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A cultura da qualidade que o HGO, EPE abraçou desde 2000 tem sido caracterizada pelo esforço de-

senvolvido pela massa crítica dos seus profissionais. A melhoria da qualidade nos cuidados de saúde 

prestados aos nossos doentes tem sido a nossa bandeira com o slogan “A cuidar de si com Qualidade” 

e ela é traduzida numa imensidade de medidas, projetos e diligências tomadas, sobretudo na última 

década, da instituição. São os resultados dos programas de Acreditação do Caspe Healthcare Knowle-

dge Systems (CHKS), da Direção Geral da Saúde, e de Certificação pelas NP EN ISO 9001 e NP EN 

ISO 13485, cujo enfoque é concretizado no Sistema de Gestão da Qualidade do HGO, implementados 

e incrementados, bem como o respeito pelas orientações nacionais da Direção Geral da Saúde (DGS), 

sem sombra de dúvida, os principais responsáveis por aqui termos chegado. 

Têm sido múltiplos os ganhos em saúde da população, evidenciando a capacidade de liderança do 

Conselho de Administração, pelo seu envolvimento em todos os processos e a sua constante proximi-

dade junto dos profissionais. A captação proactiva em diferentes matérias, de gestão, de organização, 

de divulgação, de prestação de contas, a visibilidade dada à organização e, a sua capacidade visioná-

ria para o desenvolvimento continuado nos Sistemas e Tecnologias de Informação, vieram seguramen-

te trazer mais-valias para os profissionais e para todos os processos, cada vez mais complexos com 

que nos deparamos nesta organização. 

A melhoria dos processos assistenciais da nossa organização faz parte da agenda diária do HGO. A 

maturidade atingida com a acreditação, veio consolidar a excelência da prática clinica. Sentimos uma 

maior responsabilização pelas práticas junto dos doentes, um aprofundamento do conhecimento explí-

cito sobre a prática profissional e uma capacitação para integrar no processo de cuidados, o doente, as 

famílias e os cuidados primários, tornando-os nossos parceiros. Neste contexto é constante a procura 

de pontes de ligação e integração de cuidados, entre o hospital e a comunidade. A ênfase é dada à 

 

 

 INTRODUÇÃO 

No Hospital Garcia de Orta, EPE (HGO) estamos determinados em providenciar ao doente, o atendimento 

com níveis elevados de segurança e com a máxima qualidade, em ambiente de internamento e ambulatório. 

Para nos orientar no âmbito desse esforço e podermos servir a população da área de intervenção de Almada-

Seixal, foram desenvolvidos o Relatório de Atividades de 2019 e o Plano de Ação de 2020 sobre Qualidade e 

Segurança, tendo por base as orientações estratégicas do Conselho de Administração, da Direção Geral da 

Saúde e dos Programas Internacionais de Acreditação e Certificação. O Plano detalha a qualidade e seguran-

ça das estratégias chave que pretendemos desenvolver durante o ano de 2020. 
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continuidade de cuidados, à disponibilidade do conhecimento dos nossos diferentes especialistas para 

apoio de consultoria, ao desenvolvimento de novas redes com os cuidados de saúde primários, em 

áreas de cuidados especiais tais como a diabetes, os cuidados respiratórios, o enfarte agudo do mio-

cárdio, o acidente vascular cerebral, a insuficiência renal crónica, a obesidade, a hipertensão arterial 

pulmonar, entre outros.  

Estamos comprometidos com a excelência clínica, liderança académica e estratégica para a obtenção 

de resultados de desempenho de qualidade. As estratégias descritas neste documento destinam-se a 

facilitar o melhor serviço aos nossos doentes e os melhores resultados clínicos, alicerçados numa pes-

quisa e numa prática clinica baseadas em evidências. O Relatório de Atividades e o Plano da Qualida-

de e Segurança são uma afirmação do compromisso do HGO com a qualidade e segurança, contribu-

indo para a promoção, coordenação, liderança de qualidade e prioridades de segurança em toda a 

organização. Como hospital de agudos e atendimento em internamento e ambulatório, está envolvido 

numa infinidade de iniciativas da qualidade e segurança para melhorar os nossos serviços. Este docu-

mento capta essas iniciativas e o seu alinhamento com as mais amplas estratégias corporativas. O 

Plano de Qualidade e Segurança de 2020 dirige o nosso foco em saúde para as soluções do seu sis-

tema e das suas condições crónicas complexas e, garante o alinhamento com algumas das nossas 

direções estratégicas: 

 Manter e reforçar a qualidade dos cuidados e do atendimento 

 Melhorar a acessibilidade 

 Manter a sustentabilidade e aumentar a eficiência/produtividade 

 Aperfeiçoar e desenvolver o modelo de organização e gestão 

 Melhorar a comunicação e a Imagem 

 Recuperar infraestruturas gerais e assistenciais 

Dentro de cada uma dessas direções corporativas, identificamos a qualidade e segurança como as 

principais prioridades estratégicas descritas na Estratégia Nacional para a Qualidade e no Plano Naci-

onal para a Segurança do Doente de 2015-2020, e interiorizadas no nosso estatutário através da Estra-

tégia de Desenvolvimento da Qualidade e da Política de Segurança do Doente. Nestas, é possível veri-

ficar o nosso alinhamento com a continuidade de uma cultura de qualidade e segurança, a implementa-

ção de soluções para evitar danos, a qualidade dos cuidados de antecedência, e a adoção de práticas 

de segurança do doente, conforme definido pela DGS e pelo CHKS, bem como pelas organizações e 

sociedades que apoiam as diferentes especialidades clínicas.  
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Realizando os nossos objetivos da qualidade e segurança, aumentamos a exigente tarefa a que nos 

propomos de atendimento de excelência para todos.  

As estratégias e as metas que compõem este plano estão disponíveis para o público em geral, voluntá-

rios e profissionais de saúde, do HGO. 

Muitas atividades de qualidade e segurança já se encontram em curso e algumas iniciativas represen-

tam simplesmente uma maneira de fazer as coisas diferente e melhor. 

Estratégias para reduzir atrasos no atendimento, como é o caso da monitorização dos indicadores da 

qualidade, da acessibilidade, o desenvolvimento de estratégias para controlar os procedimentos da lista 

de verificação de segurança cirúrgica, a adesão à higienização das mãos e controlo da utilização dos 

antimicrobianos e da infeção, a notificação de incidentes e eventos adversos, o enraizamento da cultu-

ra da qualidade e segurança, representam as principais áreas de foco que requerem investimento con-

tínuo e que fazem parte do nosso universo de atuação.  

Os resultados da qualidade e segurança são monitorizados no nosso trabalho de forma sistematizada 

para garantir o progresso da cultura da qualidade, em toda a organização. 

 

Qualidade: Fazer a coisa certa, na hora 
certa, no caminho certo, para a pessoa certa 
- e tendo os melhores resultados possíveis.1 

Melhoria da Qualidade: é filosofia da orga-
nização que procura satisfazer as necessi-
dades e expectativas dos doentes e através 
de um processo padronizado que seletiva-
mente identifica e melhora todos os aspetos 
dos serviços.2 

Segurança do Doente: Redução e mitiga-
ção de atos inseguros no sistema de saúde, 
bem como, através da utilização de melho-
res práticas que mostram como lidar, para 
se obterem resultados positivos em 
doentes.3 

                                                           
1
 Agency for Healthcare Research and Quality 

2
 The Canadian Patient Safety Dictionary (2003). 

3
 The Canadian Patient Safety Dictionary (2003). 
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O nosso enfoque tem vindo a crescer em inovação e empowerment junto dos profissionais, universida-

des e empresas, com os quais temos incrementado parcerias. Os estudantes por nós preparados são 

um exemplo do nosso sucesso, uma vez que somos uma forte escolha por outras instituições de saú-

de, na captação dos recursos por nós recém-formados. 

 
O Hospital Garcia de Orta alinha-se através de um con-
junto de principais padrões de segurança e atendimento 
de qualidade em ambiente hospitalar.  

Providenciamos de forma valorizada, soluções de saúde 
com qualidade superior dentro e fora do ambiente hospi-
talar, através do desenvolvimento e aposta na qualidade 
dos serviços e dos profissionais.  
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Nossa Missão 
 Prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos no âmbito das 

responsabilidades e capacidades, dando execução às definições de política de saú-

de a nível nacional e regional, aos planos estratégicos e às decisões superiormente 

aprovadas.  

 Desenvolver atividades de investigação e formação, pré e pós graduada, de profis-

sionais de saúde, assim como atividades de ensino em colaboração protocolada com 

entidades públicas e privadas. 

Nossa Visão 
 Hospital Garcia de Orta pretende continuar a afirmar-se como instituição de referên-

cia, aumentar as áreas de excelência e consolidar a prestação de cuidados de quali-

dade e em ambiente organizado. 

 Aumentar a sustentabilidade e a acessibilidade. 

 Promover a satisfação de colaboradores e doentes. 

Nossos Valores 
 Cultura de prestação de serviço público. 

 Colocação do doente/utente no centro do universo da prestação dos cuidados de sa-

úde. 

 Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar;  

 Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde;  

 Eficiência na utilização dos recursos; 

 Cultura e Promoção da qualidade e da excelência na gestão clinica;  

 Conservação do património e proteção do meio ambiente;  
 

O Plano de Qualidade e Segurança do Doente 
do Hospital Garcia de Orta é projetado para ali-
nhar, apoiar e promover a missão, visão e valo-
res do Hospital, bem como as nossas orientações 
estratégicas organizacionais e áreas de foco, se-
diando-se na Qualidade dos Cuidados e Segu-
rança do Doente. 
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I. OBJETIVO ESTRATÉGICO – MELHORIA DA QUALIDADE CLINICA ORGANIZACIONAL 
 

1. Normas emitidas pela DGS que foram discutidas e analisadas no HGO 
2. Auditorias Internas sobre normas emitidas pela DGS realizadas 
3. Iniciativas desenvolvidas pelo HGO para melhoria da qualidade das prescrições de tratamento, me-

dicamentos e MCDT 
5. Tabela Nacional Funcionalidade 
6. Auditorias Internas aos registos clínicos das notas de alta médica e de enfermagem (Despacho nº 

2784/2013, de 20 de fevereiro) 
7. Sistema de Triagem (Norma nº 02/2015, de 06/03/2015 atualizada a 23/10/2015) 
8. Projetos de Boas Práticas 
9. Atividade de investigação clinica 
 



Qualidade Estratégica, Metas de Segurança do Doente, Resultados 2019 e Objetivos 2020 

Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

I 
MELHORIA DA 
QUALIDADE 

CLÍNICA 
ORGANIZACIONAL 

1. Normas emitidas pela 
DGS que foram discutidas 
e analisadas no HGO 

Foram analisadas, discutidas e implementadas aproximadamente 48 
Normas da DGS 

Continuar a divulgação das Normas da DGS na organização; 

Desenvolver reuniões e formações para a sua implementação 
quando necessário; 

Envolver Comissões e Serviços de forma integrada para a viabili-
dade do Normativo a introduzir; 

Dar continuidade à integração das Normas da DGS para NOC, 
NPG e Protocolos Internos do HGO. 

Governação Clinica 
Comissão Qualidade e Segurança  

Comissão Auditoria Clínica 
Comissão Risco Clínico 

Comissão Risco Não Clínico 
GCL-GCLPPCIRA 

2. Auditorias Internas sobre 
normas emitidas pela DGS 
realizadas 

Realizadas 159 auditorias Continuar a desenvolver formação em auditoria interna para apoio 
às práticas já implementadas; 

Continuar a promover e desenvolver a prática da auditoria clínica 
interna. 

Aferir a informação sistematizada na Base de Dados de auditoria 
"Monitor Audit", de acordo com as necessidades internas e insti-
tuições externas solicitadas. 

Governação Clinica 
Comissão Qualidade e Segurança 

Comissão Auditoria Clínica 
Comissão Risco Clínico 

Comissão Risco Não Clínico 
GCL-GCLPPCIRA 

3. Iniciativas desenvolvidas 
pelo HGO para melhoria da 
qualidade das prescrições 
de tratamento, 
medicamentos e MCDT 

Em 2019, a renovação dos Sistemas de Informação de apoio à área 
Clinica continuou a ser uma aposta. 
Destaca-se a continuidade da implementação e desenvolvimento dos 
sistemas transversais, nomeadamente: (Sclinico, Processo Clinico, 
AlertEDIS; SONHO2; Plataforma de Dados da Saúde; PEM_Receitas 
sem Papel) e os mais variados aplicativos de apoio às especialidades 
(ePM, Telemedicina, SGICM, Cobas Infinity, Centricity, Cardiobase, 
docBase, Astraia, taoNET). 
Manteve-se o Sistema de O ptimização e Monitorização dos tempos 
de internamento – que inclui o PRU, SoGA, e-Whiteboard e Monitori-
zação Exames das Especialidades cujo desenvolvimento tem sido 
feito em parceria com a SPMS, que têm como finalidade facilitar a 
atividade médica a avaliar a necessidade clínica das admissões e dos 
dias de internamento dos doentes com um conjunto de ferramentas: 

• PRU – instrumento que tem por finalidade avaliar a necessidade 
clínica das admissões e dias de internamento de doentes internados 
em Hospitais de Agudos. 

• SoGA - solução multidisciplinar, transversal e centrada em três 
vetores fundamentais para um a gestão de internamentos eficaz. 

• e-WhiteBoard – solução de visualização e monitorização, em tem-
po-real, da informaçã o clínica, administrativa e de referenciação, dos 
doentes internados. 

• Monitoriza ção dos pedidos de referenciação interna e otimização 
da resposta dos serviços que realizam MCDTs, de modo a reduzir os 
tempos de realização dos mesmos. 

• Business Inteligence - Solução utilizada para a medição e monitori-
zação de resultados. 

Dar continuidade ao processo de monitorização da prescrição 
pelo Serviço Farmacêutico e pelo GCLPPCIRA; 

Dar continuidade ao Projeto PHARMACCESS; 

Monitorização diária da prescrição e consumo dos carbapenemes 
e quinolonas; 

Dar continuidade ao processo de elaboração/revisão de NOC e 
Protocolos sempre que necessitem de atualização. 

Continuar a desenvolver consultas multidisciplinares para melho-
ria do percurso dos doentes nas patologias que requerem abor-
dagens complexas. 

Comissão Farmácia e Terapêutica 
Serviço Farmacêutico 

GCL-PPCIRA 



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

I 
MELHORIA DA 
QUALIDADE 

CLÍNICA 
ORGANIZACIONAL 

3. Iniciativas desenvolvidas 
pelo HGO para melhoria da 
qualidade das prescrições 
de tratamento, 
medicamentos e MCDT 
(Continuação) 

Relativamente à prescrição de medicamentos mantem-se as Plata-
formas da Prescrição de Medicamentos e MCDTs incorporadas no 
Sclinico, através dos aplicativos SGICM, pEM ePM, que permitem 
racionalizar e monitorizar a prescrição médica de medicamentos de 
uso hospitalar, o receituário de prescrição de medicamentos dispen-
sados ou para o ambulatório hospita lar, os medicamentos prescritos 
para o ambulatório, bem como as requisições MCDT’s. 

Melhoria na prescrição de medicamentos na Pediatria pela adesão do 
Serviço à prescrição online em SGICM e nos Blocos Operatórios 
(Central e UCA).  

No S. Farmacêutico mantêm-se os programas já anteriormente im-
plementados - PHARMACCESS, que consiste na entrega através de 
um veículo próprio do HGO, de medicação específica de ambulatório 
hospitalar nas farmácias comunitárias dos Conselhos de Almada e 
Seixal, esta destina-se a todos os doentes que por razões económi-
cas, não conseguem aceder ao hospital; Monitorização das prescri-
ções dos medicamentos com atualizações diárias, nomeadamente 
relacionadas com a prescrição de antibióticos (Carbapenemes e 
Quinolonas), onde as farmacêuticas ligadas ao GCL-PPCIRA não 
estando de acordo, analisam com os médicos prescritores a pertinên-
cia da terapêutica instituída (dose, período… ) e a necessidade da sua 
correção. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) faz também análises 
internas com os Serviços, ao consumo e tipologias de prescrição, 
dando destaque aos serviços com elevado consumo. 

O GCLPPIRA no âmbito do PNCI faz a vigilância da prescrição de 
antibióticos na organização, nomeadamente vigilância apertada nas 
UCI. Também realiza a monitorização de carbapenemes e quinolonas 
(ver Relatório Vigilância Consumo AB Jan a Dez 2019). 

 Comissão Farmácia e Terapêutica 
Serviço Farmacêutico 

GCL-PPCIRA 

5. Tabela Nacional 
Funcionalidade 

Dos doentes entrados e elegíveis para aplicação da TNF, à data da 
saída foram registados 751 registos na TNF.  

Continuar a melhorar a ferramenta de monitorização para adquirir 
conhecimento sobre como calcular o grau de funcionalidade nos 
dois momentos (admissão e alta). Esta ferramenta terá que ser 
desenvolvida com o apoio da ARSLVT, uma vez que os dados 
são preenchidos numa plataforma controlada por esta entidade 

Governação Clinica 
Unidade de Cuidados Continuados 

6. Auditorias Internas aos 
registos clínicos das notas 
de alta médica e de 
enfermagem (Despacho nº 
2784/2013, de 20 de 
fevereiro) 

A percentagem de registos clínicos eletrónicos não conformes, no 
âmbito do ponto n. 7 do Despacho 2784/2013 de 20/02, foi de 32,75% 
(26,8%, no 1º semestre, e 38,69%, no 2º semestre).  

Apostar e promover auditorias internas nos Serviços, relativamente 
aos registos Clínicos das notas de alta médica e de enfermagem. 

Aumentar a % de Auditorias realizadas através da Comissão de 
Auditoria Clínica. 

Comissão Auditoria Clinica 
Serviços Clínicos 
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I 
MELHORIA DA 
QUALIDADE 

CLÍNICA 
ORGANIZACIONAL 

7. Sistema de Triagem 
(Norma nº 02/2015, de 
06/03/2015 atualizada a 
23/10/2015) 

A) SERVIÇO URGÊNCIA DE ADULTO 
Sistema de Triagem Manchester II 

Indicadores: 

Demora média para triagem: 01:05.30 

Demora média entre a triagem e a primeira observação médica, 
por prioridade: 

• Vermelha: 00:10:07 

• Laranja: 00:22:19 

• Amarela: 00:48:51 

• Verde: 01:21:57 

• Azul: 02:23:36 

• Branco: 01:26:09 

Ponderação do número de óbitos até à primeira observação 
médica por nível de prioridade: 0.00 

Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de 
urgência: 06:40:32 

Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de 
urgência, por prioridade:  

• Vermelha: 08:02:58 

• Laranja: 09:47:55 

• Amarela: 07:17:32 

• Verde: 04:13:09 

• Azul: 04:07:29 

• Branco: 06:34:10 

Continuar a desenvolver estratégias para melhorar os tempos de 
triagem no Serviço Urgência Geral 

Serviço Urgência Geral 

7. Sistema de Triagem 
(Norma nº 02/2015, de 
06/03/2015 atualizada a 
23/10/2015) (Continuação) 

B) SERVIÇO URGÊNCIA PEDIÁTRICA 

Sistema de Triagem Manchester II 

Indicadores: 

Demora média para triagem: 00:27:45 

Demora média entre a triagem e a primeira observação médica, 
por prioridade: 

• Vermelha: 00:01:42 

• Laranja: 00:06:50 

• Amarela: 00:11:13 

• Verde: 00:37:18 

• Azul: 01:30:43 

• Branco: 00:18:41 

Ponderação do número de óbitos até à primeira observação 
médica por nível de prioridade: 0.00 

Continuar a desenvolver estratégias para melhorar os tempos de 
triagem na Urgência Pediátrica 

Serviço Pediatria 
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I 
MELHORIA DA 
QUALIDADE 

CLÍNICA 
ORGANIZACIONAL 

7. Sistema de Triagem 
(Norma nº 02/2015, de 
06/03/2015 atualizada a 
23/10/2015) (Continuação) 

B) SERVIÇO URGÊNCIA PEDIÁTRICA (Continuação) 

Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de 
urgência: 01:48:07 

Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de 
urgência, por prioridade:  

• Vermelha: 01:45:40 

• Laranja: 02:17:18 

• Amarela: 01:40:25 

• Verde: 01:33:08 

• Azul: 02:18:28 

• Branco: 01:13:45 

  

8. A instituição identifica 
projetos de boas práticas 
implementadas 
internamente 

PRÉMIOS 

Hospital Garcia de Orta, EPE  

Hospital reconhecido com o título de "Unidade de Saúde de 
Excelência ao Serviço da Humanidade" concedido pelo Observa-
tório Internacional dos Direitos Humanos de Portugal no Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 

Serviço de Neurocirurgia 

Prémio Garcia de Orta 2019: “Combining neuroprotection and 
neuroregenerationfor spinal cord injury repair. A pre-clinical 
study”. 

