliação do risco de Queda, nos serviços de Pediatria;

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

235

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 22.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1 – Análise dos resultados das notificações no Sistema de Gestão de Ocorrências do HFF,e definição de ações de melhoria transversais, através de reuniões periódicas do grupo da Qualidade, Prevenção de Quedas 
– e apresentação quadrimestral à CQS 

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

23) Quantas auditorias internas foram realizadas no âmbito da prevenção
de quedas, na instituição? *

161

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 23.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

– Continuação das auditorias internas no âmbito da prevenção
de quedas
- Implementar e monitorizar as medidas de prevenção e corretivas estabelecidas

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 24.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1 - Integração de novo clinico no Grupo de Melhoria da Qualidade de Prevencão de prevenção de feridas e úlceras de pressão ; 
2 - Formação por áreas segundo as necessidades expressas; 
3 - Formação na área Pediátrica " Prevenção e Tratamento de Feridas no Utente Pediátrico"
4- Formação sobre terapia Compressiva;
5 - Acompanhamento dos registos no PCE, relativamente ao cumprimento da avaliação de risco de desenvolvimento de UP (PR 0079.T/DE);
6- Registos na UCIENP e Pediatria em soarian sendo auditados;
7- Continuação da realização de reuniões do Grupo dinamizador e elos de ligação dos serviços por forma a dinamizar os registos de avaliação;
8- Articulação com os ACE’S por forma á uniformização de procedimentos e produtos face ao tratamento de feridas e UP.

Atividade conjunta *
Sim

Identifique a entidade *
ACES

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

256

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 25.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

• Incentivar o reporte de ocorrência de UP no HFF
• Análise de ocorrências de UP nos serviços e estabelecer planos de melhoria

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

507

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 26.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1 - Auditoria focalizada que contemple a avaliação dos riscos e as medidas de prevenção de UP

2 - Implementar e monitorizar as medidas de prevenção e corretivas estabelecidas
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

Notificação, análise e prevenção e 
incidentes
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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) *
Nota de Evidência 27.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Alteração da plataforma de notificação e gestão de ocorrências por forma a torna-la mais proficiente.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

As principais medidas de melhoria implementadas, no período em análise, concentraram-se na melhoria das competências de análise 
e gestão de ocorrências, dos profissionais do hospital, através do desenvolvimento de ações de formação (evidencia a), b e f); e em 
diferentes intervenções de natureza mais transversal ou mais específica para os incidentes mais notificados, como, por ex:
1-"Quedas", relativamente às quais foi realizada formação para os profissionais do HFF (evidencia c), d); e), f)) , introduzindo-se 
igualmente Avaliação do Risco de Quedas no Processo Clínico Eletrónico (evidencia g))
2 – "Flebites", para as quais existe um grupo de melhoria da qualidade especifico com atividade significativa desenvolvida (evidencia 
j)) e que 
Promoveu a realização do Plano de Auditorias ao Cateter Venoso Periférico no âmbito das Flebites (evidencia i))
3-"Laboratórios", esta "tipologia", pela sua frequência de notificação e respetivo impacto no hospital, foi alvo de análise particular e 
definição de ações de melhoria(evidencia h))

Observações / Apoio
Anexar documento comprovativo da implementação de medidas.

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 28.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

1- Manutenção e desenvolvimento, quando aplicável, de grupos de melhoria transversais sobre as áreas temáticas de segurança do doente de maior prevalência na Instituição.

2-Continuação da Formação em "Ferramentas de Melhoria da Qualidade" por forma a munir os profissionais das competências necessárias à análise dos incidentes e desenvolvimento de ações de melhoria. 
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

Observações / Apoio
Anexar relatório de auditoria interna. 

