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RESUMO 

A Certificação da qualidade nas instituições de saúde é reconhecida como importante, pois, transmite 

um sinal de que a organização em causa está a operar em consonância com as regras e as normas 

estruturadas e de acordo com os princípios da gestão da qualidade total. Assim, a qualidade em saúde 

deve ser gerida de forma a ser continuamente melhorada e adaptada a novas situações. Para isto, é 

imprescindível acompanhar a sua evolução, conseguir detetar falhas existentes, de forma a, no futuro, 

as poder prevenir, e tentando propor melhorias para obter o melhor resultado 

A Joint Commission International (JCI) foi criada em 1998 e é uma organização que compartilha 

práticas para melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados médicos por meio da prestação de 

serviços de educação, de publicações e consultoria, da acreditação e da certificação internacional. 

Deste modo, contribui para a melhoria de desempenho no atendimento seguro e eficiente ao paciente, 

melhorando os resultados globais da organização.  

O Contrato Programa Cirurgia Segura, definido de acordo com o manual “orientações da Organização 

Mundial de Saúde para a cirurgia segura 2009”, é determinado pela Norma nº 02/2013, de 

12/02/2013 (atualizada a 25/06/2013), e a sua implementação é obrigatória em todos os blocos 

operatórios do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e das entidades contratadas. Esta implementação 

pretende contribuir para um padrão mínimo de qualidade clínica exigida na melhoria do controlo e 

organização das cirurgias efetuadas, bem como, na segurança informática dos dados dos pacientes. 

O objetivo desta dissertação consiste em estudar e comparar os indicadores de desempenho da JCI e 

do Contrato Programa Cirurgia Segura no Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães – EPE (HSOG). 

Com base em entrevistas semi-estruturadas a 6 colaboradores do HSOG, com diferentes cargos, 

constatam-se dificuldades no cumprimento de alguns indicadores da JCI e diferenças na sua perceção 

por parte dos colaboradores participantes. É sugerido que as funções de maior responsabilidade, onde 

a informação chega de forma célere e mais eficiente, entendem e trabalham melhor os indicadores. 

Adicionalmente, a análise dos dados do ano 2014 relativos à Cirurgia Segura, no caso específico da 

anca, evidencia a evolução irregular dos diferentes indicadores ao longo do ano de 2014 e a 

necessidade de melhorias. 

Palavras-Chave: Indicadores de Qualidade; Joint Commission International; Cirurgia Segura 
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ABSTRACT 

Certified quality in health institutions is recognized as important because it sends a signal that the 

organization in question is operating in accordance with the rules and regulations and structured 

according to the principles of total quality management. Thus, the health quality must be managed in 

order to be continuously improved and adapted to new situations. For this, it is essential to monitor its 

progress, achieving detect flaws in order to, in future, be able to prevent, and trying to propose 

improvements to get the best result. 

Joint Commission International was established in 1998 and is a company that shares practices to 

improve the safety and quality of health care through the provision of educational services, publications 

and consultancy, accreditation and international certification. This way it contributes to performance 

improvement in the safe and efficient patient care and improving the overall results of the organization.  

The program contract Safe Surgery, defined according to the manual "World Health Organization 

guidelines for the safe operation 2009," is determined by Standard No. 02/2013 of 02.12.2013 

(updated 25/06 / 2013), and its implementation is mandatory in all operating theaters of the National 

Health Service NHS, and contractors. This implementation is intended to contribute to a low of clinical 

quality standard required improving the control and organization of performed surgeries, as well as in 

the computer security of patient data. 

The aim of this work is to study and compare the JCI performance indicators and the Agreement Safe 

Surgery Program at the Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães - EPE (referred to as HSOG). Based 

on semi-structured interviews with six employees of the HSOG, with different positions in the orthopedic 

service, it is observed difficulties in meeting some indicators of JCI and 2 differences in perception by 

the 6 participating employees. It is suggested that the most responsible functions, where information 

comes swiftly and more efficiently, understand and work better indicators. Additionally, analysis of the 

2014 year of data on the Safe Surgery in specific hip case highlights the uneven development of 

different indicators during the year 2014 and the need for improvements. 