Serviço de Cardiologia 

Prémio Garcia de Orta 2019: “Angioplastia Pulmonar com Balão 
na Hipertensão Pulmonar TromboembólicaCrónica: Experiência 
Inicial de um Centro”. 

Serviço de Cardiologia 

Prémios de Boas Práticas INFARMED 25+: Hospital com consu-
mo mais baixo de carbapenemes e polimixinas, por 1000 doentes 
saídos, por dia, por grupo de contratualização.  

Serviço Farmacêutico 

Prémios Almofariz 2019: Prémio Farmácia Hospitalar do Ano.  

Continuar a apostar na qualidade de uma Instituição de excelên-
cia com desenvolvimento de projetos de boas práticas, envolven-
do os seus profissionais e a comunidade. 

Todos os Serviços 
ACES 

ARSLVT 
DGS  

INFARMED  
CHKS  

APCER  
Universidades 

Câmaras Municipais de Almada e 
Seixal 
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Implementação 

I 
MELHORIA DA 
QUALIDADE 

CLÍNICA 
ORGANIZACIONAL 

8. A instituição identifica 
projetos de boas práticas 
implementadas internamen-
te (Continuação) 

PROJETOS 

• Manutenção da acreditação Hospitalar pelas Normas do CHKS 

• Reconhecimento pelo referencial normativo “Manual de Standards 
Unidades de Gestão Clínica ME 5 1_07”, do modelo de certificação da 
DGS - Centro Referência de Oncologia de Adultos-Cancro Recto 

• Certificação NEN NP ISO 9001:2015 pela SGS - Centro Insemina-
ção e Reprodução Medicamente Assistida (CIRMA) 

• Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS - S. Anatomia Pato-
lógica 

• Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS - S. Blocos Operató-
rios 

• Certificação EN NP ISO 9001:2015 e EN NP ISO 13485: 2017 pela 
APCER -S. Esterilização 

• Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS - S. Gestão Logística 

• Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS - S. Patologia Clinica 

• Transição para a Certificação ISO 9001:2015 pela APCER - S. 
Medicina Transfusional 

Continuar a apostar na qualidade de uma Instituição de excelên-
cia com desenvolvimento de projetos de boas práticas, envolven-
do os seus profissionais e a comunidade. 

Todos os Serviços 
ACES 

ARSLVT 
DGS  

INFARMED  
CHKS  

APCER  
Universidades 

Câmaras Municipais de Almada e 
Seixal 

9. Atividade de 
investigação clinica 

O Centro Garcia de Orta - Investigação – coordena e monitoriza a 
área de investigação realizada no hospital da iniciativa dos profissio-
nais internos e externos e dos ensaios clínicos. 

No conjunto, em 2019 estiveram em curso 118 estudos, nomeada-
mente: ensaios clínicos, estudos observacionais e Investigações no 
HGO. 

Em 2019 registaram-se 118 publicações cientificas indexadas na base 
de dados PubMed de investigação desenvolvida no hospital, por 
iniciativa do investigador e/ou dos Serviços do hospital, com registo de 
diversas tipologias de colaboração, com outras instituições hospitala-
res, académicas e empresariais 

A estratégia de desenvolvimento de investigação assenta no 
estabelecimento de redes de parcerias, com instituições nacionais 
e estrangeiras de ensino e investigação, assegurando-se através 
dela o apoio em consultoria de elevado nível de exigência técnica 
e científica, condição da idoneidade e prestígio dos resultados. 

Com esta reorganização pretendeu-se criar condições de facilita-
ção ao percurso dos processos de investigação, mantendo o rigor 
e cumprimento das normas de boa prática, com um objetivo bem 
definido de redução do tempo de aprovação. 

Nesta área a foi definido, para o ano de 2020, as seguintes linhas 
de orientação geral: 

1. Manter as parcerias com as universidades e criar novas parcerias 

2. Criar os instrumentos de registo e sua organização, permitin-
do conhecer o real potencial científico da Instituição (projetos de 
investigação, publicação de artigos e livros, trabalhos comunica-
dos e atividades em conferências nacionais e internacionais, etc) 

3. Publicação e divulgação (Anuário do HGO) junto dos investi-
gadores, promotores e outros profissionais 

4. Organizar o Manual de Boas Práticas na área da Investigação 
Clínica 

5. Manter o protocolo de parceria com a Blueclinical 

6. Rever o Protocolo de Colaboração com a empresa consultora 
Exigo 

7. Apostar no financiamento e apoio ao desenvolvimento de 
projetos, discutir e planear com o Gabinete de Promoção de 
Investimento e de Parcerias um apoio regular. 

CGO 
Serviços Clínicos 

Exiguo; 
Bluemedical; 

Universidades 
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II. OBJETIVO ESTRATÉGICO - REFORÇO DA SEGURANÇA DOS DOENTES 
 
CULTURA SE SEGURANÇA 
1. Medidas de Melhoria Implementadas 
2. Formação desenvolvida no âmbito Segurança do doente e Segurança do Profissional 
3. Auditorias sobre transferência de informação nas transições de cuidados 
4. Segurança Cirúrgica 
5. Taxa de complicações cirúrgicas dos eventos inadmissíveis na instituição  
6. Nº Auditorias Internas Realizadas 
7. Quantas notificações de Incidentes relacionados com procedimentos cirúrgicos ocorreram na Insti-

tuição 
SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO 
8. Utilização da Lista dos LASA 
9. Estratégia para armazenamento dos LASA 
10. Nº Notificações Incidentes relacionados com os LASA 
11. Existência de Lista de Medicamentos de Alerta máximo atual 
12. Estratégia Medicamentos de Alerta Máximo 
13. Notificações de Incidentes Medicamentos de Alerta Máximo 
14. Auditorias Internas Praticas Seguras do Medicamento 
15. Melhoria nas práticas seguras do medicamento 
16. Reconciliação Terapêutica 
IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS DOENTES 
17. Estratégia Identificação inequívoca dos doentes 
18. Notificações de Incidentes relacionados com a Identificação inequívoca dos doentes 
19. Auditorias Internas realizadas no âmbito da Identificação inequívoca dos doentes 
20. Práticas Seguras foram realizadas para assegurara verificação entre a Identificação do doente e o 

procedimento a realizar.  
PREVENIR A OCORRÊNCIA DE QUEDAS 
21. Implementou atividades no âmbito da Prevenção de Quedas 
22. Nº de notificações de incidentes relativas a Quedas registadas na Instituição.  
23. Auditorias Internas realizadas no âmbito da Prevenção de Quedas na Instituição.  
PREVENIR A OCORRÊNCIA DE ÚLCERAS DE PRESSÃO 
24. Implementação de atividades no âmbito da Prevenção de Úlceras de Pressão na Instituição. 
25. Nº de notificações de incidentes relativas a Úlceras de Pressão adquiridas na Instituição 
26. Auditorias Internas no âmbito da Prevenção das Úlceras de Pressão na Instituição  
27. Notificação Análise e prevenção de Incidentes 
28. Medidas preventivas implementadas considerando os incidentes de segurança 
29. Foram realizadas Auditorias internas à metodologia de análise de incidentes 
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 
31. A Instituição monitorizou e notificou atempadamente os microorganismos alerta e problema 
32. A Instituição tem conhecimento e analisa os seus dados de consumo de antimicrobianos?  
33. A instituição tem um programa de apoio à prescrição de antibióticos, de acordo com o Despacho n.º 

15423?  
34. A instituição concluiu e ultrapassou a fase 1 da Campanha de Precauções Básicas de Controlo de 

Infeção? 
35. Verificou-se, na Instituição, diminuição no consumo de carbapenemes de 2017 para 2018?  
37. A taxa MRSA/Staphylococcus aureus, considerando todos as amostras, diminuiu de 2017 para 

2018, na instituição?  
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38. Qual % de doentes que adquiriu colonização ou infeção por microrganismo problema ou alerta con-
forme definição da Norma n.º 004/2013, de 21/02/2013 atualizado a 05/08/2013?  

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

  



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

II 
REFORÇO DA 

SEGURANÇA DOS 
DOENTES 

Cultura se Segurança 

1. Medidas de Melhoria 
Implementadas 

Avaliação da Cultura de Segurança do Doente realizada em 2019 

Do estudo realizado a nível nacional sobre Avaliação da Cultura de 
Segurança do Doente nos Hospitais (Norma nº 05/2018, Avaliação da 
Cultura de Segurança do Doente nos Hospitais) a taxa de adesão no 
Hospital Garcia de Orta foi de 15,1%. 

Foram analisados os resultados e foram implementadas as seguintes 
medidas nos anos de 2018 e 2019: 

1. Agendadas formações para o desenvolvimento de competências 
dos profissionais e pessoal da saúde nas áreas da comunicação e do 
trabalho em equipa, liderança de equipas, gestão/desempenho de 
equipas em situação de crise. 

2. Foi criada a figura de Coordenador da Qualidade e Segurança do 
doente dos Serviços/Unidades, com descrições de funções estabele-
cidas institucionalmente e encontramo-nos a realizar reuniões com os 
serviços para sensibilização das suas funções ao nível da qualidade, 
solicitando-lhe que nos enviem os nomes dos Coordenadores locais 
de Qualidade e Segurança do Doente.  

3. Agendada formação em segurança do doente. 

4. Continuar a divulgar Normas/Orientações Nacionais 

5. Agendadas várias formações sobre auditoria clínica para aumen-
tar a cultura de segurança.  

6. Disponibilizada formação em liderança, liderança de equipas e 
comunicação.  

7. Demos continuidade ao desenvolvimento das práticas de notifica-
ções para a melhoria da segurança do doente. Foram promovidas 
reuniões de análise e melhoria do desempenho profissional em gestão 
de risco e promovida a cultura não punitiva; 

Adotaram-se técnicas para evitar a ocorrência de eventos adversos 
com recurso a diagrama de análises de incidentes tais como diagrama 
de Ishikawa. 

Continuar a promover a Cultura de Segurança internamente e a 
articulação da mesma com o ACES Almada-Seixal. 

Governação Clinica 
Serviço Gestão da Qualidade 

Serviço Gestão Recursos 
Humanos 

Comissão Auditoria Clínica 
Comissão Qualidade e Segurança 

Comissão do Risco Clinico 
Serviço Saúde Ocupacional 

Comissão de Proteção e 
Segurança Radiológica 

EPVA 
NHACJR 

Comissão de Reanimação 
Serviço Farmacêutico 

GCL-PPCIRA 
ACES ALmada-Seixal 
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II 
REFORÇO DA 

SEGURANÇA DOS 
DOENTES 

2. Formação desenvolvida 
no âmbito: 
• Segurança do doente 

Total de Formandos que realizaram Formação em Segurança do 
Doente no ano 2019 = 3326, com 22139 horas de Duração de Forma-
ção e 21315,6 horas de Formação Frequentadas. 

Foi realizada no Centro Garcia de Orta, formação a todos os grupos 
profissionais, sobre a segurança do doente da qual destacamos: 

• 2ª Reunião Comunicação em Pediatria Torrado da Silva;  

• Ação de Divulgação da EPVA;  

• Aconselhamento em Aleitamento Materno;  

• Aconselhamento em Aleitamento Materno e Nutrição Infantil;  

• Administração de Protóxido de Azoto em Pediatria;  

• Anatomia Palpatória – Avaliação e Tratamento de Disfunções;  

• Atualização em Pediatria;  

• Auditoria Clinica;  

• Auditorias Internas da Qualidade;  

• Colóquio da Primavera – Infeciologia;  

• Comunicação e Assertividade;  

• Comunicação e Atendimento;  

• Cuidados Paliativos;  

• Cuidados Paliativos Pediátricos;  

• Formação/Informação sobre critérios de ativação da Equipa de 
Emergência;  

• Gestão de Resíduos – Elearning;  

• Gestão de Risco;  

• Igualdade, Diversidade e Direitos Humanos;  

• Introdução ao Serviço de Urgência Incluindo a Abordagem das 
Situações Emergentes Médicas e Cirúrgicas, Incluindo o Trauma;  

• Liderança e Gestão;  

• Liderança para Chefias de Equipa;  

• Mecânica Corporal - Técnicas de Levante e Transferência do Doente;  

• Medicina da Dor;  

• Metodologia de Analise de Incidentes;  

• Plano de Evacuação;  

• Precauções Básicas de Controlo de Infeção;  

• Precauções Básicas de Controlo de Infeção-Elearning;  

• Prevenção de Riscos Profissionais - Prevenção e Controlo Infeção 
Associada aos Cuidados de Saúde e Utilização Racional Dos Antimi-
crobianos;  

• Programa de Integração/Acolhimento;  

• Qualidade e Segurança Transfusional;  

• Segurança Contra Incêndios – Prática; 

• Segurança Contra Incêndios / Plano de Segurança do HGO – Elearning;  

• Segurança do Doente para Profissionais de Saúde; 

• Sistema Gestão da Qualidade do HGO; 

Continuar a desenvolver Formação de acordo com o solicitado: no 
Plano de Segurança do Doente 2015-2020, no Programa de 
Acreditação, nas NORMAS da DGS, e os considerados pertinen-
tes para as Áreas da Segurança do Doente e dos Profissionais, 
no Centro Garcia de Orta, nomeadamente: 

• SEGURANÇA DO DOENTE 

Destacando-se, entre outras:  

• Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI);  

• Prevenção da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde;  

• Cuidar de Pessoas com Demência;  

• Suporte Básico de Vida (SBV/DAE);  

• Suporte Avançado de Vida;  

• Qualidade e Segurança Transfusional; 

• Incêndios; 

• Resíduos Hospitalares; 

• Técnicas de Posicionamento do Doente Acamado;  

• Segurança do Doente;  

• Cuidados Paliativos (adulto e Pediátrico); 

• Auditorias Clinicas e da Qualidade; 

• Treino em Estratégias de adesão ao tratamento para Profis-
sionais de Saúde;  

• Urgência e Emergência. 

CGO 
INA; 

CHKS; 
DGS; 

APDH; 
OCEAN MEDICAL 

Serviço Gestão da Qualidade 
Serviço Gestão Recursos 

Humanos 
Comissão Auditoria Clinica 

Comissão Qualidade e Segurança 
Comissão Risco Clinico 

Serviço Saúde Ocupacional 
Comissão Proteção e Segurança 

Radiológica 
EPVA 

NHACJR 
Comissão de Reanimação 

Serviço Farmacêutico 
GCL-PPCIRA 
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II 
REFORÇO DA SE-

GURANÇA DOS 
DOENTES 

• Segurança do doente 
(Continuação) 

• Suporte Básico e avançado de Vida;  

• Técnicas de Posicionamento do doente Acamado;  

• Treino em competências comunicacionais;  

• Treino em Comunicação de Más Noticias;  

• Treino em Estratégias de adesão ao tratamento para Profissionais 
de Saúde;  

• Urgência e Emergência;  

• Utilização racional dos componentes/derivados do sangue;  

• Utilização Racional dos Meios Complementares de Diagnóstico;  

• Violência Interpessoal ao Longo do Ciclo de Vida;  

• Ventilação não Invasiva;  

• XII Reunião de Doação de Órgãos e de Transplantação Renal do HGO. 

 CGO 
INA; 

CHKS; 
DGS; 

APDH; 
OCEAN MEDICAL 

Serviço Gestão da Qualidade 
Serviço Gestão Recursos 

Humanos 
Comissão Auditoria Clinica 

Comissão Qualidade e Segurança 
Comissão Risco Clinico 

Serviço Saúde Ocupacional 
Comissão Proteção e Segurança 

Radiológica 
EPVA 

NHACJR 
Comissão de Reanimação 

Serviço Farmacêutico 
GCL-PPCIRA 

• Segurança do Profissional Total de Formandos em Formação sobre segurança dos profissionais 
ano 2019 = 3038, com 17594 horas de Duração de Formação e 17038 
horas de Formação Frequentadas. 

• SEGURANÇA DO PROFISSIONAL 

Destacando-se, entre outras:  
• Acidentes de trabalho;  
• Mecânica Corporal-Técnicas de Levante e Transferência;  
• Riscos Biológicos e Acidentes com Exposição a Sangue;  
• Ergonomia;  
• SClínico – Sistemas de Informação,  
• Comunicação e Assertividade;  
• Liderança; 
• Transporte Manual de cargas;  
• Exposição Profissional a Radiações Ionizantes;  
• Plano de evacuação;  
• Utilização racional dos componentes/derivados do sangue;  
• Utilização Racional dos Meios Complementares de Diagnóstico. 

3. Auditorias sobre transfe-
rência de informação nas 
transições de cuidados 

Foram realizadas 3 auditoria sobre transferência de informação nas 
transições de cuidados. 

Divulgar e adequar o normativo interno à Norma 001/2017 Comu-
nicação eficaz na transição de cuidados. 

Desenvolver auditorias transferência de informação nas transi-
ções de cuidados, nomeadamente às notas de alta médica e de 
enfermagem. 

Continuar a divulgar Politicas e Procedimentos sobre transferência 
da informação clínica nas transições de cuidados através de uma 
maior consolidação de conhecimento, dos profissionais sobre: 

• POL 0102 – Alta/Referenciação dos Doentes 
• NPG 1029 – Planeamento de Alta/Referenciação dos Doentes 
• NPG 1107 – Critérios gerais de admissão e alta do Serviço de 

Medicina Intensiva e apoio a outros Serviços do HGO 
• NPG 1149 – Critérios de Alta da Unidade de Cirurgia de Ambu-

latório 
• NPG 1065 – Transferência de Doentes 
• NPG 1252 – Transferência de Doentes entre o Serviço de Blo-

cos Operatórios e Serviços Utilizadores. 

Comissão Auditoria Clinica 
Serviço Apoio à Gestão do 

Internamento 
Serviços Clínicos 
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4. Segurança Cirúrgica A Taxa de não conformidade da utilização da lista de verificação de 
segurança cirúrgica foi de 56,1%. 

Cumprimento das normas internas do Serviço BO: NP 3097 – 
Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica e IS 5001 – BOC – 
Acesso à lista de Verificação da Segurança cirúrgica. 