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Auditorias a aspetos chave do Processo de Notificação e Gestão de Ocorrências, definido no hospital, a incluir nas auditorias internas da Qualidade aos diferentes serviços.
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

•Continuação da monitorização das infeções associadas aos cuidados de saúde através dos programas HAI-UCI e UCIN 
•Retoma do desenvolvimento de um sistema de registo, para monitorização das infeções do HAI-SSI, em processo clinico eletrónico, para facilitar o processo de registo e posterior ligação ao HAI-SSI;
•No que se refere às INCS, o Hospital irá iniciar, a sua aplicação progressiva nos Serviços

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 31.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Continuação da monitorização dos microrganismos problema e alerta 
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 32.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Divulgação de relatório relativo a 2015 com resultados da análise do consumo e antimicrobianos

Colocação em funcionamento da base de dados sobre a prescrição e consumo de Antimicrobianos 
Reporte aos serviços dos resultados e análise conjunta dos mesmos.

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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.

(anexe evidência) *
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Nota de Evidência 33.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Manutenção da Justificação Obrigatória de antimicrobianos
- Introdução no sistema Informático de prescrição de:
• - alertas de duração de terapêutica antimicrobiana, com obrigatoriedade de revisão da mesma
• - protocolos de antibioticoterapia profiláctica cirúrgica
• - Elaboração de normas de prescrição de antimicrobianos

- Colocação em funcionamento da base de dados sobre a prescrição e consumo de Antimicrobianos .
- Análise conjunta com os serviços da prescrição dos antimicrobianos para início da implementação de planos de revisão de terapêutica conforme o Despacho nº 15423/2013

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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) *
Nota de Evidência 34.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Nomeação do Coordenador da Campanha de Precauções Básicas pelo Órgão de Gestão
- Continuação dos passos da Campanha programados pelo PPCIRA para 2016 

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

35) Verificou-se, na instituição, diminuição no consumo de carbapenemes de 2014 para 2015? *
Sim
Não

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 35.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Manutenção da monitorização do consumo;
- Colocação em funcionamento da base de dados que permitirá revisão terapêutica de prescrição de carbapenemes até às 96h

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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.

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Anualmente é efetuada a taxa de MRSA /Estafilococos aureus considerando todas as amostras e considerando apenas doentes pelo Laboratório de Microbiologia. Os dados relativos a 2015 só estarão disponíveis em 
2016 pelo que não é possível, de momento saber se houve diminuição desta taxa de 2014 para 2015; Independentemente, de outras ações que vierem a ser definidas após a análise dos dados em causa, para 2016 
será:
1. Continuada a monitorização efetuada até agora, com o respetivo calculo da taxa de colonização / infeção por MRSA

2. Aplicação da Norma da DGS, no âmbito desta matéria

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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? *

1.0000

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

Continuação de monitorização efectuada até agora e obtenção da taxa de colonização / infeção por microrganismos alerta 

Manutenção da comunicação atempada aos serviços de forma a estabelecer precocemente medidas de isolamento

Divulgação dos resultados aos profissionais do HFF
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

6

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

(anexe evidência) *
Nota de Evidência 39.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Sensibilização dos profissionais para a notificação deste tipo de ocorrências, nomeadamente na formação de integração dos novos profissionais 
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

3.MONITORIZAÇÃO PERMANENTE QUALIDADE E SEGURANÇA

Diagnóstico de Situação em 2015
Prioridade III: Monitorização permanente da qualidade e segurança 
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1) A instituição avaliou a satisfação do 
utente? *

Sim Não

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

(anexe evidência) *
Evidências - Avaliação da Satisfação do Doente.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Avaliação anual da Satisfação de Utentes/2016, nas 4 valências (inquéritos telefónicos) 
- Avaliação contínua da Satisfação de Utentes no Internamento e em Ambulatório (resposta a inquérito após episódio)
- Apresentação, dos resultados resultantes das diferentes fontes de avaliação de satisfação de utentes, no âmbito da Comissão da Qualidade e Segurança, análise dos mesmos e identificação de melhorias 

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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). 