Keywords: Quality Indicators; Joint Commission International; Safe Surgery. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A qualidade surge como um fator primordial nas decisões de escolha individual. A evolução da 

Qualidade não ocorreu de forma simultânea em todos os setores de atividade, mas são reconhecidas 

as fases de inspeção, controlo e garantia da qualidade, e gestão pela qualidade total (Mendes, 2012). 

Quando as organizações são certificadas, inspiram mais confiança aos seus colaboradores, bem como 

junto dos clientes que a procuram. 

No caso particular dos serviços de saúde, este fenómeno ainda se encontra num processo de 

consolidação, mas tem registado ao longo dos anos melhorias significativas (Mendes, 2012). A 

Certificação da qualidade nas instituições de saúde é reconhecida como importante, pois, transmite 

um sinal de que a organização em causa está a operar em consonância com as regras e de acordo 

com os princípios da gestão da qualidade total (Rego, 2008). 

Ao longo do tempo, as organizações de saúde foram enfrentando diversas mudanças, não só por força 

da evolução da própria ciência médica, mas também pelas transformações culturais, sociais e 

económicas. Com o avanço da tecnologia, o aumento da informação e a evolução dos próprios tempos, 

os utentes exigem um melhor atendimento e melhores condições, ou seja, de uma forma geral 

reclamam pelo cumprimento de requisitos da qualidade. A qualidade começa a ser percebida como 

um direito social, reconhecendo-se na falta desta problemas que podem resultar em fatalidades. A 

qualidade em saúde deve ser gerida de forma a ser continuamente melhorada e adaptada a novas 

situações, sendo imprescindível acompanhar a sua evolução e detetar falhas existentes, de forma a 

prevenir e propor melhorias (Mendes, 2012). 

A Joint Commission International (JCI) é uma das entidades acreditadoras de unidades de saúde com 

maior prestígio e exigência a nível mundial. Criada em 1998 para melhorar a qualidade e a segurança 

dos cuidados de saúde na comunidade internacional, é uma entidade subsidiária da organização The 

Joint Commission, com sede nos EUA. A JCI acredita e certifica mais de 19000 organizações e 

programas de saúde nos EUA, existindo mais de 400 instituições de saúde acreditadas pela JCI, em 50 

países, incluindo Portugal com cinco Instituições Públicas certificadas (Joint Commission International, 

2010).  
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A JCI tem a responsabilidade de facilitar o conhecimento e a compreensão de itens importantes como: 

(1) Qualidade do atendimento médico regional, (2) Segurança do paciente, (3) Financiamento da 

saúde, (4) Questões de políticas de saúde e (5) Necessidades, valores e requisitos culturais. 

Em Portugal, e no contexto da saúde, o reconhecimento da qualidade como uma prioridade para o 

Sistema Nacional de Saúde SNS surgiu no período de 1998 a 2002 com a definição do Programa 

Saúde XXI, de uma estratégia e política da qualidade e do Sistema Português de Qualidade na Saúde, 

com a missão de desenvolvimento contínuo da qualidade a nível nacional, regional e local. Assente em 

atributos de melhoria contínua, responsabilização, participação e cooperação, foi definido um conjunto 

de estruturas como o Conselho Nacional da Qualidade CNQ, o Instituto da Qualidade em Saúde IQS e a 

Comissão Nacional de Acreditação (Portugal. Ministério da Saúde, 1999). Posteriormente, e de acordo 

com uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (WHO/OMS) e da Norma de Saúde (DGS), 

foi definido e implementado o Programa Contrato Cirurgia Segura, de cumprimento obrigatório por 

parte de todos os blocos operatórios do Serviço Nacional de Saúde. O Programa compreende o registo 

da utilização da “Lista de Verificação da Segurança Cirúrgica” e do Apgar Cirúrgico nos sistemas de 

informação dos Hospitais, bem como, a realização de auditorias internas de acompanhamento e 

avaliação. Esta implementação pretende desenvolver estratégias de dinamização e melhoria do 

trabalho em equipa, e da comunicação interprofissional. 