Divulgar e dar cumprimento às normas institucionais, novas e 
atualizadas de forma a adequar a atuação dos profissionais às 
boas práticas veiculadas pela Norma 031/2013, atualizada em 
18/12/2014. 

• NOC 2062 – Profilaxia Antibiótica Cirúrgica na Criança e no 
Adulto 

• NPG 1138 – Lista de Verificação Cirúrgica  

• NPG 1196 – Prevenção de Infeção do Local Cirúrgico na Cri-
ança e no Adulto 

• NPG 1219 – Procedimento correto, no doente correto e na 
localização anatómica correta 

Comissão Auditoria Clinica 
Bloco Operatório 

UCA 
Comissão Qualidade e Segurança 

Serviço Planeamento Estudos, 
Analise e Controlo Gestão 

5. Taxa de complicações 
cirúrgicas dos eventos 
inadmissíveis na instituição 

A Taxa de complicações cirúrgicas é 0,007% no local cirúrgico errado; 

A Taxa de complicações cirúrgicas é 0% no procedimento cirúrgico 
errado; 

A Taxa de complicações cirúrgicas é 0% no doente errado; 

A Taxa de complicações cirúrgicas é 0,020% na retenção de objetos 
estranhos no local cirúrgico; 

A Taxa de complicações cirúrgicas é 0% na morte intraoperatória em 
doentes ASA 1. 

Continuar a fomentar o sistema de notificação de incidentes que 
preconiza princípios de análise das ocorrências e medidas para 
minimizar ou reverter o dano nos doentes, além das informações 
posteriores complementares e aprendizagem com o erro.  

Continuar o programa de cirurgia segura. 

Formação sobre prevenção de retenção inadvertida de itens 
contáveis e notificação de incidentes. 

Aquisição de dispositivo para contagem e registo de compressas 

Serviço Gestão da 
Qualidade/Comissão Qualidade e 

Segurança 
Comissão Risco Clinico 

6. Nº Auditorias Internas 
Realizadas 

Foi realizada uma auditoria entre os meses de Outubro a Dezembro 
com 56 observações na LVSG. 

Continuar a realização de auditoria à "Cirurgia Segura, Salva 
Vidas". 

Bloco Operatório 
UCA 

Comissão Auditoria Clínica 
Comissão Qualidade e Segurança 
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7. Quantas notificações de 
Incidentes relacionados 
com procedimentos cirúr-
gicos ocorreram na Insti-
tuição 

Foram registadas 6 notificações de incidentes relacionadas com 
incidentes cirúrgicos. 

Continuar programa de cirurgia segura a realização de auditoria e 
divulgação dos resultados.  

Manter formação sobre Notificação de Incidentes e Metodologia 
de Análise de Incidentes.  

Manter análise de incidentes.  

Continuar a fomentar a notificação de incidentes.  

Providenciar formação para as equipas cirúrgicas sobre a LVSC e 
o trabalho em equipa, se ocorrer algum caso de complicação 
cirúrgica inadmissível.  

Efetuar análise Causa Raiz nos eventos inadmissíveis.  

Implementar ações de melhoria nas notificações de maior rele-
vância (maior nível de risco).  

Efetuar análise de causa-raiz das notificações de eventos adver-
sos graves, catastróficos e morte (incluindo as complicações 
cirúrgicas inadmissíveis).  

Incentivar os profissionais a notificarem sempre que haja um 
evento adverso relacionado com o procedimento cirúrgico. 

Bloco Operatório 
Risco Clinico 

Comissão Qualidade e Segurança 
Comissão Auditoria Clinica 

Segurança na Utilização da Medicação 

8. Utilização da Lista dos 
LASA 

Sim, há uma lista atualizada e divulgada em NPG O Hospital mantem em vigor a NPG 1116 – Cuidados com Medi-
camentos de Aparência Semelhante ou Nomes Similares, onde está 
inserida a lista de medicamentos LASA por forma a garantir a 
prevenção da ocorrência de erros e de eventos adversos relaciona-
dos com medicamentos. 

Em 2020 pretende: 

- Dar continuidade da Formação em Segurança do Medicamento; 

- A Comissão de Auditoria Clínica realizar auditorias à Seguran-
ça do Medicamento, englobando diversos Serviços. 

Serviço Farmacêutico e Serviços 
Clínicos 

Comissão Auditoria Clinica 

9. Estratégia para armaze-
namento dos LASA 

Existe estratégia Institucional O Hospital mantém em vigor a NPG 1116 – Cuidados com Medi-
camentos de Aparência Semelhante ou Nomes Similares, onde está 
inserida a lista de medicamentos LASA por forma a garantir a 
prevenção da ocorrência de erros e de eventos adversos relaciona-
dos com medicamentos. 

Em 2020 pretende: 

- Dar continuidade da formação em Segurança do Medicamento; 

- A Comissão de Auditoria Clínica, realizar auditorias à Segu-
rança do Medicamento, englobando diversos Serviços. 

Serviço Farmacêutico e Serviços 
Clínicos 

Comissão Auditoria Clinica 
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10. Nº Notificações Inciden-
tes relacionados com os 
LASA 

Foram efetuadas 11 notificações de incidentes relacionados com os 
LASA. 

Dar continuidade à estratégia de identificação e rotulagem dos 
Medicamentos nos locais de Acondicionamento dos Serviços com 
sinalética LASA normalizada.  

Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de ação.  

Manter formação sobre esta temática. Manter análise de inciden-
tes.  

Continuar a fomentar a notificação de incidentes.  

Rever anualmente a lista de medicamentos LASA - Atualizar a 
lista sempre que haja alterações - Divulgar e informar os Diretores 
de Serviço, Enfermeiros Chefes e Responsáveis sempre que haja 
alteração da lista de medicamentos LASA. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

Comissão Risco Clinico 

11. Existência de Lista de 
Medicamentos de Alerta 
máximo atual 

Existe Lista na instituição O Hospital Garcia de Orta tem definida NPG 1117 – Medicamen-
tos de Risco Acrescido, onde está implícito a lista de medicamen-
tos de Risco Acrescido por forma a garantir a prevenção da 
ocorrência de erros e de eventos adversos relacionados com 
medicamentos.  

Pretende em 2020: 

- Dar continuidade da formação em Segurança do Medicamento; 

- A Comissão de Auditoria Clínica, realizar auditorias à Segu-
rança do Medicamento, englobando os diversos Serviços Clínicos 
da Organização. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

Comissão Risco Clinico 
Comissão Auditoria Clinica 

12. Estratégia Medicamen-
tos de Alerta Máximo 

Existe estratégia Institucional O armazenamento dos medicamentos nos Serviços deve obede-
cer à metodologia adotada pelo Serviço Farmacêutico e que tem 
vindo a ser implementada desde 2015.  

O S. Farmacêutico vai continuar a sensibilizar e informar/formar 
os profissionais sobre Segurança do Medicamento, junto dos 
Serviços. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

Comissão Risco Clinico 
Comissão Auditoria Clinica 

13. Notificações de Inciden-
tes Medicamentos de Alerta 
Máximo 

Foram efetuadas 18 notificações de incidentes relacionadas com a 
utilização de medicamentos de alerta máximo. 

Dar continuidade à estratégia de identificação e rotulagem dos 
Medicamentos nos locais de Acondicionamento dos Serviços com 
sinalética alerta máximo normalizada.  

Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de ação.  

Manter formação sobre esta temática. Manter análise de incidentes.  

Continuar a fomentar a notificação de incidentes. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

Comissão Risco Clinico 
Comissão Auditoria Clinica 
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14. Auditorias Internas 
Praticas Seguras do 
Medicamento 

Realizadas 8 auditorias ao medicamento. Fomentar e envolver os Serviços na prática de auditoria ao 
medicamento. 

Realização de auditorias na área do medicamento. 

Comissão Auditoria Clinica 
Serviços Clínicos 

15. Melhoria nas práticas 
seguras do medicamento 

Sim foram revistos os seguintes procedimentos:  

NPG 1032 - Prescrição de Medicamentos; NPG 1033 – Entrega e 
Devolução de Medicamentos e/ou Produtos Farmacêuticos; NPG 
1116 – Cuidados com Medicamentos de Aparência Semelhante ou 
Nomes Similares; NPG 1117 - Medicamentos de Risco Acrescido; 
NPG 1184 - Justificação Clínica de Medicamentos; NPG 1260 - 
Transporte de Medicamentos Hospitalares e Produtos Biológicos 
(Pharmacess e Rastreios); Política 0143 – Medicamento; Política 0145 
– Administração de Terapêutica. 

Quanto às práticas seguras implementadas, destacamos:  

Implementada a utilização de etiquetas coloridas pré impressas para 
identificação de seringas com medicação injetável durante os proce-
dimentos anestésicos. 

A preparação de Alimentações Parentéricas está centralizada e é 
realizada no Serviço Farmacêutico em ambiente controlado. 

Procedimentos para evitar prescrições verbais de medicamentos, 
especialmente as relacionadas com terapêutica com nomes seme-
lhantes. 

Implementada a padronização do acondicionamento e da identificação 
dos medicamentos nos locais de armazenamento nos Serviços, com 
utilização de sinalética colorida e de diferenciação de nomes de 
medicamentos semelhantes com letras maiúsculas. 

Implementado a Prescrição Eletrónica de Medicação. Implementado 
um sistema de notificação de incidentes que preconiza princípios de 
análise das ocorrências e medidas para minimizar ou reverter o dano 
nos doentes, além das informações posteriores complementares e 
lições de aprendizagem com o erro. 

Procedimento de dupla verificação independente de medicação, nas 
etapas mais vulneráveis do circuito do medicamento, como por exem-
plo validação de cálculos de doses em doentes pediátricos e idosos, 
programação de bombas de infusão e de PCA, preparação e adminis-
tração de citotóxicos, administração de estupefacientes. 

Listagem de medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético seme-
lhante existente no formulário do HGO, atualizada e acessível para 
consulta dos profissionais. 

Dar continuidade ao conjunto de intervenções identificadas no 
documento em anexo.  

Sensibilizar os serviços para a necessidade de corrigirem algu-
mas práticas, no âmbito do medicamento e identificadas em sede 
de auditoria. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 
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16. Reconciliação 
Terapêutica 

A Instituição continua a implementar a NPG 1031 – Reconciliação 
Terapêutica e a Política 0145 – Administração de Terapêutica. Nestes 
documentos encontra-se descrito o processo de reconciliação 
terapêutica da Instituição 

Adequar o processo de Reconciliação Terapêutica e o normativo 
institucional à norma da DGS nº 018/2016 - Reconciliação da 
medicação, de acordo com o Plano Nacional de Segurança do 
Doente. 

Realizar auditorias sobre o processo de reconciliação terapêutica 
e sensibilizar os profissionais para a importância das boas práti-
cas nesta área. 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

Comissão Auditoria Clinica 

Identificação inequívoca dos doentes 

17. Estratégia Identificação 
inequívoca dos doentes 

Sim existe estratégia implementada. Manter a atualização e implementação das normas através da 
sua inclusão em políticas e procedimentos internos. 

Manter auditoria à identificação com pulseira do doente adulto e 
do Recém-Nascido. 

Manter auditoria à sinalização do doente com alergia ao medica-
mento. 

Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de ação. 

Manter formação sobre esta temática. 

Comissão Qualidade e Segurança 
Comissão Risco Clinico 

Serviços Clínicos 

18. Notificações de Inciden-
tes relacionados com a 
Identificação inequívoca 
dos doentes 

Foram notificados 42 incidentes relacionados com a identificação do 
doente. 

Manter a atualização e implementação das normas através da 
sua inclusão em políticas e procedimentos internos. 

Manter a Formação aos profissionais nestas temáticas. 

Manter análise de incidentes relacionados com a identificação do 
doente e Implementar ações de melhoria. 

Continuar a fomentar as notificações relacionadas com esta 
tipologia na formação no âmbito da Gestão do Risco. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

Comissão Qualidade e Segurança 

19. Auditorias Internas 
realizadas no âmbito da 
Identificação inequívoca 
dos doentes 

Foram realizadas 50 auditorias aos serviços. Manter auditoria à identificação com pulseira do doente adulto e 
do Recém-Nascido. 

Manter auditoria à sinalização do doente com alergia ao medica-
mento. 

Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de ação. 

Manter formação sobre esta temática. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

Serviço de Medicina Transfusional 
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20. Práticas Seguras foram 
realizadas para assegurar a 
verificação entre a Identifi-
cação do doente e o proce-
dimento a realizar. 

Os documentos existentes na organização incluem as seguintes 
práticas seguras: 

- Colocação de pulseira de identificação no doente em regime de 
urgência, internamento, Hospital de Dia, Cirurgia de Ambulatório e 
doente em ambulatório submetido a procedimentos invasivos com 
sedação, administração de contraste e radio isótopos. 

- Utilização de dupla verificação (doente certo/medicamento certo, 
doente certo/sangue certo, doente certo/procedimento certo, …). 

- Estão uniformizadas as pulseiras e etiquetas de identificação do 
doente no hospital em que consta: o nome completo, género, idade, 
data de nascimento, nº processo clínico e código de barras com o nº 
de episódio. 

- Aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica. 

Colocação de pulseira de identificação no doente em regime de 
urgência, internamento, Hospital de Dia, Cirurgia de Ambulatório e 
doente em ambulatório submetido a procedimentos invasivos com 
sedação, administração de contraste e radio isótopos. 

Utilização de dupla verificação (doente certo/medicamento certo, 
doente certo/sangue certo, doente certo/procedimento certo, …). 

Aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica. 

Auditorias 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

Prevenir a Ocorrência de Quedas 

21. Implementou atividades 
no âmbito da Prevenção de 
Quedas. 

Atividades desenvolvidas: 

- Avaliação do risco de quedas de todos os doentes internados utili-
zando a Escala de Morse. 

- Avaliação proactiva dos riscos com os Serviços e identificação de 
situações com risco potencial de provocar queda de doentes. 

- Análise estatística das quedas notificadas e divulgação aos Serviços. 

- Análises dos incidentes de quedas notificados e planos de melhoria. 

- Auditoria semestral às quedas notificadas do doente adulto em 
regime de internamento. 

- Continuação do Plano de Substituição faseada de camas hospita-
lares 

- Realização de auditorias clínicas no âmbito da prevenção de que-
das de doentes. 

Manter a avaliação do risco de queda a todos os doentes. 

Manter a avaliação proactiva do risco nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de melhoria. 

Manter a divulgação aos Serviços sobre a análise estatística das 
quedas notificadas. 

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos 
de melhoria. 

Manter auditoria semestral da Avaliação do Risco de Queda do 
Doente Adulto no Internamento. 

Continuar a substituição do parque de camas no hospital. 

Governação Clinica 
Comissão Risco Clinico 

Serviço Planeamento Estudos, 
Analise e Controlo Gestão 

22. Nº de notificações de 
incidentes relativas a 
Quedas registadas na 
Instituição. 

Foram registadas 271 notificações de incidentes relativas a Quedas Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos 
de melhoria. 

Manter auditoria semestral às quedas notificadas. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

23. Auditorias Internas 
realizadas no âmbito da 
Prevenção de Quedas na 
Instituição. 

Foram realizadas 2 auditorias à Avaliação do Risco de Queda do 
Doente Adulto no Internamento. 

Auditados no total 134 episódios de quedas notificados, correspon-
dendo a 130 doentes adultos em regime de internamento pela Comis-
são Risco Clinico. 

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e desen-
volvimento de planos de melhoria. 

Manter auditoria semestral às quedas notificadas. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 
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Prevenir a Ocorrência de Úlceras de Pressão 

24. Implementação de 
atividades no âmbito da 
Prevenção de Úlceras de 
Pressão na Instituição. 

O HGO tem NOC 2001 – Prevenção e Avaliação da Úlcera de Pres-
são.  

A instituição dispõe de norma relativa à prevenção de úlceras de 
pressão e à notificação das mesmas sempre que ocorram. 

Monitorização do indicador de úlcera de pressão, através da aplicação 
informática BSC. 

Continuação da avaliação de risco de úlceras por pressão do 
doente com utilização da Escala de Braden Adultos e Braden Q 
Pediátrica. 

Continuação da avaliação proactiva do risco clínico nos Serviços 
com elaboração de planos de melhoria. 

Continuação da análise e monitorização periódica das úlceras de 
pressão notificadas, com definição de planos de melhoria.  

Continuação da sensibilização dos profissionais para a notificação 
de incidentes de úlceras por pressão. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

CGO 

25. Nº de notificações de 
incidentes relativas a Úlce-
ras de Pressão adquiridas 
na Instituição 

Foram realizadas na Instituição 3 Notificações relativas a Úlceras de 
Pressão. 

Manter avaliação do risco de UPP a todos os doentes internados. 

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos 
de melhoria. 

Dar continuidade às atividades definidas pela Comissão de Ges-
tão de Risco Clínico. 

CGO 
Comissão Risco Clinico 

Serviços Clínicos 

26. Auditorias Internas no 
âmbito da Prevenção das 
Úlceras de Pressão na 
Instituição 

Não foram realizadas na Instituição auditorias internas no Âmbito das 
Úlceras de Pressão 

Manter a análise e gestão dos incidentes notificados. 

Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma 
HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através de 
reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços. 

Incentivar os Serviços à prática de auditoria clínica na prevenção 
de UP, tendo em conta o programa de acreditação e orientações 
da tutela. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

Notificação, Análise e Prevenção e Incidentes 

27. Notificação Análise e 
prevenção de Incidentes. A 
instituição notifica inciden-
tes noutro sistema sem ser 
o NOTIFICA 

Foram Notificados 1573 Incidentes na Organização em 2019 na 
aplicação HER+ (sistema de notificação em uso no HGO) 

Manter a análise e gestão dos incidentes notificados. 

Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma 
HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através de 
reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 
S. Med. Transfusional 

Comissão Qualidade e Segurança 
S. Farmacêutico 
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28. Medidas preventivas 
implementadas consideran-
do os incidentes de segu-
rança 

Avaliação do risco de queda a todos os doentes internados 

Análise dos incidentes de quedas de doentes e planos de melhoria. 

Divulgação aos Serviços sobre a análise estatística das quedas 
notificadas. 

Avaliação proactiva do risco nos Serviços Clínicos com elaboração de 
planos de melhoria. 

Auditoria semestral da "Avaliação do Risco de Queda do Doente 
Adulto no Internamento". 

Continuar a substituição do parque de camas no hospital 

Manter a avaliação do risco de queda a todos os doentes. 

Manter a avaliação proactiva do risco nos Serviços Clínicos com 
elaboração de planos de melhoria. 

Manter a divulgação aos Serviços sobre a análise estatística das 
quedas notificadas. 

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos 
de melhoria. 

Manter auditoria semestral da "Avaliação do Risco de Queda do 
Doente Adulto no Internamento". 

Continuar a substituição do parque de camas no hospital. 

Serviços Clínicos 
Comissão Risco Clinico 

Comissão Auditoria Clinica 
Serviço Farmacêutico 

29. Foram realizadas Audi-
torias internas à metodolo-
gia de análise de incidentes 

Não foram realizadas auditorias internas. Manter a análise e gestão dos incidentes notificados. 

Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma 
HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através de 
reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços. 

Comissão Qualidade e Segurança 
CGO 

Prevenir e Controlar as Infeções e as Resistências aos Antimicrobianos 

30. A Instituição monitori-
zou as infeções associadas 
aos cuidados de saúde 
através dos 4 programas de 
incidência de infeção 

Sim. Os programas HAI_NET_SSI; HAI Net_UCI (HELICS – 
Bacteriémia, Inf.urinária, Pneumonia, Traqueobronquite); HAI_UCIN, 
INCS_CVC-Cirurgia II; INCS_CVC-UCI. 