(anexe evidência) *
CHKS Accreditation.pdf

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Desenvolvimento de atividades de manutenção e desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade em vigor no Hospital (Ex: Auditorias; Análise de indicadores; Formação)
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

2) A instituição está certificada? *
Sim, anexe evidência Não

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) *
Evidências - Certificação.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

- Desenvolvimento de atividades para a transição para a Norma 9001:2015 dos Serviços já certificados
- Implementação de NP EN ISO 15 189 no Serviço de Anatomia Patológica
- Implementação da NP EN ISO 9001:2015 ao Processo de Doação de Órgãos, Tecidos e Células do HFF

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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? *

A informação ao doente/utente no âmbito da Segurança do Doente tem sido uma área de grande investimento por parte do hospital, 
atendendo ao seu impacto na qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Juntam-se, nas evidências, alguns exemplos dessas 
iniciativas de divulgação de informação (Exemplos de a) a m))

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

(anexe evidência) *
Evidências - Iniciativas de divulgação de informação ao doente_utente .zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Desenvolver a seguinte informação para os doentes/utentes, em diferentes suportes: 
• Prevenção de quedas no domicílio
• Preparação para o Nascimento
• Consentimento Informado
• Identificação do Utente
• Preparação do Utente para Consulta 

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

No período em causa, foram realizadas diferentes ações de formação para utentes, orientadas para a segurança, prevenção da 
doença/acidentes, a promoção da saúde e bem-estar e gestão e controlo da saúde/doença (Evidencias A; B,D;D,E;F,G;H;I).
De entre as múltiplas ações realizadas destacamos as seguintes: 
- Ação de formação intitulada "Pneumonia em Pediatria" destinada a pais de crianças internadas no HFF (Evidencia I);
- Ações de formação no domínio da "Promoção da amamentação" como -"Dificuldades na amamentação", "Amamentar porquê?" ou a 
"A importância da amamentação" destinadas a casais/ famílias a viver situação de gravidez ou puerpério (Evidencia E);
- Ações de formação na área da saúde da Mulher, nomeadamente abordagem a cuidados preventivos como a importância da "Higiene 
Genital Feminina" e da "Citologia Cervical (Evidencia F)";
- Ação de formação intitulada "Cuidar da diabetes na gravidez" (Evidência H). 
Nestas ações de formação participaram 151 utentes (evidencia J)

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

(anexe evidência) *
Evidências - Ações de formação sobre segurança do doente p utentes .zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Promoção de ações de sensibilização / Formação em áreas consideradas prioritárias (Ex; prevenção de quedas; Doentes portadores de dispositivos médicos; prevenção da diabetes; prevenção de complicações) 
Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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

As principais causas para apresentação das reclamações, no HFF, enquadram-se nos tempos de espera para atendimento.
Este motivo de reclamação incide, sobretudo, no Serviço de Urgência (Figura 1, da evidencia A), e está associado ao principal motivo 
de reclamações nesse serviço, já que o mesmo, é no período de referência, o responsável por 68,7% do total das reclamações (Figura 
2, da evidencia A).
Com vista a garantir resposta adequada no atendimento de doentes, foi definida nova forma de atendimento dos doentes não urgentes 
e pouco urgentes na Urgência. Assim foram afetas instalações próprias e equipa dedicada a este tipo de doentes, conforme o 
formalizado no Plano de Contingência, Módulo Inverno 2015-2016 (Pag. 11 da evidencia B)

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

(anexe evidência) *
Evidências - Análise das principais causas de reclamações.zip

Propostas de atividade para 2016
Adicionar Proposta

Página 8 de 9



1-Melhoria da aplicação de suporte ao tratamento das reclamações, com vista a facilitar as respostas e respetivo encurtamento de prazos de resposta.
2-Reforço da monitorização e controlo dos tempos de resposta das reclamações.
3-Assegurar, através da nomeação de grupos de trabalho, a identificação e planificação de ações que eliminem ou reduzam os motivos principais das reclamações

Outras atividades com impacto ao nível das principais causas atuais de reclamação:
a)Implementação do sistema de gestão de filas de espera através da chamada administrativa e clinica de forma mais automatizada através da utilização de quiosques e suportes visuais da chamada;
b)Implementação da possibilidade de pagamento de taxas automatizado em quiosques e acesso a declarações de presença;
c)Implementação de um Gestão de Relacionamento com o Cliente (GRC), com o objetivo de centralizar a informação do doente numa só plataforma informática tornando assim a interação com o doente mais ágil, 
transversal e dinâmica;

Atividade conjunta *
Não

Prazo de Execução *
2016-12-30

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 * 2016-01-14

Adicionar documento: * HFF - Aprovação por CA do Plano de Acção CQS 2016.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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