Outro programa existente nos Hospitais portugueses é o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, 

designado por SINAS, que consiste num sistema de avaliação da qualidade das organizações que 

prestam cuidados de saúde desenvolvidos pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), (Portugal. 

Ministério da Saúde, 2014a); Portugal. Ministério da Saúde, 2014b). O SINAS tem por base três 

valores fundamentais:  

1 Rigor técnico e científico, bem como a justiça na avaliação, na motivação e no envolvimento 

dos profissionais; 

2 Transparência e inteligibilidade na organização e para o público em geral, em especial os 

pacientes; 

3 Objetividade. 

Os princípios orientadores do SINAS consistem em recolher mais e melhor informação sobre a 

qualidade do sistema de saúde, tendo em conta a definição e recolha adequada dos dados para a 

obtenção de indicadores de avaliação, que potenciam a disponibilização de informação objetiva, 

pertinente e fiável acerca da qualidade do sistema de saúde, sem esquecer a divulgação e publicação 
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dos resultados, que permitirá a promoção de benchmarking, a implementação de medidas para a 

melhoria contínua da qualidade dos serviços e dos cuidados prestados, promovendo uma tomada de 

decisão mais informada (Portugal. Ministério da Saúde, 2014b). 

1.2. Objetivos 

Este projeto tem como principal objetivo a realização de um Estudo Comparativo entre indicadores de 

Desempenho da JCI e o Contrato Programa da Cirurgia Segura no HSOG. Mais especificamente, 

procurar-se-á: 

1. Diagnosticar e avaliar o nível de implementação dos indicadores de desempenho definidos pela 

JCI; 

2. Diagnosticar e avaliar o cumprimento dos requisitos integrados no contrato programa, firmado 

com a tutela e /ou solicitados pela Norma de Orientação Clínica NOC, da Direção Geral da 

Saúde DGS, Comissões de Qualidade e Segurança do Paciente; 

3. Monitorizar indicadores de qualidade cirúrgica (Lista de Verificação da Segurança Cirúrgica). 

1.3. Metodologia 

A metodologia adotada baseia-se no estudo de caso do HSOG, dos indicadores da JCI e do contrato 

programa da Cirurgia Segura. A revisão da literatura foi realizada através de uma abordagem dedutiva, 

desenvolvendo uma estrutura concetual ou teórica que se testa com os princípios científicos, com a 

teoria e recolha dos dados quantitativos, as relações causais entre variáveis; a aplicação de 

mecanismos para assegurar com clareza a validade dos dados, através de uma abordagem estruturada 

e de amostras (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). 

Através de estudos exploratórios e explicativos do estudo de caso, foram realizadas entrevistas  

semi-estruturadas junto de seis colaboradores do HSOG, bem como a observação e análise de 

conteúdos, particularmente útil para responder ao “porquê”, ao “quê” e ao “como”, podendo de uma 

forma válida, explorar a teoria existente e fornecer novas hipóteses. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação apresenta, para além do presente capítulo, mais cinco capítulos, apêndices e anexos. 

No capítulo 2 é feito um enquadramento teórico da gestão da qualidade em saúde apresentando  uma 

breve revisão da literatura nas principais questões associadas às políticas e práticas de gestão da 

qualidade nas organizações de saúde. São apresentadas as Recomendações da Organização Mundial 

de Saúde (WHO/OMS), a Certificação da Joint Commission International (JCI), o American College of 

Surgeons National Quality Improvement Program ACS NSQIP, e o Contrato Programa Cirurgia Segura 

(Portugal). 

No capítulo 3 caracteriza-se a qualidade na saúde em Portugal, bem como a sua evolução ao longo dos 

anos e aborda-se o programa do Sistema Português de Garantia da Qualidade na Saúde. São referidos 

o Programa Contrato Cirurgia Segura, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, designado por 

SINAS, da Entidade Reguladora de Saúde (ERS), o programa da Administração Central do Sistema de 

Saúde ACSS, com o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos SIGIC. 