Dar continuidade a todos os programas. GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

31. A Instituição monitori-
zou e notificou atempada-
mente os microorganismos 
alerta e problema 

O GCLPPCIRA institucional monitoriza os doentes dos Serviços 
através de um conjunto de informação relevante sobre os 
microorganismos (Line list) , nomeadamente a sua tipologia, alertas, 
análises, classificação, produto biológico onde foi recolhido e 
antibiograma. 

Sempre que se justifique o GCLPPCIRA emite parecer para apoio à 
tomada de decisão face a situações de maior complexidade.  

Dar continuidade às vigilâncias, monitorizações e notificações aos 
serviços onde se registem casos de ocorrências com 
microrganismos alerta e problema. 

Quando necessário emitir parecer aos Serviços envolvidos 

GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

32. A instituição monitori-
zou e notificou atempada-
mente os microrganismos 
alerta e problema, através 
da rede europeia de VE, de 
acordo com a Norma da 
DGS/PPCIRA nº 004/2013 
de 08/08/2013, atualizada a 
13/11/2015? 

O GCLPPCIRA monitoriza e notifica os organismos problema e alerta 
(vigilancia epidemiologica, VE). 

Dar continuidade à Vigilância Epidemiológica GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 
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II 
REFORÇO DA SE-

GURANÇA DOS 
DOENTES 

32.1. A taxa de Staphylo-
coccus aureus resistentes 
à meticilina (MRSA) no total 
de Staphylococcus aureus 
(considerando apenas as 
amostras invasivas (san-
gue e líquor) e excluindo os 
duplicados), calculada por 
1000 dias de internamento, 
diminuiu do ano anterior 
para o ano atual, na Insti-
tuição – Se sim, em que 
percentagem? 

A TAXA DE MRSA no total de STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM 
SANGUE E LCR diminuiu em 6,79% do ano de 2018 para 2019. 

Dar continuidade à Vigilância Epidemiológica GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

32.2. Está implementado na 
Instituição a Norma da 
DGS/PPCIRA para a pre-
venção e controlo da 
transmissão de MRSA, n.º 
018/2014 de 09/12/2014, 
atualizada a 27/10/2015? – 
Se sim, em que percenta-
gem de serviços clínicos? 

A norma está implementada e é aplicada a todos os serviços de 
internamento, sempre que os critérios sejam aplicáveis (100%). 

Continuar a sensibilizar e formar os profissionais dos Serviços 
para a prevenção e controlo da transmissão de MRSA. 

GCL-PPCIRA 
CFT 

Serviço Farmacêutico 

32.3. A Instituição aplica a 
grelha de avaliação do 
risco individual do doente 
na admissão, de modo a 
implementar as medidas de 
isolamento adequadas – se 
sim, em que percentagem 
de serviços clínicos/áreas 
de atendimento? 

Elaborada grelha de avaliação de risco na admissão no internamento. 
Em fase de parametrização informática. 

Foi elaborado inquérito epidemiológico de admissão no internamento. 

Implementar durante 2020  GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

33. A instituição tem im-
plementado um programa 
de apoio à prescrição de 
antibióticos, de acordo com 
o Despacho n.º 15423? 

Monitorização de carbapenemes e quinolonas. Elaborado Relatório 
Vigilância Consumo AB Jan a Dez 2019. 

Dar continuidade ao programa. GCL-PPCIRA 
CFT 

Serviço Farmacêutico 
Serviços Clínicos 

34. A Instituição recebeu os 
dados de consumo de 
antimicrobianos, analisou-
os e forneceu informação 
de retorno aos prescrito-
res/a todos os profissionais 
de saúde? 

Os resultados podem ser consultados na Listagem de Consumos de 
Medicamentos/Grupo Farmaco-Terapêutico do ano 2019 

Dar continuidade GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

II 
REFORÇO DA 

SEGURANÇA DOS 
DOENTES 

35.Verificou-se, na institui-
ção, diminuição no consu-
mo de carbapenemes do 
ano anterior para o ano 
atual? 

Pela análise do “Relatório –“Monitorização Consumo de 
Carbapenemes e Quinolonas” elaborado pelo GCL PPCIRA, verifica 
se um decréscimo de 1,82% da Dose Diária Definida (DDD) de 
Carbapenemes. Em 2019 não foi atingido o objetivo <95%, dado o 
indicador DDD Carbapenemes 19/18 ter sido de 98,20%. 

Dar continuidade. GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

36. Verificou-se, na institui-
ção, diminuição no consu-
mo de quinolonas do ano 
anterior para o ano atual? 

Pela análise do “Relatório –“Monitorização Consumo de 
Carbapenemes e Quinolonas”, verifica um aumento de 12,82% da 
Dose Diária Definida (DDD) de quinolonas (injetável) e de 3,37% de 
DDD quinolonas em comprimidos. Em 2019 não foi atingido o objetivo 
<95%, dado o indicador DDD quinolonas 19/18 ter sido superior 
(112,8% injetável e 103,49% oral). 

Dar continuidade  GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

37. A Instituição aderiu aos 
Feixes de Intervenção 
(bundles) de prevenção e 
controlo de infeção asso-
ciada a dispositivos / pro-
cedimentos invasivos. 

Não. Aderir, logo que haja as condições necessárias.  GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

37.1) Feixe de intervenções 
para a prevenção da infe-
ção do local cirúrgico? 

O HGO em 2019 não aderiu ao Feixe de intervenções para a 
prevenção da infeção do local cirúrgico. 

Implementar no Serviço Cirurgia I e II GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

37.2) Feixe de intervenções 
para a prevenção da infe-
ção do trato urinário? Se 
sim, indique a percentagem 
de serviços clínicos/áreas 
de atendimento aderentes? 

Três Serviços Clínicos do HGO (20%) aderiram ao Feixe de 
intervenções para a prevenção da infeção do trato urinário.  

Dar continuidade e estender a mais serviços. GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

37.3) Feixe de intervenções 
para a prevenção da infe-
ção associada ao cateter 
intravascular? 

O HGO em 2019 não aderiu ao Feixe de intervenções para a preven-
ção da infeção associada ao cateter intravascular. 

Implementação planeada para o 2º semestre. GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 

37.4) Feixe de intervenções 
para a prevenção da pneu-
monia associada à intuba-
ção? 

O HGO em 2019 não aderiu ao Feixe de intervenções para a preven-
ção da pneumonia associada à intubação 

Implementação planeada para o 2º semestre. GCL-PPCIRA 
Serviços Clínicos 

Serviço Patologia Clinica 



Objetivos Estratégicos da 
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II 
REFORÇO DA 

SEGURANÇA DOS 
DOENTES 

38. A Instituição aderiu à 
Estratégia Multimodal de 
Promoção das Precauções 
Básicas de Controlo de 
Infeção (PBCI), nomeada-
mente: PBCI, Higiene das 
Mãos e Uso de Luvas? 

O HGO em 2019 não aderiu ao Módulo da Auditoria às PBCI e uso de 
luvas mas 16 Serviços aderiram (43% dos serviços clínicos) ao 
módulo de monitorização da adesão dos profissionais de saúde à 
higiene das mãos.  

Programado para último trimestre a adesão ao Módulo da 
Auditoria às PBCI. 

Dar continuidade à adesão ao Módulo de monitorização da 
adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos. 

GCL-PPCIRA 

39. A Instituição elaborou 
um plano de ação na área 
da prevenção e controlo de 
infeção, das resistências 
aos antimicrobianos e 
prescrição de antimicrobi-
anos? 

Plano Ação 2020-2022. Cumprimento do Plano de Ação definido. GCL-PPCIRA 

40. A Instituição elaborou 
um relatório de ação na 
área da prevenção e con-
trolo de infeção, das resis-
tências aos antimicrobia-
nos e da prescrição antimi-
crobiana e disseminou a 
informação pelos gestores 
e grupos profissionais? 

Relatório de Atividades do GCLPPIRA de 2019. Continuar a elaborar relatório de atividades anual. GCL-PPCIRA 

41. A Instituição reuniu os 
critérios exigidos no Des-
pacho 15423/2013 de 26 de 
novembro, sobre os recur-
sos humanos e logísticos 
necessários ao cumprimen-
to deste plano de ação? 

Sim, a instituição desenvolveu esforços no sentido de dar 
cumprimento ao estipulado para o GCLPPCIRA:  

- Coordenador: afetas 20 horas 

- Médicos: afetas 53 horas 

- Enfermeiros do Núcleo Executivo: afetas 112 horas 

Manter os recursos existentes. GCL-PPCIRA 

42. A Instituição definiu um 
programa interno de for-
mação, a abranger as 
temáticas da prevenção e 
controlo de infeções e de 
resistências aos antimicro-
bianos e prescrição de 
antimicrobianos, incluindo 
a formação dos recém-
admitidos? 

Sim, Programa de Formação: Prevenção e Controlo da Infeção 
Associada aos Cuidados de Saúde (IACS) 

Cumprimento do programa de formação.  GCL-PPCIRA 
Serviços 

CGO 
Internato Médico 

Serviço Gestão Recursos 
Humanos 
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III. OBJETIVO ESTRATÉGICO - MONITORIZAÇÃO PERMANENTE DA QUALIDADE E SEGURANÇA 
 
1. A instituição avaliou a satisfação do utente 
 

  



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

III 
MONITORIZAÇÃO 
PERMANENTE DA 

QUALIDADE E 
SEGURANÇA 

1. A instituição avaliou a 
satisfação do utente 

Sim, a Instituição avaliou a satisfação do utente em vários Serviços do 
Internamento e Ambulatório, dos quais destacamos S. Consulta 
Externa, S. Bloco Operatório, S. Pediatria, S. Hemato-Oncologia , S. 
Nutrição, UCA, EIHSCP, S. Anatomia Patológica 

Relativamente à satisfação do doente, a Instituição está a 
procurar desenvolver uma App, que lhe permita aplicar os 
questionários de satisfação a todos os doentes em todos os 
Serviços da Organização, favorecendo deste modo uma 
monitorização mais célere e eficaz.  

Continuar a apostar junto dos Serviços, na monitorização da 
satisfação dos doentes. 

Gabinete Cidadão 
Serviço Gestão da Qualidade 
Comissão de Humanização 
Serviço Gestão de Doentes 
Serviço Gestão Sistemas 

Informação 
Serviço Planeamento Estudos, 
Analise e Controlo de Gestão 

Serviços 
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IV. OBJETIVO ESTRATÉGICO - RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE 
1. A Instituição está acreditada?  
2. A Instituição está certificada?  
  



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

IV. 
RECONHECIMENTO 

DA QUALIDADE 
DAS UNIDADES DE 

SAÚDE 

Acreditação 

1. A Instituição está 
acreditada? 

O Hospital através do Serviço de Gestão da Qualidade e da Comissão 
da Qualidade e Segurança encontra-se a aguardar a Avaliação do 4º 
Ciclo de Acreditação pelo CHKS, previsto para outubro de 2020. 

Acreditação como Hospital Amigo dos Bebés. Reconhecimento pelas 
boas práticas na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 
pela UNICEF/OMS: Quarta avaliação externa para verificação do 
cumprimento dos 10 passos que permitem a manutenção da acredita-
ção como Hospital Amigo dos Bebés - atribuição da conformidade 
para manutenção da acreditação a 2019.06.03. 

Em 2019 o Laboratório de Eco de Stress do Serviço de Cardiologia 
candidatou-se à Acreditação pelo EACVI da European Society of 
Cardiology. 

Dar continuidade aos Projetos de Acreditação do HGO durante o 
ano de 2020 

Serviço Gestão da Qualidade 
Comissão Qualidade e Segurança 
Serviços Clínicos e Não Clínicos 
Comissões Técnicas de Apoio ao 

Conselho de Administração 

Certificação 

2. A Instituição está 
certificada? 

Sim, a Instituição tem um conjunto de Serviços certificados por várias 
entidades, isto é, APCER, SGS e CHKS, pelas ISO 9001:2015 e 
13485:2018. Fazem parte deste conjunto o Serviço de Medicina 
Transfusional, o Serviço de Esterilização Centralizada, o Serviço de 
Gestão Logística, o Serviço de Blocos Operatórios, o Serviço de 
Patologia Clinica, o Serviço de Anatomia Patológica e o Centro de 
Infertilidade Reprodução Medicamente Assistida, do Serviço de Gine-
cologia e Obstetrícia e o Centro Garcia de Orta/Formação, como 
entidade formativa.  

O Banco de Olhos e Transplantação (Atividade de Colheita, Análise, 
Armazenamento e Distribuição de Córnea, Aplicação de Córnea e 
Membrana Amniótica) obteve certificado de renovação de autorização 
em 2019.11.12, pela DGS. 

O Centro de Referência de Oncologia de Adultos- Cancro do Reto do 
Hospital foi sujeito a avaliação pela DGS/ACSA em 16 de Janeiro de 
2019 e foi Certificado - Centro de Referência Oncologia de Adultos - 
Cancro do Reto - Hospital Garcia de Orta EPE, nº Projeto 2017/087 - 
Certificação da Qualidade de Nível Bom, Certificado 065/05/19 com 
validade de 5 anos, a partir da data de resolução 26 agosto de 2019. 

Preparar os Serviços para auditorias Externas de Monitorização 
ou de Recertificação nos Serviços pelas NP EN ISO 9001:2015 e 
NP EN ISO 13485:2018. 

Realizar auditorias internas aos Sistemas de Gestão da Qualida-
de dos Serviços Certificados segundo as NP EN ISO 9001:2015 e 
13485:2018. 

Aguarda-se Certificação de mais seis Serviços segundo a norma 
NP EN ISO 9001:2015. 

Centro de Referência Neurorradiologia de Intervenção na Doença 
Cerebrovascular 

Serviço Gestão da Qualidade 
Comissão Qualidade e Segurança 

S. Gestão Logística 
S. Patologia Clinica 

S. Blocos Operatórios 
S. Esterilização 

S. Medicina Transfusional 
CIRMA 

S. Cirurgia 
S. Oftalmologia 

S. de Neurorradiologia 

 



38 

A Cuidar de si com Qualidade | Reconhecidos pelas Práticas de Excelência  
Av. Torrado da Silva | 2805-267 Almada | Portugal 

V. OBJETIVO ESTRATÉGICO - INFORMAÇÃO TRANSPARENTE AO CIDADÃO E AUMENTO DA 
SUA CAPACITAÇÃO 

 

1. Que iniciativas de divulgação de informação ao doente/utente foram realizadas no âmbito da Segu-
rança do doente?  

2. Que ações de formação sobre segurança do doente foram realizadas para os utentes?  
3. Quais as iniciativas desenvolvidas no âmbito da análise das principais causas de reclamações?  
  



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

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? 

Mais uma vez, realizaram-se diversas ações e iniciativas de informa-
ção/ comunicação e ensino, envolvendo a participação dos doentes, 
nomeadamente: 

1. Ações interventivas dirigidas à comunidade nos eventos simbóli-
cos dos dias Nacionais e mundiais: Dia Nacional do Dador de Sangue; 
Dia do Euromelanoma com rastreio do cancro cutâneo e passeio 
pedonal; Dia mundial da HTA com rastreio da hipertensão; Caminha-
da do Coração incluindo diversos rastreios como TA e SBV; Dia 
Mundial da Criança e Open Day relacionado com arte da Unidade de 
Pedopsiquiatria do HGO 

2. Diversos eventos relacionados com prevenção da doença e pro-
moção da saúde em parceria com a camara de Almada e Seixal 
decorreram entre Maio e Junho: Nos dias 9 a 11 de Maio decorreu um 
evento denominado "Almada Saudável", onde estiveram presentes 
várias especialidades do hospital com palestras e sensibilizações ao 
doente/família: Nutrição e Dietética-Alimentação saudável e leitura de 
rótulos; Psiquiatria- Abordagem do tema estigma; Equipa do Aleita-
mento Materno com conferência e entrega de Prémios. Neste evento 
decorreram diversos rastreios diários hipertensão ocular, arterial, 
colestrolémia, índice de massa corporal entre outros. Em Junho 
"Seixal Município saudável" também teve a participação de várias 
especialidades clínicas do hospital, através de rastreios e sensibiliza-
ção relacionado com a promoção da saúde. 

3. Foram ainda realizados outras atividades de aproximação do 
hospital à comunidade, como seja "O hospital está no Bairro", HGO no 
Mercado das Torcatas onde decorreram ações de sensibilização e 
informação nas áreas de Otorrinolaringologia, saúde materna, derma-
tologia, entre outras. 

4. A elaboração de folhetos informativos/formativos nalgumas áreas 
de especialidades manteve-se, que a par dos já existentes, são facul-
tados ao doente/família, no momento da alta ou aquando da realiza-
ção de um procedimento ou tratamento, de forma a ajudá-los a sedi-
mentar os seus conhecimentos e a esclarecer algumas dúvidas rela-
cionadas com a sua situação de saúde. 

Na área da comunicação com o doente o HGO mantem os seus 
canais de comunicação, nomeadamente Portal de Internet do HGO e 
Corporate TV (com informações aos doentes e conteúdos de educa-
ção em saúde). 

Continuar a promover iniciativas de divulgação de informação ao 
doente/família, através de folhetos informativos, rastreios, ativida-
des pedagógicas, com vista a contribuir cada vez mais para a 
prática de hábitos saudáveis e melhoria da qualidade de vida e 
segurança do doente. 

Serviços Clínicos e Comissões 
Técnicas 

Câmaras Municipais de Almada e 
do Seixal 
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Implementação 

V. 
INFORMAÇÃO 

TRANSPARENTE 
AO CIDADÃO E 

AUMENTO DA SUA 
CAPACITAÇÃO 

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

Em 2019 iniciaram-se e mantiveram-se os cursos e iniciativas de 
formação já implementados nos anos anteriores: 

• Preparação para o Nascimento e Parentalidade – Curso no qual 
a grávida adquire conhecimentos teórico-práticos específicos que lhe 
permitem uma participação ativa durante a gravidez, trabalho de parto 
e parto. Estes Cursos decorrem mensalmente e são ministrados por 
Enfermeiras Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica. São 
compostos por 8 sessões de 2 h oras cada, distribuídos por uma 
sessão semanal durante 8 semanas seguidas, todos os meses dá-se 
início a um novo curso, decorrendo em simultâneo 2ª e 5ª feira da s 
14 às 16 horas, 2 cursos;  

• Preparação para o Aleitamento Materno, que é composto por 4 
módulos de 2 horas cada, distribuído por um módulo semanal todas 
as 4ª feiras durante 4 semanas seguidas, todos os meses dá-se início 
a um novo curso.Têm no máximo de 10 utentes inscritas, podendo 
estas ser acompanhadas se assim o entenderem pela pessoa signifi-
cativa. 

• Preparação Operatória que se realiza todas as quartas feiras das 
9h-13h, para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vão ser 
submetidas a intervenção cirúrgica. A preparação é realizada em 2 
fases: 1ª F ase - Grupo de crianças e acompanhantes. Formação em 
grupo, das 9 às 10 h, no 5.º Piso, na Sala da Bibliote ca com o recurso 
a meios audiovisuais e material de apoio clínico (Caixa de Apoio 
Didáctica); Visita ao espaço físico do Serviço. 2ª fase - Consulta de 
Enfermagem – Pediatria Cirúrgica Consulta individual com cada 
criança/jovem/família das 10h-13h, no 1 º piso no espaço da consulta 
de pediatria. 

• Preparação para realização de Cateterismo ou Angioplastia, 
que se realiza em grupo todas as 3ª e 4ª Feiras no Centro de Forma-
ção das 10h às 12h, com todos os doentes que vão realizar estes 
procedimentos/tratamentos, realizado por enfermeiros e técnicos de 
cardiopnemologia.  

• Programa de Reabilitação Cardíaca, no qual é trabalhado com o 
doente o desenvolvimento de competências e mudanças de compor-
tamento, que lhe permitam readquirir um estilo de vida mais saudável 
e uma melhor qualidade de vida. Este programa é realizado em con-
sulta com a participação de uma equipa multidisciplinar, nomeada-
mente médico, dietista e enfermeiro. 

• Reunião Familiar – Grupo de Apoio às Famílias do doente com 
Esquizofrenia, que se realiza na 3ª Feira de cada mês, das 14h às 
16h, e tem como principal objetivo apoiar a família/cuidadores de 
pessoas com esquizofreni a e envolve-los no tratamento do seu 
familiar. 

Dar continuidade a todos os cursos existentes na Organização, 
bem como ações de formação e procurar alargar a outras especi-
alidades clínicas. 

Apoiar e estimular os Serviços a elaborarem outros Projetos na 
área do envolvimento do doente e família. 

CGO 
Comissões Técnicas e 

Serviços Clínicos 
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V. 
INFORMAÇÃO 

TRANSPARENTE 
AO CIDADÃO E 

AUMENTO DA SUA 
CAPACITAÇÃO 

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

• Reunião Familiar-Grupo de Apoio aos Cuidadores Familiares 
da Pessoa com Demência, que se realiza quinzenalmente às 
3ºfeiras das 14hàs 16h, e que tem como principal objetivo apoiar a 
família/cuidadores de pessoas com esquizofrenia, envolvendo-os no 
tratamento do seu familiar. 

• Programa de Cuidados Integrados e Recuperação de pessoas 
com doença mental grave (CIR), cujo objetivo é ajudar os doentes 
com experiência de sintomas psiquiátricos a desenvolverem capaci-
dades personalizadas para lidar com a sua doença, e alcançar os 
seus objetivos, oferecendo uma variedade de informações, estratégias 
e competências que podem usar para alcançar a sua recuperação. É 
realizado em sessões semanais durante um período estimado de três 
a seis meses, podendo ser utilizado em formato individual ou em 
grupo. Realiza-se todas as 5ª feiras das 14h às 16h. 

• A Terapia Familiar Comportamental, baseia-se na intervenção 
de psicoeducação unifamiliar que inclui todos os membros do agrega-
do familiar (nomeadamente o doente). Tem como objetivos: reduzir o 
risco de recaída e /ou internamento da pessoa com doença mental; 
Aumentar os conhecimentos sobre a doença mental; Facilitar a aqui-
sição de competências comunicacionais e de resolução de problemas 
por parte da família; Promover a redução dos níveis de stress dos 
membros familiares e de sobrecarga do cuidador; Melhorar as estra-
tégias de coping utilizadas pela família. As sessões são efetuadas em 
co-terapia, por uma dupla de profissionais de saúde, com uma perio-
dicidade semanal/quinzenal para as sessões com a duração de 60 a 
75 minutos. Posteriormente realizam-se sessões de follow up, com 
uma periodicidade mais alargada (quinzenal – nos 3 meses seguintes 
/ mensal – até perfazer os 24 meses) no sentido de monitorizar a 
capacidade da família em lidar com as dificuldades decorrentes da 
doença do seu familiar, nomeadamente através da utilização das 
competências aprendidas durante a TFC, e de poder reintervir, se for 
caso disso. Este esquema é flexível e é adaptado às restrições horá-
rias que a família possa apresentar. 

• Psicoeducação para a Perturbação Bipolar (PB)- é uma abor-
dagem psicoterapêutica que pretende, para além de transmitir infor-
mação relevante, monitorizar o aparecimento de sintomatologia, e 
trabalhar as atitudes dos doentes, de forma a diminuir as recaídas, a 
gravidade das recaídas e a frequência de internamentos, neste con-
texto. Os grupos de psicoeducação para a PB, como complemento de 
um acompanhamento psicofarmacológico adequado, são uma abor-
dagem estruturada e multidisciplinar, cujo efeito profilático foi demons-
trado consagrando-a como uma abordagem psicoterapêutica válida e 
custo-efetiva. São Programadas 21 sessões, que decorrerão ao longo 
de 6 meses. As sessões são semanais com duração aproximada de 
90 minutos As sessões são agendadas num horário conveniente para 
os doentes e técnicos. 

Dar continuidade a todos os cursos existentes na Organização, 
bem como ações de formação e procurar alargar a outras especi-
alidades clínicas. 

Apoiar e estimular os Serviços a elaborarem outros Projetos na 
área do envolvimento do doente e família. 

CGO 
Comissões Técnicas e 

Serviços Clínicos 



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

V. 
INFORMAÇÃO 

TRANSPARENTE 
AO CIDADÃO E 

AUMENTO DA SUA 
CAPACITAÇÃO 

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

• Projeto de Vida Inclusivos - Parcerias e Respostas, seminário de 
partilha de experiências, de projetos de partilha na comunidade (em-
preender socia l, desporto adaptado na linha da vida, Projeto CrêSer 
sobre as emoções na aprendizagem, coreografias Pedagógicas, de 
planeamento centrado na pessoa não longo do ciclo de vida, de 
integração vs inclusão nas respostas sociais para jovens e adultos 
com deficiências, partilha de boas práticas, reconhecimento da família 
no projeto "Oficina de pais". 

• Projeto de ensinos de grupo à pessoa portadora de diabetes 
e/ou pessoa de referência, cujo objetivo é melhorar a adesão ao 
regime terapêutico e a qualidade dos cuidados na área educativa, à 
pessoa portadora de diabetes e/ou pessoa de referência. Realizou-se 
semanalmente às 3ªs feiras das 9h às 11h. Trabalho realizado em 
parceria com a Lilly. 

Dar continuidade a todos os cursos existentes na Organização, 
bem como ações de formação e procurar alargar a outras especi-
alidades clínicas. 

Apoiar e estimular os Serviços a elaborarem outros Projetos na 
área do envolvimento do doente e família. 

CGO 
Comissões Técnicas e 

Serviços Clínicos 

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

Após análise do Relatório de Exposição de 2019, emitido pelo Gabinete 
do Cidadão, verificou-se que o nº de reclamações foi muito sobreponível 
ao ano de 2018 (-17 = -0.78%). Os cinco Serviços, com maior incidência 
no número de reclamações continuam a ser os mesmos face ao período 
homólogo (Serviço Urgência Geral, Admissão de Doentes, Radiologia, 
Oftalmologia e Urgência Pediátrica) mantendo-se o Serviço de Urgência 
Geral com o maior número de reclamações. No entanto e fase a 2018, 
verificou-se uma diminuição do número de reclamações nos diversos 
Serviços Urgência ( -144 em relação a 2018). 

Tal como os anos anteriores foram delineadas propostas de 
melhoria nestes 5 serviços. No entanto fase à realidade atual de 
pandemia por Covid 19, as medidas propostas poderão estar 
condicionadas e perder temporariamente o enquadramento que 
lhes dava sentido: 

Serviços Clínicos e Não Clínicos  
e Gabinete do Cidadão 

Serviço de Urgência Geral 

O tempo de espera e o acesso aos cuidados de saúde continuam a 
ser as principais causas das reclamações que se prendem pelo gran-
de número de doentes que ocorrem ao S. de Urgência, em especial 
ao SUVA (Serviço Urgência Verdes e Azuis) (cerca de 50%) para 
triagem e encaminhamento de doentes de baixa prioridade, aparen-
temente por falta de resposta e/ou resolutividade dos Cuidados de 
Saúde Primários. É evidente a procura de doentes com comorbilida-
des, idosos dependentes, muitos em situação de fragilidade e em 
situação avançada de doença crónica e de idade, onde por vezes 
também as respostas sociais são ineficazes perante a complexidade 
das situações, conduzindo a um grande consumo de recursos huma-
nos, sendo em muitas situações, difícil de garantir as condições de 
vigilância e monitorização ideais e uma resposta atempada dentro dos 
tempos de espera preconizados pelo sistema de Triagem de Man-
chester. 

Serviço de Urgência Geral 

Articulação com ACES (referenciação/reorganização verdes/azuis 
para equipas de família); 

Diminuição nº doentes UIMC; 

Diminuir episódios de utilizadores frequentes (GRHU); 

Maior resolução no ambulatório (1ª observação /tempo global). 



Objetivos Estratégicos da 
Qualidade e Segurança do Doente 

Atividade desenvolvida em 2019 Objetivos para 2020 
Responsabilidade 

Implementação 

V. 
INFORMAÇÃO 

TRANSPARENTE 
AO CIDADÃO E 

AUMENTO DA SUA 
CAPACITAÇÃO 

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

Serviço de Urgência Geral (Continuação) 

De forma a colmatar estas dificuldades o Serviço tem: 

• Reunido diariamente com a equipa de apoio à gestão de interna-
mento e GCLPPCIRA para mais ágil alocação dos doentes às enfer-
marias e disponibilidade de camas para os novos doentes;  

• Diariamente é efetuada a articulação/ponte com as várias especia-
lidades e GCLPPCIRA, evolvendo as respetivas chefias de enferma-
gem para as alterações necessárias nas enfermarias (aquando de 
doentes com necessidade de isolamento) 

• Manutenção do DASHBOARD SU – Monitorização dos tempos de 
espera por cores e tempo médio nos últimos 3 dias até 1ª observação 
e alta clínica;  

• Apostado na formação e motivação das equipas  

• Como forma de minimizar o risco clinico dos doentes com elevado 
tempo de espera entre a triagem e a primeira observação clinica, 
encontra-se implementado um sistema de retriagem, de acordo com o 
nível de risco determinado na Triagem de Manchester.  

• O processo de retriagem de forma a identificar os doentes em es-
pera e ainda não atendidos no SU e sem alta médica; sensibilização 
dos médicos para estas situações; 

• Análise dos dados da monitorização mensal aos tempos de espera 
com os chefes de equipa. 

 Serviços Clínicos e Não Clínicos  
e Gabinete do Cidadão 

Admissão de doentes 

Na admissão de doentes verificou se um aumento de exposições, 
comparando com o ano anterior (167 para 257). O acesso a cuidados 
de saúde continua a ser o mais indicado (128), seguido das dimen-
sões procedimentos administrativos, tempos de espera e questões 
financeiras. 

Admissão de doentes 

Reorganização no atendimento administrativo nas consultas 
externas 

Melhoria da Acessibilidade às Consultas Externas;  

Cumprimento do Regulamento da Consulta Externa (marcações 
com tempo suficiente para avisar os utentes);  

Agendamentos de consultas com desfasamento de horários;  

Atendimento telefónico com sinal de chamada diferente para que 
o utente saiba que a linha está ocupada;  

Apostar na formação contínua dos AT nas áreas do “Atendimento 
ao público e Assertividade”.  
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3. Quais as iniciativas 
desenvolvidas no âmbito 
da análise das principais 
causas de reclamações? 
(Continuação) 

Serviço de Radiologia 

No Serviço de radiologia houve um aumento das reclamações face ao 
período homólogo (206 vs149), mais uma vez o acesso a cuidados de 
saúde é apontado como a principal insatisfação dos utentes (162), 
seguido da dimensão procedimentos administrativos (20) e focaliza-
ção no cliente (12). 

Serviço de Radiologia 

Implementação do projeto Lean com o objetivo de contribuir para 
a melhoria da organização e funcionamento do serviço. 

Reforço das equipas;  

Monitorizar e aumentar a qualidade da prescrição 

Renovação do parque tecnológico com aquisição de mais um 
equipamento de RM e substituição de TC por obsoletismo. 

Serviços Clínicos e Não Clínicos  
e Gabinete do Cidadão 

Serviço de Oftalmologia 

A oftalmologia em 2019 apresentou menos reclamações (146 vs 174), 
maioritariamente relacionadas com dimensão clínica (121) e 25 quei-
xas associadas com a parte administrativa. 

Deu-se continuidade ao NoA (Núcleo de Oftalmologia de Almada), em 
2019, preparado para a realização de consultas e rastreio nas áreas 
da retinopatia diabética, glaucoma e despiste da ambliopia na criança. 
O NOA desenvolve a sua atividade na Unidade funcional do Agrupa-
mento de Centros de Saúde Almada Seixal. 

Motivação e estabilidade dos profissionais 

Serviço de Oftalmologia 

Melhoria da estratégia e organização no atendimento  

Criação de um quadro de pessoal médi-
co/enfermagem/técnico/administrativo proporcional à atividade 
atualmente desenvolvida  

Reforçar a obrigatoriedade de resposta aos pedidos de audi-
ção/reclamações e cumprimento dos prazos por parte da Direção 
do serviço ou outro elemento, por delegação. 

Urgência Pediátrica 

O número de reclamações diminuiu face a 2018 (113 para 95) e o 
tempo de espera é a dimensão mais apontada nas reclamações. 

Urgência Pediátrica 

Reintegração gradual dos Médicos de Medicina Geral e Familiar 
(MGF) em regime de prestação de serviços. Desde o encerra-
mento noturno da Urgência Pediátrica, o horário destes médicos 
foi primeiramente reduzido e mais tarde suspenso na fase pan-
démica. Atualmente estão a ser integrados aos fins-de-semana e 
feriados, e posteriormente retomando os horários anteriores; 

Analisar/ Redefinir dimensão equipa da Urgência Pediátrica. Uma 
das mudanças fundamentais a operar na composição das equipas 
é a inclusão permanente de um 2º elemento médico mais diferen-
ciado (Assistente hospitalar) num total de 4 elementos de pedia-
tria (2 assistentes e 2 internos). 
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RESPONSABILIDADE 

A Direção Geral da Saúde define a cultura de segurança do doente de uma organização como os valo-

res coletivos, o conhecimento, as competências, o compromisso com a assistência ao doente, demons-

trada por todos os membros de uma organização. No HGO, cada pessoa que trabalha, aprende ou é 

voluntária, deve agir com a consciência de que se uma ação pode prejudicar o doente, deve procurar 

entender o que deve ser feito para prevenir ou minimizar esse dano. O foco é a prevenção de danos e 

minimização da sua possível ocorrência. O HGO tem vindo a desenvolver nos últimos anos, muitas 

iniciativas destinadas à melhoria da qualidade e prestação de cuidados seguros, entre elas: 

 Adesão aos Programas de Acreditação Internacionais da Qualidade e Segurança do Doente e 

Processos de Certificação da Gestão da Qualidade  

 Comunicação Confidencial de Incidentes e Eventos Adversos (Sistema Notificação de Incidentes 

e Eventos Adversas)  

 Adesão aos Processos de Avaliação da Qualidade (Avaliações de Risco, Ferramentas de Análi-

se Crítica, Auditorias Internas e Externas)  

 Implementação de iniciativas de Segurança em Saúde  

 Participação na Campanha Nacional de Higiene das mãos  

 Qualidade e Segurança - requisitos de educação anual dos programas de Acreditação e 

Certificação 

 Brochuras de Segurança do Doente e Posters Qualidade e Se-

gurança, os quais são da responsabilidade de todos e de cada mem-

bro da equipa de HGO.  

Todos os líderes dos Serviços, sejam eles médicos, enfermeiros, téc-

nicos, administradores, gestores ou outros, são responsáveis por fomentar e promover uma cultura de 

segurança e de aprendizagem, que apoia a qualidade e segurança do trabalho, por forma a, que as 

mesmas sejam uma prioridade estratégica da instituição. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

Foi realizado o Relatório de Atividades da Qualidade e Segurança do Doente de 2019 e desenvolvido 

um Plano de Ação 2020 na plataforma da DGS para acompanhar este documento (em anexo). Neste 

Relatório são identificados os objetivos estratégicos, em maior detalhe. Uma vez aprovado pelo Conse-

lho de Administração do HGO e pela Administração Regional de Saúde, a sua comunicação e divulga-
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É a nossa capacidade inovadora, o nosso talento e a dedicação de todos, que nos permitem obter 
melhorias contínuas na qualidade, segurança e excelência dos cuidados de saúde, os quais diaria-

mente, promovemos aos doentes do Hospital Garcia de Orta. 

ção, será uma prioridade. Será essencial para os médicos, diretores, gestores, enfermeiros, técnicos, 

supervisores dos Serviços, bem como equipas de clínicos e não clínicos, compreender e aplicar as 

informações contidas no plano. 

AVALIAÇÃO DO PLANO 

O Plano da Qualidade e Segurança é um documento dinâmico e será revisto trimestralmente para mo-

nitorização das suas ações previstas.  

Para acompanhamento do progresso da estratégia e performance do HGO, foi estabelecido um pro-

cesso de contratualização interna com todos os serviços bem como a elaboração de Relatórios Analíti-

cos de Desempenho Económico-Financeiro mensais, que se oferecem como ferramentas adicionais 

para análise destes pressupostos. Cada Serviço deve usar medidas contempladas no modelo adotado, 

para apoio à sua tomada de decisão e avaliação das melhorias do seu desempenho, através dos seus 

indicadores. 

Vários Projetos de Melhoria de Qualidade (CQI) encontram-se em curso, em áreas específicas, utili-

zando modelos baseados em evidência de melhoria, tais como: Plan, Do, Check e Act (PDCA). O hos-

pital incentiva e apoia estes esforços através do seu acompanhamento pelas diferentes Comissões de 

Apoio Técnico e, pelos Serviços especializados para o efeito.  

RESUMO 

O Relatório de Atividades 2019 e Plano Ação 2020 da Qualidade e Segurança descreve o quadro da 

Qualidade&Segurança e Responsabilidades, para o Hospital. Este documento não é um documento 

autónomo - é apoiado por outros documentos e ferramentas, incluindo o Plano de Atividades e Orça-

mento, o Modelo de Contratualização Interna, as Normas e Orientações da Tutela, o Programa Interna-

cional de Acreditação, Relatórios de Atividades e Planos de Ação dos Serviços e das diferentes Equi-

pas e Comissões Técnicas de Apoio ao Conselho de Administração, bem como um elevado conjunto 

de elementos de pesquisa. O plano prevê a orientação para a identificação de prioridades e medidas 

das nossas realizações em serviço.  

O Plano de Ação da Qualidade e Segurança do Doente 2020 será revisto numa base contínua para 

garantir o alinhamento com a visão, missão e direções estratégicas do Hospital. Mais importante ainda, 

é que este seja um plano, apoiado pelos nossos profissionais de saúde.  
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Cópia Relatório Atividades/Plano Ação, inserido na Plataforma da DGS 



01/07/2020 Assinatura: 2020-07-01 12:57 HGARCORTA

https://www.dgs.pt/acesso-a-formularios1/comissoes-qualidade-e-seguranca/relatorios-ja-gravados.aspx 1/39

PLANO DE ATIVIDADES

 
 1. MELHORIA DA QUALIDADE CLÍNICA E ORGANIZACIONAL  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

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

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Ano

2020

Entidade:

Hospital Garcia de Orta, EPE

ARS

LVT

Tipologia

HOSPITAL

Utilizador:

Drª. Ana Terezinha Rodrigues

E-mail:

aterezinha@hgo.min-saude.pt

Preenchimento do Plano de Atividades concluído? Sim Não

Prioridade I: Melhoria da qualidade clínica e organizacional

1) Qual o n.º de Normas emitidas pela DGS que foram discutidas e 
analisadas na Instituição?