O capítulo 4 apresenta o estudo comparativo realizado no Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, 

EPE (HSOG), carateriza em fluxograma o processo de Cirurgia Segura Programada, apresenta e discute 

uma auditoria realizada segundo as recomendações da JCI, e monitoriza indicadores de qualidade 

cirúrgica. 

Finalmente, no capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões da dissertação, bem como as 

limitações e trabalho futuro a desenvolver. 
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2. GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 

“A Qualidade no setor da saúde é histórica e desde o início, tem como premissa ser inconcebível 

colaborar com a vida de alguém sem realizá-lo ou ter a intenção de fazê-lo da melhor maneira 

possível”(Furlan, 2011) 

 

Este capítulo de revisão da literatura em gestão da qualidade em saúde procurará identificar 

pressupostos, problemas e vantagens da qualidade no contexto em estudo. Explorar o tema da 

qualidade em saúde é desde logo um desafio pois consiste num conceito que difere de indivíduo para 

indivíduo, com diferentes valorizações e perspetivas. Sendo a área da saúde uma área em que os 

utentes geralmente não têm formação técnica para avaliar a qualidade dos tratamentos recebidos, tal 

torna a perceção da qualidade um tema mais complexo (Nunes & Rego, 2010a). 

 

2.1. Conceito de qualidade 

“A missão da qualidade envolve ajudar as empresas a desenvolverem uma estratégia global que lhes 

seja útil com o passar dos anos, e isso deve ser continuamente atualizado” (Crosby, 1900). 

O conceito da Qualidade é antigo, e “tem vindo a ser aplicado ao longo da História, ainda que sob 

diversas formas, mas partilhando sempre uma base comum” (Saraiva, 1999, p. 34). A qualidade não é 

entendida por todos do mesmo modo. A evolução do seu conceito tem levado a que diversos autores 

proponham diferentes definições, refletindo numa perspetiva e abordagem distinta a um conceito que, 

por si só, não é estático. A sua multiplicidade de interpretações é o resultado de uma sociedade em 

constante evolução que procura adaptar o conceito da qualidade às especificidades de diferentes 

setores, como o da saúde (Pisco, L. & Biscaia, 2001). 

2.2. Gestão da qualidade em saúde 

“A Qualidade representa valor na nossa sociedade e no Mundo em geral, e por isso, deve ser gerida de 

forma a ser continuamente melhorada e adaptada a novas situações” (NP 9, 2008).  

O planeamento de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é uma atividade relevante e abrangente 

da implementação de um Sistema, porque pode envolver desde a identificação das necessidades dos 
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clientes até à sua satisfação, sem esquecer os objetivos da qualidade (Pires, 2007). A implementação 

de um SGQ pode ser uma decisão da gestão da organização ou uma imposição dos clientes ou partes 

interessadas. Em qualquer dos casos, a organização deve encarar o SGQ como um subsistema do 

sistema da gestão global; deste modo, deve ajudar a gerir de uma forma mais eficaz as atividades mais 

relevantes para a qualidade (Sousa & Akamine, 2008). A Qualidade passou de simples verificação da 

conformidade de um produto, para uma verdadeira gestão global pois tem um custo muito importante 

na empresa. Os investimentos em prevenção e em avaliação devem fazer diminuir situações e custos 

de qualidade (Duret, D. & Pillet, 2005). De acordo com Vuori (1982), todos os serviços de saúde 

devem ser submetidos à garantia de qualidade, definindo-se a “qualidade dos serviços de saúde” em 

três níveis: definição nominal, análise de conteúdo e definição operacional. 