48

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

1_Normas_DG…

• Continuar a divulgação das Normas da DGS na organização;
• Desenvolver reuniões e formações para a sua implementação quando necessário;
• Envolver Comissões e Serviços de forma integrada para a viabilidade do Normativo a introduzir;
• Dar continuidade à integração das Normas da DGS para NOCs, NPGs e Protocolos Internos do HGO.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

159

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

3) Quais as iniciativas desenvolvidas pela instituição para a melhoria da 
qualidade das prescrições de tratamento, medicamentos e MCDT?

Em 2019, a renovação dos Sistemas de
Informação de apoio à área Clinica continou a ser
uma aposta.
Destaca-se a continuidade da implementação e
desenvolvimento dos sistemas transversais,
nomeadamente: (Sclinico, Processo Clinico,
AlertEDIS; SONHO2; Plataforma de Dados da
Saúde; PEM_Receitas sem Papel) e os mais
variados aplicativos de apoio às especialidades
(ePM, Telemedicina, SGICM, Cobas Infinity,
Centricity, Cardiobase, docBase, Astraia, taoNET).
Manteve-se o Sistema de O ptimização e
Monitorização dos tempos de internamento – que
inclui o PRU, SoGA, e-Whiteboard e
Monitorização Exames das Especialidades cujo
desenvolvimento tem sido feito em parceria com a
SPMS, que têm como finalidade facilitar a
atividade médica a avaliar a necessidade clínica
das admissões e dos dias de internamento dos
doentes com um conjunto de ferramentas:
• PRU – instrumento que tem por finalidade avaliar
a necessidade clínica das admissões e dias de
internamento de doentes internados em Hospitais
de Agudos.
• SoGA - solução multidisciplinar, transversal e
centrada em três vetores fundamentais para um a
gestão de internamentos eficaz.
• e-WhiteBoard – solução de visualização e
monitorização, em tempo-real, da informaçã o
clínica, administrativa e de referenciação, dos
doentes internados.
• Monitoriza ção dos pedidos de referenciação
interna e otimização da resposta dos serviços que
realizam MCDTs, de modo a reduzir os tempos de
realização dos mesmos.
• Business Inteligence - Solução utilizada para a
medição e monitorização de resultados.

2_Auditorias N…

Continuar desenvolver formação em auditoria interna para apoio às práticas já implementadas;
- Continuar a promover e desenvolver a pratica da auditoria clínica interna.
- Aferir a informação sistematizada na Base de Dados de auditoria "Monitor Audit", de acordo com as necessidades internas
e instituições
externas solicitadas.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Relativamente à prescrição de medicamentos
mantem-se as Plataformas da Prescrição de
Medicamentos e MCDTs incorporadas no Sclinico,
através dos aplicativos SGICM, pEM ePM, que
permitem racionalizar e monitorizar a prescrição
médica de medicamentos de uso hospitalar, o
receituário de prescrição de medicamentos
dispensados ou para o ambulatório hospita lar, os
medicamentos prescritos para o ambulatório, bem
como as requisições MCDT’s.
Melhoria na prescrição de medicamentos na
Pediatria pela adesão do Serviço à prescrição
online em SGICM e nos Blocos Operatórios
(Central e UCA). 
No S. Farmacêutico mantem-se os programa já
anteriormente implementados - PHARMACCESS,
que consiste na entrega através de um veículo
próprio do HGO, de medicação específica de
ambulatório hospitalar nas farmácias comunitárias
dos Conselhos de Almada e Seixal, esta destina-
se a todos os doentes que por razões
económicas, não conseguem aceder ao hospital;
Monitorização das prescrições dos medicamentos
com atualizações diárias, nomeadamente
relacionadas com a prescrição de antibióticos
(Carbapenemes e Quinolonas), onde as
farmacêuticas ligadas ao GCL-PPCIRA não
estando de acordo, analisam com os médicos
prescritores a pertinência da terapêutica instituída
(dose, período… ) e a necessidade da sua
correção.
A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) faz
também análises internas com os Serviços, ao
consumo e tipologias de prescrição, dando
destaque aos serviços com elevado consumo.
O GCLPPIRA no âmbito do PNCI faz a vigilância
da prescrição de antibióticos na organização,
nomeadamente vigilância apertada nas UCI.
Também realiza a monitorização de
carbapenemes e quinolonas (ver Relatório
Vigilância Consumo AB Jan a Dez 2019).

Observações / Apoio
Exemplo: incorporação de alertas nos
sistemas informáticos; análise de
consumos; protocolos internos , etc.

(anexe evidência) *

Sim ACES; Câmaras; Urgência Metropolitana de Lisboa; Farmácias da Regiões onde
vivem nossos doentes

Atividade conjunta

Identifique a entidade

Prazo de Execução

3_Iniciativas_…

Dar continuidade ao processo de monitorização da prescrição pelos Serviços Farmacêuticos e pelo GCLPPCIRA;
Dar continuidade ao Projeto PHARMACCESS;
Monitorização diária da prescrição e consumo dos carbapenemes e quinolonas;
Dar continuidade ao processo de elaboração/revisão de NOC's e Protocolos sempre que necessitem de atualização .
Continuar a desenvolver consultas multidisciplinares para melhoria do percurso dos doentes nas patologias que requerem
abordagens complexas.
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Adicionar Proposta

6) Auditorias Internas aos registos clínicos das notas de alta médica e de
enfermagem (N.7 do Despacho nº 2784/2013, de 20 de fevereiro)

%

%

Observações / Apoio
Indicar o nº de registos não conformes e
o nº total de registos, por semestre.

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

2020-12-31

5) Tabela Nacional de Funcionalidade

5.1) Taxa de preenchimento:

Nº total de pessoas entradas e elegíveis para a aplicação da TNF =

0

Nº total de pessoas saídas com registo da TNF =

751

Observações / Apoio
Despacho 10218/2014, de 8 de agosto:
para utentes entre os 18 e os 64 anos
com patologia crónica serviços
identificados no Despacho

5.2) Média de ganhos funcionais: 

Média do grau de funcionalidade dos utentes no momento da 
admissão =

0.00

Média do grau de funcionalidade dos utentes no momento da alta =

0.00

Proposta de atividades para o próximo ano

Sim

ARSLVT

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

6.1) Qual a percentagem de registos clínicos eletrónicos não conformes 
no 1º semestre do ano?

26.80

6.2) Qual a percentagem de registos clínicos eletrónicos não conformes 
no 2º semestre do ano?

38.69

(anexe evidência)

Auditorias à N…

Continuar a melhorar a ferramenta de monitorização para adquirir conhecimento sobre como calcular o grau de
funcionalidade nos dois momentos (admissão e alta). Esta ferramenta terá que ser desenvolvida com o apoio da ARSLVT,
uma vez que os dados são preenchidos numa plataforma controlada por esta entidade

Apostar e promover auditorias internas nos Serviços, relativamente aos registos Clínicos da notas de alta médica e de
enfermagem.
Aumentar a % de Auditorias realizadas através da Comissão de Auditoria Clínica.
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A) Serviços de urgência de adulto

7.2) Indicadores da implementação do sistema:

Observações / Apoio
Indicar a média dos 4 trimestres/ano e
anexar na evidência quadro IV) do
Formulário de monitorização da Norma
nº 02/2015.

Demora média entre a triagem e a primeira observação médica:

1.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

2.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

3.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

4.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

7) Sistema de Triagem (Norma nº 02/2015, de 06/03/2015 atualizada a 23/10/2015)

7.1) Identificação do Sistema de Triagem Triagem de Manchester II

Demora média para triagem (hh:mm) 65:30

Vermelha 07:56
Laranja 27:31
Amarela 56:55
Verde 90:23
Azul 153:20
Branca 63:03

Vermelha 11:49
Laranja 19:21
Amarela 43:41
Verde 76:53
Azul 129:38
Branca 70:42

Vermelha 08:58
Laranja 19:26
Amarela 43:41
Verde 77:53
Azul 141:22
Branca 65:49
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Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de urgência:

1.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

2.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

3.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

4.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

B) Serviços de urgência pediátrica (se aplicável)

Vermelha 08:58
Laranja 22:57
Amarela 51:08
Verde 82:39
Azul 150:04
Branca 145:01

Ponderação do número de óbitos até à primeira observação médica 
por nível de prioridade:

0.00

Vermelha 372:00
Laranja 638:17
Amarela 468:31
Verde 289:38
Azul 254:09
Branca 408:31

Vermelha 408:46
Laranja 552:22
Amarela 431:04
Verde 246:14
Azul 222:56
Branca 446:46

Vermelha 391:18
Laranja 562:43
Amarela 410:21
Verde 218:30
Azul 251:40
Branca 305:54

Vermelha 759:48
Laranja 598:18
Amarela 440:12
Verde 258:15
Azul 261:12
Branca 415:29

(anexe evidência) *

A instituição dispõe de Sim

Análise trimest…
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7.4) Indicadores da implementação do sistema:

Observações / Apoio
Indicar a média dos 4 trimestres/ano e
anexar na evidência quadro IV) do
Formulário de monitorização da Norma
nº 02/2015.

Demora média entre a triagem e a primeira observação médica:

1.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

2.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

3.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

4.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

Serviço de Urgência P
ediátrica?

Não

7.3) Identificação do Sistema de Triagem Triagem Manchester II

Demora média para triagem (hh:mm) 27:45

Vermelha 04:00
Laranja 07:54
Amarela 13:32
Verde 50:33
Azul 95:10
Branca 21:48

Vermelha 01:13
Laranja 06:35
Amarela 10:20
Verde 30:02
Azul 89:49
Branca 16:46

Vermelha 00:17
Laranja 05:22
Amarela 09:10
Verde 24:03
Azul 56:20
Branca 19:42

Vermelha 01:19
Laranja 07:28
Amarela 11:52
Verde 44:35
Azul 121:35
Branca 16:29

Ponderação do número de óbitos até à primeira observação médica 
por nível de prioridade:

0.00
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Demora média entre a triagem e saída do doente do serviço de urgência:

1.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

2.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

3.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

4.º Trimestre

Prioridade  
Demora média (hh:

mm)

Vermelha 107:06
Laranja 166:49
Amarela 102:12
Verde 107:07
Azul 141:45
Branca 77:55

Vermelha 98:23
Laranja 157:05
Amarela 103:02
Verde 87:02
Azul 133:51
Branca 60:39

Vermelha 126:03
Laranja 112:55
Amarela 94:21
Verde 80:03
Azul 107:12
Branca 85:54

Vermelha 91:09
Laranja 112:22
Amarela 102:05
Verde 98:20
Azul 171:05
Branca 70:33

(anexe evidência) *

8) A instituição identifica projetos de boas práticas implementadas 
internamente?

Sim Não

7_Sistemas de…
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

 
 2. REFORÇO DA SEGURANÇA DOS DOENTES  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

Observações / Apoio
É necessário demonstrar os resultados
obtidos.
1) Valor acrescentado para o
utente/doente, o profissional e a
instituição, através de indicadores de
monitorização direta ou indireta;
2) Capacidade de replicação e/ou
implementação em outros serviços.

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Sim ACES;ARSLVT;DGS; INFARMED; CHKS; APCER;
Universidades;Câmara Almada e Seixal

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

9) A instituição desenvolveu e/ou participa em atividades de 
investigação clínica?

Sim

Não

Observações / Apoio
Anexar lista de estudos em curso.

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Sim

Exiguo;Bluemedical;un iversidades

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

8_Projectos de…

9_atividade Inv…

Continuar a apostar na qualidade de uma Instituição de excelência com desenvolvimento de projectos de boas práticas,
envolvendo os seus profissionais e a comunidade.

A estratégia de desenvolvimento de investigação assenta no estabelecimento de redes de parcerias, com instituições
nacionais e estrangeiras de ensino e investigação, assegurando-se através dela o apoio em consultoria de elevado nível de
exigência técnica e científica, condição da idoneidade e prestígio dos resultados.
Com esta reorganização pretendeu-se criar condições de facilitação ao percurso dos processos de investigação, mantendo o
rigor e cumprimento das normas de boa prática, com um objetivo bem definido de redução do tempo de aprovação.
Nesta área a foi definido, para o ano de 2020, as seguintes linhas de orientação geral:
1. Manter as parcerias com as universidades e criar novas parcerias
2. Criar os instrumentos de registo e sua organização, permitindo conhecer o real potencial científico da Instituição (projetos
de investigação, publicação de artigos e livros, trabalhos comunicados e atividades em conferências nacionais e
internacionais, etc)
3. Publicação e divulgação (Anuário do HGO) junto dos investigadores, promotores e outros profissionais
4. Organizar o Manual de Boas Práticas na área da Investigação Clínica
5. Manter o protocolo de parceria com a Blueclinical
6. Rever o Protocolo de Colaboração com a empresa consultora Exigo
7. Apostar no financiamento e apoio ao desenvolvimento de projetos, discutir e planear com o Gabinete de Promoção de
Investimento e de Parcerias um apoio regular.
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Prioridade II: Reforço da Segurança dos Doentes

Cultura de Segurança

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

Avaliação da Cultura de Segurança do
Doente realizada em 2019
Do estudo realizado a nível nacional
sobre Avaliação da Cultura de
Segurança do Doente nos Hospitais
(Norma nº 05/2018, Avaliação da
Cultura de Segurança do Doente nos
Hospitais) a taxa de adesão no Hospital
Garcia de Orta foi de 15,1%.
Foram analisados os resultados e
foram implementadas as seguintes
medidas nos anos de 2018 e 2019:
1. Agendadas formações para o
desenvolvimento de competências dos
profissionais e pessoal da saúde nas
áreas da comunicação e do trabalho
em equipa, liderança de equipas,
gestão/desempenho de equipas em
situação de crise.
2. Foi criada a figura de Coordenador
da Qualidade e Segurança do doente
dos Serviços/Unidades, com descrições
de funções estabelecidas
institucionalmente e encontramo-nos a
realizar reuniões com os serviços para
sensibilização das suas funções ao
nível da qualidade, solicitando-lhe que
nos enviem os nomes dos
Coordenadores locais de Qualidade e
Segurança do Doente. 
3. Agendada formação em segurança
do doente.
4. Continuar a divulgar
Normas/Orientações Nacionais
5. Agendadas várias formações sobre
auditoria clínica para aumentar a
cultura de segurança. 
6. Disponibilizada formação em
liderança, liderança de equipas e
comunicação. 
7. Demos continuidade ao
desenvolvimento das práticas de
notificações para a melhoria da
segurança do doente. Foram
promovidas reuniões de análise e
melhoria do desempenho profissional
em gestão de risco e promovida a
cultura não punitiva;
•Adotaram-se técnicas para evitar a
ocorrência de eventos adversos com
recurso a diagrama de análises de
incidentes tais como diagrama de
Ishikawa.

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

(anexe evidência) *

1.1-Cultura de …
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Sim

ACES ALmada-Seixal

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

2) Que atividades de formação foram desenvolvidas na instituição no âmbito da:

2.1.) segurança do doente

Total de Formandos que realizaram
Formação em Segurança do Doente no
ano 2019 = 3326 com 22139 horas de
Duração de Formação e 21315,6 horas
de Formação Frequentadas.
Foi realizada no Centro Garcia de Orta,
formação a todos os grupos
profissionais, sobre a segurança do
doente da qual destacamos:
2ª Reunião Comunicação em Pediatria
Torrado da Silva; Ação de Divulgação
da EPVA; Aconselhamento em
Aleitamento Materno; Aconselhamento
em Aleitamento Materno e Nutrição
Infantil; Administração de Protóxido de
Azoto em Pediatria; Anatomia
Palpatória – Avaliação e Tratamento de
Disfunções; Atualização em Pediatria;
Auditoria Clinica; Auditorias Internas da
Qualidade; Colóquio da Primavera –
Infeciologia; Comunicação e
Assertividade; Comunicação e
Atendimento; Cuidados Paliativos;
Cuidados Paliativos Pediátricos;
Formação/Informação sobre critérios de
ativação da Equipa de Emergência;
Gestão de Resíduos – Elearning;
Gestão de Risco; Igualdade,
Diversidade e Direitos Humanos;
Introdução ao Serviço de Urgência
Incluindo a Abordagem das Situações
Emergentes Médicas e Cirúrgicas,
Incluindo o Trauma; Liderança e
Gestão; Liderança para Chefias de
Equipa; Mecânica Corporal - Tecnicas
de Levante e Transferência do Doente;
Medicina da Dor; Metodologia de
Analise de Incidentes; Plano de
Evacuação; Precauções Básicas de
Controlo de Infeção; Precauções
Básicas de Controlo de Infeção-
Elearning; Prevenção de Riscos
Profissionais - Prevenção e Controlo
Infeção Associada aos Cuidados de
Saúde e Utilização Racional Dos
Antimicrobianos; Programa de
Integração/Acolhimento; Qualidade e
Segurança Transfusional; Segurança
Contra Incêndios – Prática; Segurança
Contra Incêndios / Plano de Segurança
do HGO – Elearning; Segurança do

Continuar a promover a Cultura de segurança internamente e a articulação da mesma com o ACES ALmada-Seixal.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Doente para Profissionais de Saúde;
Sistema Gestão da Qualidade do HGO;
Suporte Básico e avançado de Vida;
Tecnicas de Posicionamento do doente
Acamado; Treino em competências
comunicacionais; Treino em
Comunicação de Más Noticias; Treino
em Estratégias de adesão ao
tratamento para Profissionais de
Saúde; Urgência e Emergência;
Utilização racional dos
componentes/derivados do sangue;
Utilização Racional dos Meios
Complementares de Diagnóstico;
Violência Interpessoal ao Longo do
Ciclo de Vida; Ventilação não Invasiva;
XII Reunião de Doação de Orgãos e de
Transplantação Renal do HGO

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

2.1.) segurança do profissional

Total de Formandos em Formação
sobre segurança dos profissionais ano
2019 = 3038, com 17594 horas de
Duração de Formação e 17038 horas
de Formação Frequentadas.

(anexe evidência) *

Sim INA; CHKS; DGS; APDH;
INEM; OCEAN MEDICAL

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

Segurança da Comunicação

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

2.1-2.2-Forma…

Continuar a desenvolver Formação de acordo com o solicitado: no Plano de Segurança do Doente 2015-2020, no Programa
de Acreditação, nas NORMAS da DGS, e os considerados pertinentes para as Áreas da Segurança do Doente e dos
Profissionais, no Centro Garcia de Orta, nomeadamente:
SEGURANÇA DO DOENTE
Destacando-se: Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI); Prevenção da Infeção Associada aos Cuidados de
Saúde; Cuidar de Pessoas com Demência; Suporte Básico de Vida (SBV/DAE); Suporte Avançado de Vida; Qualidade e
Segurança Transfusional; Incêndios, Resíduos Hospitalares, Técnicas de Posicionamento do Doente Acamado; Segurança
do Doente; Cuidados Paliativos (adulto e Pediátrico), Auditorias Clinicas e da Qualidade, Treino em Estratégias de adesão
ao tratamento para Profissionais de Saúde; Urgência e Emergência de entre outras.
SEGURANÇA DO PROFISSIONAL

Destacando-se: Acidentes de trabalho; Mecânica Corporal-Técnicas de Levante e Transferência; Riscos Biológicos e
Acidentes com Exposição a Sangue; Ergonomia; SClínico – Sistemas de Informação, Comunicação e Assertividade;
Liderança; Transporte Manual de cargas; Exposição Profissional a Radiações Ionizantes; Plano de evacuação; Utilização
racional dos componentes/derivados do sangue; Utilização Racional dos Meios Complementares de Diagnóstico; de entre
outras.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

3

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Segurança Cirúrgica

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

56,1

(%)

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) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

3-Segurança C…

4-Segurança C…

Divulgar e adequar o normativo interno à Norma 001/2017 Comunicação eficaz na transição de cuidados.
Desenvolver auditorias transferência de informação nas transições de cuidados, nomeadamente às notas de alta médica e
de enfermagem.
Continuar a divulgar Politicas e Procedimentos sobre transferência da informação clínica nas transições de cuidados através
de uma maior consolidação de conhecimento, dos profissionais sobre:
POL_0102-Alta-Referenciacao_Doentes,v7
NPG_1029-Planeamento_Alta_Referenciac ao_Doentes,v3
NPG_1065-Transferência_Doentes,v3
NPG_1149-Criterios_Alta_UCA,v3
NPG_1107-Criterios_admissão_e_alta_SMI,v3
NPG_1252-Transferencia_Doentes_BO_Servicos_Utilizadores,v3
NPG_1149-Criterios_alta_UCA,v2

Cumprimento das normas internas do Serviço BO: NP 3097 – Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica e IS 5001 – BOC
– Acesso à lista de Verificação da Segurança cirúrgica.
Divulgar e dar cumprimento as normas institucionais, novas e atualizadas de forma a adequar a atuação dos profissionais às
boas práticas veiculadas pela NORMA 031/2013, atualizada em 18/12/2014.
• NOC_2062 -Profilaxia_Antibiotica_Cirurgica_Crianca_e_Adulto,v1
• NPG 1196 Prevencao_Infecao_Local_Cirurgico_Crianca_e_Adulto, v4,
• NPG 1219-Procedimento correto,v3
• NPG 1138 -Lista Verificação Cirúrgica, v4
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

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:

0,007

(%)

Procedimento errado:

0,0

(%)

Doente errado:

0,0

(%)

Retenção de objetos estranhos no local cirúrgico:

0,020

(%)

Morte intraoperatória em doentes ASA1:

0,0

(%)

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

6) Quantas auditorias internas foram realizadas?

1

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Diagnóstico_In…

BO_REL.AUDI…

Continuar a fomentar o sistema de notificação de incidentes que preconiza princípios de análise das ocorrências e medidas
para minimizar ou reverter o dano nos doentes, além das informações posteriores complementares e aprendizagem com o
erro. 
Continuar o programa de cirurgia segura.
Formação sobre prevenção de retenção inadvertida de itens contáveis e notificação de incidentes.
Aquisição de dispositivo para contagem e registo de compressas

Continuar a realização de auditoria à "Cirurgia Segura, Salva Vidas".
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

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

6

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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.

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Diagnóstico_In…

8-9-10-Segura…

Continuar programa de cirurgia segura a realização de auditoria e divulgação dos resultados. Manter formação sobre
Notificação de Incidentes e Metodologia de Análise de Incidentes. Manter análise de incidentes. Continuar a fomentar a
notificação de incidentes. Providenciar formação para as equipas cirúrgicas sobre a LVSC e o trabalho em equipa, se ocorrer
algum caso de complicação cirúrgica inadmissível. Efetuar análise Causa Raiz nos eventos inadmissíveis. Implementar
ações de melhoria nas notificações de maior relevância (maior nível de risco). Efetuar análise de causa-raiz das notificações
de eventos adversos graves, catastróficos e morte (incluindo as complicações cirúrgicas inadmissíveis). Incentivar os
profissionais a notificarem sempre que haja um evento adverso relacionado com o procedimento cirúrgico.

O Hospital mantem em vigor a NPG 1116 Medicamentos_ aparência_semelhante,v3, onde está inserido a lista de
medicamentos LASA por forma a garantir a prevenção da ocorrência de erros e de eventos adversos relacionados com
medicamentos.
Em 2020 pretende:
- Dar continuidade da Formação em Segurança do Medicamento;
- A Comissão de Auditoria Clínica realizar auditorias à Segurança do Medicamento, englobando diversos Serviços.
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

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) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

11

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

11) Tem lista de medicamentos de alerta máximo atualizada?
Sim (se sim, anexe evidência)

Não

8-9-10-Segura…

8-9-10-Segura…

O Hospital mantém em vigor a NPG 1116 Medicamentos_aparência_semelhante,v3, onde está inserido a lista de
medicamentos LASA por forma a garantir a prevenção da ocorrência de erros e de eventos adversos relacionados com
medicamentos.
Em 2020 pretende:
- Dar continuidade da formação em Segurança do Medicamento;
- A Comissão de Auditoria Clínica, realizar auditorias à Segurança do Medicamento, englobando diversos Serviços.

Dar continuidade à estratégia de identificação e rotulagem dos Medicamentos nos locais de Acondicionamento dos Serviços
com sinalética LASA normalizada. Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com elaboração de planos de
ação. Manter formação sobre esta temática. Manter análise de incidentes. Continuar a fomentar a notificação de incidentes.
Rever anualmente a lista de medicamentos LASA - Atualizar a lista sempre que haja alterações - Divulgar e informar os
Diretores de Serviço, Enfermeiros Chefes e Responsáveis sempre que haja alteração da lista de medicamentos LASA.
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

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) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

12) Tem implementada estratégia institucional para os medicamentos de alerta máxi
mo?

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) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

18

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

11-Lista Media…

12-13-Estrateg…

O Hospital Garcia de Orta tem definida NPG 1117- Medicamentos de Risco Acrescido, onde está implícito a lista de
medicamentos de Risco Acrescido por forma a garantir a prevenção da ocorrência de erros e de eventos adversos
relacionados com medicamentos. Pretende em 2020:
- Dar continuidade da formação em Segurança do Medicamento;
- A Comissão de Auditoria Clínica, realizar auditorias à Segurança do Medicamento, englobando os diversos Serviços
Clínicos da Organização

O armazenamento dos medicamentos nos Serviços deve obedecer à metodologia adotada pelo Serviço Farmacêutico e que
tem vindo a ser implementada desde 2015. O S. Farmacêutico vai continuar a sensibilizar e informar/formar os profissionais
sobre Segurança do Medicamento, junto dos Serviços.
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

8

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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).

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

12-13-Estrateg…

14-Auditorias I…

15-Práticas Se…

Dar continuidade à estratégia de identificação e rotulagem dos Medicamentos nos locais de Acondicionamento dos Serviços
com sinalética alerta máximo normalizada Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com elaboração de
planos de ação. Manter formação sobre esta temática. Manter análise de incidentes. Continuar a fomentar a notificação de
incidentes.

Fomentar e envolver os Serviços na prática de auditoria ao medicamento.
Realização de auditorias na área do medicamento.

Dar continuidade ao conjunto de intervenções identificadas no documento em anexo. Sensibilizar os serviços para a
necessidade de corrigirem algumas práticas, no âmbito do medicamento e identificadas em sede de auditoria.
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Adicionar Proposta

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

A Instituição continua a implementar a
NPG 1031 Reconciliação
Terapêutica,v2 e Política 0145 –
Administração Terapêutica,v4. Nestes
documentos encontra-se descrito o
processo de reconciliação terapêutica
da Instituição

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) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Identificação inequívoca dos doentes

17) Tem implementada
estratégia local para a
identificação inequívoc
a 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) *

Proposta de atividades para o próximo ano

16-Iniciativas d…

17-Estratégia I…

Adequar o processo de Reconciliação Terapêutica e o normativo institucional à norma da DGS nº018/2016 - Reconciliação
da medicação, de acordo com o Plano Nacional de Segurança do Doente.
Realizar auditorias sobre o processo de reconciliação terapêutica e sensibilizar os profissionais para a importância das boas
práticas nesta área.
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

42

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

50

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Diagnóstico_In…

19-Auditorias r…

Manter a atualização e implementação das normas através da sua inclusão em políticas e procedimentos internos.
Manter auditoria à identificação com pulseira do doente adulto e do Recém-Nascido.
Manter auditoria à sinalização do doente com alergia ao medicamento.
Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com elaboração de planos de ação.
Manter formação sobre esta temática.

Manter a atualização e implementação das normas através da sua inclusão em políticas e procedimentos internos.
Manter a Formação aos profissionais nestas temáticas.
Manter análise de incidentes relacionados com a identificação do doente e Implementar ações de melhoria.
Continuar a fomentar as notificações relacionadas com esta tipologia na formação no âmbito da Gestão do Risco.

Manter auditoria à identificação com pulseira do doente adulto e do Recém-Nascido.
Manter auditoria à sinalização do doente com alergia ao medicamento.
Manter avaliação proactiva de riscos nos Serviços Clínicos com elaboração de planos de ação.
Manter formação sobre esta temática.
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Adicionar Proposta

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

- Política 0115 – Identificação de
Doentes
- NP_3062- OBSTET-GINEC-URG-BP-
Identificação do Recém-Nascido
- Política 0145 – Administração de
terapêutica
- Política 0147 – Administração de
Sangue e componentes sanguíneos
- NPG 1138 – Lista de verificação
cirúrgica; 
Que incluem as práticas seguras:
- Colocação de pulseira de identificação
no doente em regime de urgência,
internamento, Hospital de Dia, Cirurgia
de Ambulatório e doente em
ambulatório submetido a procedimentos
invasivos com sedação, administração
de contraste e radio isótopos.
- Utilização de dupla verificação (doente
certo/medicamento certo, doente
certo/sangue certo, doente
certo/procedimento certo, …).
- Estão uniformizadas as pulseiras e
etiquetas de identificação do doente no
hospital em que consta: o nome
completo, género, idade, data de
nascimento, nº processo clínico e
código de barras com o nº de episódio.
- Aplicação da lista de verificação de
segurança cirúrgica.

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Prevenir a ocorrência de quedas

21) Implementou ativid
ades no âmbito da pre
venção de quedas?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

20-Práticas Se…

Colocação de pulseira de identificação no doente em regime de urgência, internamento, Hospital de Dia, Cirurgia de
Ambulatório e doente em ambulatório submetido a procedimentos invasivos com sedação, administração de contraste e
radio isótopos.
- Utilização de dupla verificação (doente certo/medicamento certo, doente certo/sangue certo, doente certo/procedimento
certo, …).
- Aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica.
- Auditorias
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

271

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

2

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Ati id d j t

21-Prevenção …

Diagnóstico In…

23-Auditorias …

Manter a avaliação do risco de queda a todos os doentes.
Manter a avaliação proactiva do risco nos Serviços Clínicos com elaboração de planos de melhoria.
Manter a divulgação aos Serviços sobre a análise estatística das quedas notificadas.
Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos de melhoria.
Manter auditoria semestral da Avaliação do Risco de Queda do Doente Adulto no Internamento.
Continuar a substituição do parque de camas no hospital.

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos de melhoria.
Manter auditoria semestral às quedas notificadas.

Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e desenvolvimento de planos de melhoria.
Manter auditoria semestral às quedas notificadas.
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Adicionar Proposta

Adicionar Proposta

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Prevenir a ocorrência de úlceras por pressão

24) Implementou ativid
ades no âmbito da pre
venção de úlceras de
pressão?

Sim (se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

3

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

(anexe evidência) *

Proposta de atividades para o próximo ano

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

3

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

NOC_2001-Pr…

Diagnóstico In…

- Continuação da avaliação de risco de úlceras por pressão do doente com utilização da Escala de Braden Adultos e Braden
Q Pediátrica.
- Continuação da avaliação proactiva do risco clínico nos Serviços com elaboração de planos de melhoria.
- Continuação da análise e monitorização periódica das úlceras de pressão notificadas, com definição de planos de melhoria.
- Continuação da sensibilização dos profissionais para a notificação de incidentes de úlceras por pressão.

Manter avaliação do risco de UPP a todos os doentes internados.
Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos de melhoria.
Dar continuidade às atividades definidas pela Comissão de Gestão de Risco Clínico.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

Avaliação do risco de queda a todos os
doentes internados
Análise dos incidentes de quedas de
doentes e planos de melhoria.
Divulgação aos Serviços sobre a
análise estatística das quedas
notificadas.
Avaliação proactiva do risco nos
Serviços Clínicos com elaboração de
planos de melhoria.
Auditoria semestral da "Avaliação do
Risco de Queda do Doente Adulto no
Internamento".
Continuar a substituição do parque de
camas no hospital

26_Auditorias …

27-Sistema No…

Manter a análise e gestão dos incidentes notificados.
Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através
de reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços.
Incentivar os Serviços à prática de auditoria clínica na prevenção de UP, tendo em conta o programa de acreditação e
orientações da tutela.

Manter a análise e gestão dos incidentes notificados.
Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através
de reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

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

Proposta de atividades para o próximo ano

Observações / Apoio
Anexar documento comprovativo da
implementação de medidas.

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

Não

Observações / Apoio
Anexar relatório de auditoria interna.

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos

30) A Instituição monit
orizou as infeções ass
ociadas aos cuidados
de saúde mais relevan
tes,
através dos programas
de vigilância epidemiol
ógica em rede Europei
a e/ou Nacional:

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

28-Medidas Pr…

30).zip

Manter a avaliação do risco de queda a todos os doentes.
Manter a avaliação proactiva do risco nos Serviços Clínicos com elaboração de planos de melhoria.
Manter a divulgação aos Serviços sobre a análise estatística das quedas notificadas.
Manter a análise dos incidentes de quedas de doentes e planos de melhoria.
Manter auditoria semestral da "Avaliação do Risco de Queda do Doente Adulto no Internamento".
Continuar a substituição do parque de camas no hospital.

Manter a análise e gestão dos incidentes notificados.
Manter a análise dos resultados das notificações na plataforma HER+ e definição de ações de melhoria transversais, através
de reuniões periódicas com o grupo da Qualidade e Serviços.
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Adicionar Proposta

Sim

INSA_DGS

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

a) Programa de VE da
s Infeções do Local Cir
úrgico (rede europeia)
- HAI-Net-SSI

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

b) Programa de VE da
s quatro infeções mais
relevantes em Unidade
s de Cuidados 
Intensivos de Adultos
(rede europeia) - HAI-
Net-ICU

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

c) Programa de VE da
s quatro infeções mais
relevantes em Unidade
s de Cuidados 
Intensivos de Neonatol
ogia (rede nacional) -
HAI-UCIN

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

d) Programa de VE da
s Infeções Nosocomiai
s da Corrente Sanguín
ea em
serviços de intername
nto de unidades de cui
dados de agudos (rede
nacional)
- HAI-VE-INCS

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

31) A Instituição analis
a regularmente os dad
os das IACS (ex: seme
stral/anual)
e fornece informação r
egular de retorno aos
profissionais de saúde
e gestores?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

30a).zip

30b).zip

30c) HAI_UCI…

30d).zip

31) Line List e …

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

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

%

Observações / Apoio
Exclusão de duplicados; Exclusão de
contaminações. Apenas amostras
invasivas de sangue e líquor; Cálculo por
1000 dias/doente (doentes saídos).

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

32) A instituição monit
orizou e notificou atem
padamente os microrg
anismos
alerta e problema, atra
vés da rede europeia d
e VE, de acordo com a
Norma
da DGS/PPCIRA nº 00
4/2013 de 08/08/2013,
atualizada a 13/11/201
5?

Sim (anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

32.1. A taxa de Staphy
lococcus aureus resist
entes à meticilina (MR
SA) no total de
Staphylococcus aureu
s (considerando apena
s as amostras invasiva
s (sangue e líquor)
e excluindo os duplica
dos), calculada por 10
00 dias de internament
o, diminuiu do ano
anterior para o ano atu
al, na Instituição?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Em que percentagem? -6.79

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

32) Microrgani…

(32.1)Taxa MR…

Dar continuidade à Vigilância Epidemiológica.

Dar continuidade.
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%

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

%

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

32.2. Está implementa
do na Instituição a Nor
ma da DGS/PPCIRA p
ara a prevenção
e controlo da transmis
são de MRSA, n.º 018/
2014 de 09/12/2014, at
ualizada
a 27/10/2015?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Se sim, em que percentagem de serviços clínicos? 100.00

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

32.3. A Instituição aplic
a a grelha de avaliaçã
o do risco individual do
doente na
admissão, de modo a i
mplementar as medida
s de isolamento adequ
ada?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Se sim, em que percentagem de serviços clínicos/áreas de atendimento? 0.00

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

33) A instituição tem i
mplementado um prog
rama de apoio à prescr
ição de
antibióticos, de acordo
com o Despacho n.º 1
5423?

Sim (se sim, anexe evidência)

Não

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

(anexe evidência) *

32.2) Emails al…

(32.3)inquérito …

Continuar a sensibilizar e formar os profissionais dos Serviços para a prevenção e controlo da transmissão de MRSA.

A Grelha já foi testada em alguns serviços clínicos no entanto aguarda parametrização em SClinico a Implementar durante o
ano de 2020.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

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

Observações / Apoio
Anexar dados de consumo de
Carbapenemos em DDD (Hospitais).

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

37) A Instituição aderiu aos Feixes de Intervenção (bundles) de prevenção e controlo de 
infeção associada a dispositivos/procedimentos invasivos:

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

34) A Instituição recebeu os dados de consumo de antimicrobianos,
analisou-os e forneceu informação de retorno aos prescritores/a todos
os profissionais de saúde?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

35) Verificou-se, na instituição, diminuição no consumo de carbapenemes do ano an
terior para o ano atual?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

37.1) Feixe de intervenções para a prevenção da infeção do local cirúrgico Sim

Não

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

(33_35_36)Rel…

(34)AB_Consu…

(33_35_36)Rel…

Dar continuidade ao programa.

Dar continuidade.

Planeamento para iniciar no Serviço Cirurgia I e II.
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%

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

38) A Instituição aderiu à Estratégia Multimodal de Promoção das Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI), nomeadamente:

Observações / Apoio
Anexar cópia de formulário de
adesão/resultados obtidos

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

37.2) Feixe de intervenções para a prevenção da infeção do trato urinário? Sim

Não

Se sim, indique a percentagem de serviços clínicos/áreas de
atendimento aderentes?

20.00

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

37.3) Feixe de intervenções para a prevenção da infeção associada ao cateter intrav
ascular?

Sim

Não

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

37.4) Feixe de intervenções para a prevenção da pneumonia associada à intubaçã
o?

Sim

Não

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

38.1) Módulo da Auditoria às PBCI? Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

38.2) Módulo de monitorização da adesão dos profissionais de saúde à higiene das
mãos?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Dar continuidade.

Implementação no 2º semestre .

Implementação no 2º semestre.

Programado para ultimo trimestre.
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%

Observações / Apoio
Anexar cópia de formulário de adesão/
resultados obtidos

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Observações / Apoio
Anexar cópia de formulário de adesão/
resultados obtidos

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Observações / Apoio
Anexar plano interno anual de ação

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Se sim, indique a percentagem de serviços clínicos aderentes/áreas
de atendimento?

43.00

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

38.3) Módulo de monitorização do uso de luvas? Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

39) A Instituição elaborou um plano de ação na área da prevenção e controlo de
infeção, das resistências aos antimicrobianos e prescrição de antimicrobianos?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

40) A Instituição elaborou um relatório de ação na área da prevenção e controlo
de infeção, das resistências aos antimicrobianos e da prescrição antimicrobiana
e disseminou a informação pelos gestores e grupos profissionais?

Sim (Se sim, anexe evidência)

Não

HM 2019.zip

(39)Plano Ac¸a…

Dar continuidade

Dar continuidade.

Dar Continuidade.
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Observações / Apoio
Anexar relatório interno anual de
atividades e propostas de melhoria

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

Indique os FTE* do GCL-PPCIRA, por grupo profissional

Anexar composição do GCL-PPCIRA e carga horária (FTE*) afeta aos seus membros

Observações / Apoio
*FTE= Número de horas semanais de
trabalho: do Coordenador do GCL-
PPCIRA; dos Médicos (soma do número
de horas de todos os médicos do núcleo
executivo do GCL-PPCIRA); Soma do
número de horas do (s) Enfermeiro (s)
do Núcleo Executivo do GCL-PPCIRA.

Observações / Apoio
Anexar plano interno anual de formação

 
 3. MONITORIZAÇÃO PERMANENTE QUALIDADE E SEGURANÇA  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

41) A Instituição reuniu os critérios exigidos no Despacho 15423/2013 de 26 de
novembro, sobre os recursos humanos e logísticos necessários ao
cumprimento deste plano de ação?

Sim

Não

a) Coordenador 20:00

b) Médicos 53:00

c)Enfermeiros do Núcleo Executivo do GCL-PPCIRA 112:00

(anexe evidência) *

42) A Instituição definiu um programa interno de formação, a abranger as temáticas
da 
prevenção e controlo de infeções e de resistências aos antimicrobianos e
prescrição de antimicrobianos, incluindo a formação dos recém-admitidos?

Sim

Não

(anexe evidência) *

Prioridade III: Monitorização permanente da qualidade e segurança 

1) A instituição avaliou

(40)Relato´rio …

Carga Horária …

(42)Programa I…

Dar Continuidade.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

 
 4. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DAS UNIDADES SAÚDE  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

a satisfação do utent
e?

Sim Não

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

2) A instituição está ce
rtificada?

Sim, anexe evidência Não

Inqueritos de S…

Histórico Acred…

Relativamente à satisfação do doente, a Instituição está a procurar desenvolver uma APP, que lhe permita aplicar os
questionários de satisfação a todos os doentes em todos os Serviços da Organização, favorecendo deste modo uma
monitorização mais célere e eficaz. 
Continuar a apostar junto dos Serviços, na monitorização da satisfação dos doentes.

Dar continuidade aos Projetos de Acreditação do HGO durante o ano de 2020.
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Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

 
 5. INFO TRANSP CIDADÃO, AUMENTO DA SUA CAPACITAÇÃO  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

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) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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?

Mais uma vez, realizaram se diversas ações e iniciativas de
informação/ comunicação e ensino, envolvendo a
participação dos doentes, nomeadamente:
1. Acões interventivas dirigidas à comunidade nos eventos
simbólicos dos dias Nacionais e mundiais: Dia Nacional do
Dador de Sangue; Dia do Euromelanoma com rastreio do
cancro cutâneo e passeio pedonal; Dia mundial da HTA com
rastreio da hipertensão; Caminhada do Coração incluindo
diversos rastreios como TA e SBV; Dia Mundial da criança e
Open Day relacionado com arte da Unidade de
Pedopsiquiatria do HGO
2. Diversos eventos relacionados com prevenção da doença
e promoção da saúde em parceria com a camara de Almada
e Seixal decorreram entre Maio e Junho: Nos dias 9 a 11 de
Maio decorreu um evento denominado "Almada Saudável",
onde estiveram presentes várias especialidades do hospital
com palestras e sensibilizações ao doente/família: Nutrição e
Dietética-Alimentação saudável e leitura de rótulos;
Psiquiatria- Abordagem do tema estigma; Equipa do
Aleitamento Materno com conferência e entrega de Prémios.
Neste evento decorreram diversos rastreios diários
hipertensão ocular, arterial, colestrolémia, índice de massa
corporal entre outros. Em Junho "Seixal Município saudável "
também teve a participação de várias especialidades clínicas
do hospital, através de rastreios e sensibilização relacionado
com a promoção da saúde.
3. Foram ainda realizados outras atividades de aproximação
do hospital à comunidade, como seja "O hospital está no
Bairro", HGO no Mercado das Torcatas onde decorreram
ações de sensibilização e informação nas áreas de
Otorrinolaringologia, saúde materna, dermatologia, entre
outras.
4. A elaboração de folhetos informativos/formativos
nalgumas áreas de especialidades manteve-se, que a par

Histórico Acred…

Preparar os Serviços para auditorias Externas de Monitorização ou de Recertificação nos Serviços pelas NP EN ISO
9001:2015 e NP EN ISO 13485:2018.
Realizar auditorias internas aos Sistemas de Gestão da Qualidade dos Serviços Certificados segundo as NP EN ISO
9001:2015 e 13485:2018.
Aguarda-se Certificação de mais seis Serviços segundo a norma NP EN ISO 9001:2015.



01/07/2020 Assinatura: 2020-07-01 12:57 HGARCORTA

https://www.dgs.pt/acesso-a-formularios1/comissoes-qualidade-e-seguranca/relatorios-ja-gravados.aspx 35/39

Proposta de atividades para o próximo ano

Adicionar Proposta

dos já existentes, são facultados ao doente/família, no
momento da alta ou aquando da realização de um
procedimento ou tratamento, de forma a ajudá-los a
sedimentar os seus conhecimentos e a esclarecer algumas
dúvidas relacionadas com a sua situação de saúde.
Na área da comunicação com o doente o HGO mantem os
seus canais de comunicação, nomeadamente Portal de
Internet do HGO e Corporate TV (com informações aos
doentes e conteúdos de educação em saúde).

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

(anexe evidência) *

Sim Câmaras Municipais
de Almada e do

Seixal

Atividade conjunta

Identifique a entidade
Prazo de Execução

2020-12-31

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

Em 2019 iniciaram-se e mantiveram-se os cursos e
iniciativas de formação já implementados nos anos
anteriores:
• Preparação para o Nascimento e Parentalidade – Curso no
qual a grávida adquire conhecimentos teórico-práticos
específicos que lhe permitem uma participação ativa durante
a gravidez, trabalho de parto e parto. Estes
Cursos decorrem mensalmente e são ministrados por
Enfermeiras Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica.
São compostos por 8 sessões de 2 h oras cada, distribuídos
por uma sessão semanal durante 8 semanas seguidas,
todos os meses dá-se início a um novo curso, decorrendo
em simultâneo 2ª e 5ª feira da s 14 às 16 horas, 2 cursos; •
Preparação para o Aleitamento Materno, que é composto por
4 módulos de 2 horas cada, distribuído por um módulo
semanal todas as 4ª feiras durante 4 semanas seguidas,
todos os meses dá-se início a um novo curso.
Têm no máximo de 10 utentes inscritas, podendo estas ser
acompanhadas se assim o entenderem pela pessoa
significativa.
• Preparação Operatória que se realiza todas as quartas
feiras das 9h-13h, para todas as crianças e jovens até aos
18 anos que vão ser submetidas a intervenção cirúrgica. A
preparação é realizada em 2 fases: 1ª F ase - Grupo de
crianças e acompanhantes. Formação em grupo, das 9 às
10 h, no 5.º Piso, na Sala da Bibliote ca com o recurso a
meios audiovisuais e material de apoio clínico (Caixa de
Apoio Didáctica); Visita ao espaço físico do Serviço. 2ª fase -
Consulta de Enfermagem – Pediatria Cirúrgica Consulta
individual com cada criança/jovem/família das 10h-13h, no 1
º piso no espaço da consulta de pediatria.
• Preparação para realização de Cateterismo ou
Angioplastia, que se realiza em grupo todas as 3ª e 4ª Feiras
no Centro de Formação das 10h às 12h, com todos os
doentes que vão realizar estes procedimentos/tratamentos,
realizado por enfermeiros e técnicos de cardiopnemologia. 

1) Iniciativas_I…

Continuar a promover iniciativas de divulgação de informação ao doente/família, através de folhetos informativos, rastreios,
atividades pedagógicas…, com vista a contribuir cada vez mais para a prática de hábitos saudáveis e melhoria da qualidade
de vida e segurança do doente.
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• Programa de Reabilitação Cardíaca, no qual é trabalhado
com o doente o desenvolvimento de competências e
mudanças de comportamento, que lhe permitam readquirir
um estilo de vida mais saudável e uma melhor qualidade de
vida. Este programa é realizado em consulta com a
participação de uma equipa multidisciplinar, nomeadamente
médico, dietista e enfermeiro.
• Reunião Familiar – Grupo de Apoio às Famílias do doente
com Esquizofrenia, que se realiza na 3ª Feira de cada mês,
das 14h às 16h, e tem como principal objetivo apoiar a
família/cuidadores de pessoas com esquizofreni a e envolve-
los no tratamento do seu familiar.
• Reunião Familiar-Grupo de Apoio aos Cuidadores
Familiares da Pessoa com Demência, que se realiza
quinzenalmente às 3ºfeiras das 14hàs 16h, e que tem como
principal objetivo apoiar a família/cuidadores de pessoas
com esquizofrenia, envolvendo-os no tratamento do seu
familiar.
• Programa de Cuidados Integrados e Recuperação de
pessoas com doença mental grave (CIR), cujo objetivo é
ajudar os doentes com experiência de sintomas psiquiátricos
a desenvolverem capacidades personalizadas para lidar com
a sua doença, e alcançar os seus objetivos, oferecendo uma
variedade de informações, estratégias e competências que
podem usar para alcançar a sua recuperação. É realizado
em sessões semanais durante um período estimado de três
a seis meses, podendo ser utilizado em formato individual ou
em grupo. Realiza-se todas as 5ª feiras das 14h às 16h.
• A Terapia Familiar Comportamental, baseia-se na
intervenção de psicoeducação unifamiliar que inclui todos os
membros do agregado familiar (nomeadamente o doente).
Tem como objetivos: reduzir o risco de recaída e /ou
internamento da pessoa com doença mental; Aumentar os
conhecimentos sobre a doença mental; Facilitar a aquisição
de competências comunicacionais e de resolução de
problemas por parte da família; Promover a redução dos
níveis de stress dos membros familiares e de sobrecarga do
cuidador; Melhorar as estratégias de coping utilizadas pela
família. As sessões são efetuadas em co-terapia, por uma
dupla de profissionais de saúde, com uma periodicidade
semanal/quinzenal para as sessões com a duração de 60 a
75 minutos. Posteriormente realizam-se sessões de follow
up, com uma periodicidade mais alargada (quinzenal – nos 3
meses seguintes / mensal – até perfazer os 24 meses) no
sentido de monitorizar a capacidade da família em lidar com
as dificuldades decorrentes da doença do seu familiar,
nomeadamente através da utilização das competências
aprendidas durante a TFC, e de poder reintervir, se for caso
disso. Este esquema é flexível e é adaptado às restrições
horárias que a família possa apresentar.
Psicoeducação para a Perturbação Bipolar (PB)- é uma
abordagem psicoterapêutica que pretende, para além de
transmitir informação relevante, monitorizar o aparecimento
de sintomatologia, e trabalhar as atitudes dos doentes, de
forma a diminuir as recaídas, a gravidade das recaídas e a
frequência de internamentos, neste contexto. Os grupos de
psicoeducação para a PB, como complemento de um
acompanhamento psicofarmacológico adequado, são uma
abordagem estruturada e multidisciplinar, cujo efeito
profilático foi demonstrado consagrando-a como uma
abordagem psicoterapêutica válida e custo-efetiva. 
São Programadas 21 sessões, que decorrerão ao longo de 6
meses. As sessões são semanais com duração aproximada
de 90 minutos As sessões são agendadas num horário
conveniente para os doentes e técnicos.
• Projeto de Vida Inclusivos - Parcerias e Respostas,
seminário de partilha de experiências, de projetos de partilha
na comunidade (empreender socia l, desporto adaptado na
linha da vida, Projeto CrêSer sobre as emoções na
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aprendizagem, coreografias Pedagógicas, de planeamento
centrado na pessoa não longo do ciclo de vida, de
integração vs inclusão nas respostas sociais para jovens e
adultos com deficiências, partilha de boas práticas,
reconhecimento da família no projeto "Oficina de pais".
• Projeto de ensinos de grupo à pessoa portadora de
diabetes e/ou pessoa de referência, cujo objetivo é melhorar
a adesão ao regime terapêutico e a qualidade dos cuidados
na área educativa, à pessoa portadora de diabetes e/ou
pessoa de referência. Realizou-se semanalmente às 3ªs
feiras das 9h às 11h. Trabalho realizado em parceria com a
Lilly.

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

(anexe evidência) *

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

Após análise do Relatório de Exposição de 2019, emitido
pelo Gabinete do Cidadão, verificou-se que o nº de
reclamações foi muito sobreponível ao ano de 2018 (-17 = -
0.78%). Os cinco Serviços, com maior incidência no número
de reclamações continuam a ser os mesmos face ao período
homólogo (Serviço Urgência Geral, Admissão de Doentes,
Radiologia, Oftalmologia e Urgência Pediátrica) mantendo-se
o Serviço de Urgência Geral com o maior número de
reclamações. No entanto e fase a 2018, verificou-se uma
diminuição do número de reclamações nos diversos Serviços
Urgência ( -144 em relação a 2018).
Serviço de Urgência Geral 
O tempo de espera e o acesso aos cuidados de saúde
continuam a ser as principais causas das reclamações que
se prendem pelo grande número de doentes que ocorrem ao
S. de Urgência, em especial ao SUVA (Serviço Urgência
Verdes e Azuis) (cerca de 50%) para triagem e
encaminhamento de doentes de baixa prioridade,
aparentemente por falta de resposta e/ou resolutividade dos
Cuidados de Saúde Primários. É evidente a procura de
doentes com comorbilidades, idosos dependentes, muitos
em situação de fragilidade e em situação avançada de
doença crónica e de idade, onde por vezes também as
respostas sociais são ineficazes perante a complexidade das
situações, conduzindo a um grande consumo de recursos
humanos, sendo em muitas situações, difícil de garantir as
condições de vigilância e monitorização ideais e uma
resposta atempada dentro dos tempos de espera
preconizados pelo sistema de Triagem de Manchester. 
De forma a colmatar estas dificuldades o Serviço tem:
• Reunido diariamente com a equipa de apoio à gestão de
internamento e GCLPPCIRA para mais ágil alocação dos
doentes às enfermarias e disponibilidade de camas para os

2) Ações_For…

Dar continuidade a todos os cursos existentes na Organização, bem como ações de formação e procurar alargar a outras
especialidades clínicas.
Apoiar e estimular os Serviços a elaborarem outros Projectos na área do envolvimento do doente e família.
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novos doentes; 
• Diariamente é efetuada a articulação/ponte com as várias
especialidades e GCLPPCIRA, evolvendo as respetivas
chefias de enfermagem para as alterações necessárias nas
enfermarias (aquando de doentes com necessidade de
isolamento)
• Manutenção do DASHBOARD SU – Monitorização dos
tempos de espera por cores e tempo médio nos últimos 3
dias até 1ª observação e alta clínica; 
• Apostado na formação e motivação das equipas 
• Como forma de minimizar o risco clinico dos doentes com
elevado tempo de espera entre a triagem e a primeira
observação clinica, encontra-se implementado um sistema
de retriagem, de acordo com o nível de risco determinado na
Triagem de Manchester. 
• O processo de retriagem de forma a identificar os doentes
em espera e ainda não atendidos no SU e sem alta médica;
sensibilização dos médicos para estas situações;
• Análise dos dados da monitorização mensal aos tempos de
espera com os chefes de equipa.

Admissão de doentes
Na admissão de doentes verificou se um aumento de
exposições, comparando com o ano anterior (167 para 257).
O acesso a cuidados de saúde continua a ser o mais
indicado (128), seguido das dimensões procedimentos
administrativos, tempos de espera e questões financeiras.
Radiologia
No Serviço de radiologia houve um aumento das
reclamações face ao período homólogo (206 vs149), mais
uma vez o acesso a cuidados de saúde é apontado como a
principal insatisfação dos utentes (162), seguido da
dimensão procedimentos administrativos (20) e focalização
no cliente (12).

Oftalmologia 
A oftalmologia em 2019 apresentou menos reclamações
(146 vs 174), maioritariamente relacionadas com dimensão
clínica (121) e 25 queixas associadas com a parte
administrativa.
• Deu-se continuidade ao NoA, Núcleo de Oftalmologia de
Almada, em 2019, preparado para a realização de consultas
e rastreio nas áreas da retinopatia diabética, glaucoma e
despiste da ambliopia na criança. O NOA desenvolve a sua
atividade na Unidade funcional do Agrupamento de Centros
de Saúde Almada Seixal.
• Motivação e estabilidade dos profissionais
Urgência Pediátrica
O número de reclamações diminuiu face a 2018 (113 para
95) e o tempo de espera é a dimensão mais apontada nas
reclamações. 

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

(anexe evidência) *

Relatório Expo…

Tal como os anos anteriores foram delineadas propostas de melhoria nestes 5 serviços. No entanto fase à realidade actual
de pandemia por Covid 19, as medidas propostas poderão estar condicionadas e perder temporariamente o enquadramento
que lhes dava sentido:
Serviço de Urgência Geral



01/07/2020 Assinatura: 2020-07-01 12:57 HGARCORTA

https://www.dgs.pt/acesso-a-formularios1/comissoes-qualidade-e-seguranca/relatorios-ja-gravados.aspx 39/39

 
 6. APROVAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES  

 

Relatório de atividades / Plano de Ação

1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior

Aprovações e Homologações

Não

Atividade conjunta Prazo de Execução

2020-12-31

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

Validação do Plano de
Atividades pela ARS

Sim Não Em avaliação

Adicionar documento:

Selecione...

• Articulação com ACES (referenciação/reorganização verdes/azuis para equipas de família);
• Diminuição nº doentes UIMC;
• Diminuir episódios de utilizadores frequentes (GRHU);
• Maior resolução no ambulatório (1ª observação /tempo global).

Admissão de doentes
- Reorganização no atendimento administrativo nas consultas externas
- Melhoria da Acessibilidade às Consultas Externas; 
- Cumprimento do Regulamento da Consulta Externa (marcações com tempo suficiente para avisar os utentes); 
- Agendamentos de consultas com desfasamento de horários; 
- Atendimento telefónico com sinal de chamada diferente para que o utente saiba que a linha está ocupada; 
- Apostar na formação contínua dos AT nas áreas do "Atendimento ao público e Assertividade". 
Radiologia
-- Implementação do projeto Lean com o objetivo de contribuir para a melhoria da organização e funcionamento do serviço.
-Reforço das equipas; 
- Monitorizar e aumentar a qualidade da prescrição
- Renovação do parque tecnológico com aquisição de mais um equipamento de RM e substituição de TC por obsoletismo. 
Oftalmologia
- Melhoria da estratégia e organização no atendimento 
- Criação de um quadro de pessoal médico/enfermagem/técnico/administrativo proporcional à atividade atualmente
desenvolvida 
-Reforçar a obrigatoriedade de resposta aos pedidos de audição/reclamações e cumprimento dos prazos por parte da
Direção do serviço ou outro elemento, por delegação.
Urgência Pediátrica
• Reintegração gradual dos Médicos de Medicina Geral e familiar (MFR) em regime de prestação de serviços. Desde o
encerramento noturno da Urgência Geral, o horário destes médicos foi primeiramente reduzido e mais tarde suspenso na
fase pandémica. Atualmente estão a ser integrados aos fins-de-semana e feriados, e posteriormente retomando os horários
anteriores;
• Analisar/ Redefinir dimensão equipa da Urgência Pediátrica. Uma das mudanças fundamentais a operar na composição
das equipas é a inclusão permanente de um 2º elemento médico mais diferenciado (Assistente hospitalar) num total de 4
elementos de pediatria (2 assistentes e 2 internos).