 

2.3. Indicadores da qualidade e desempenho 

Para avaliar a qualidade é necessário a monitorização dos indicadores estratégicos de produtividade e 

de capacidade de resposta, tendo em conta as políticas definidas e o desempenho. A medição do 

desempenho pode ser incluída em todos os níveis de uma organização, para melhorar a eficiência das 

tarefas específicas, avaliando a satisfação dos clientes e desdobrar os objetivos estratégicos. Se por um 

lado, a medição do desempenho pode apenas planear, induzir e controlar, por outro lado, deverá 

também ajudar a diagnosticar. Os indicadores de desempenho são relevantes nas organizações porque 

atuam como instrumentos de planeamento e gestão e apresentam medidas de gestão de processos e 

resultados, uma necessidade na rotina diária das organizações. Assim, é importante melhorar a 

medição do desempenho, nomeadamente na implementação de um sistema de gestão da qualidade e 

respetiva certificação (Vidigal & Campos, 2011). 

Um indicador de qualidade no setor da saúde pode ser definido como um parâmetro que mede as 

variações de um fenómeno, direta ou indiretamente, e que permite a monitorização da qualidade 

clínica e organizacional dos serviços na identificação de problemas ou na aplicação de melhorias. A 

escolha dos indicadores devem considerar que os mesmos são válidos, fiáveis e fáceis de 

implementar. É no entanto reconhecida, a dificuldade da definição e medição de indicadores. 

O ciclo de Deming (ou PDCA), ajuda a compreender, de uma forma simples, o desempenho que uma 

organização deve seguir considerando quatro ações: planear, fazer, verificar e atuar (António, S. N. & 

Teixeira, 2007) (ver Figura 1). 
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Figura 1 - Ciclo de Deming (Ciclo PDCA) 

Segundo Deming (1986), como a qualidade de um produto (bem ou serviço) apenas pode ser definida 

pelo cliente, esta deve “traduzir as futuras necessidades do cliente em características mensuráveis, de 

modo que o produto possa ser projetado para garantir a sua satisfação, ao preço que o mesmo está 

disposto a pagar”. As medidas de desempenho podem ser classificadas em (Silva, 2011): 

i. Medidas financeiras; 

ii. Medidas de produtividade; 

iii. Medidas da qualidade; 

iv. Medidas de serviço; 

v. Medidas de inovação; 

vi. Medidas do pessoal. 

 

No caso específico da Saúde são considerados quatro grandes grupos de indicadores: 

1. Indicadores do estado de saúde - permitem analisar o quão saudável é a população através de 

dimensões como mortalidade, morbilidade, incapacidade e bem-estar; 

2. Indicadores dos determinantes de saúde - possibilitam o conhecimento dos fatores que 

influenciam o estado de saúde e a utilização dos cuidados de saúde. Compreendem 

comportamentos, condições de vida e trabalho, recursos pessoais e ambientais; 

3. Indicadores do desempenho do sistema de saúde - permitem a monitorização através de 

múltiplas dimensões como aceitabilidade, acesso, qualidade, produtividade, capacidade, 

integração de cuidados, efetividade, eficiência e segurança; 
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4. Indicadores de contexto - caracterizam os determinantes individuais ou de desempenho do 

sistema de saúde. 

Segundo Bessa (2013), os indicadores deverão monitorizar os meios e os resultados dos processos, 

permitindo a realização de análises sobre a evolução dos mesmos, antecipando problemas e 

contribuindo para a melhoria do sistema no qual estão integrados. 

2.4. Sistemas de gestão da qualidade em saúde 

2.4.1 Recomendações da Organização Mundial de Saúde (WHO/OMS) 

No ano 2004, a Organização Mundial de Saúde (WHO/OMS) lançou a “Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente”, que visa a consciencialização na melhoria da segurança dos cuidados, além 

do desenvolvimento de políticas e estratégias na atenção à Saúde. Segundo Ferraz (Ferraz, 2009) a 

cirurgia é um excelente exemplo da evolução e das desigualdades no acesso à saúde. No ano de 2008 

foram realizadas 234 milhões de operações em todo o mundo (75% nos países desenvolvidos). Daqui 

resultaram 2 milhões de pacientes mortos devido à cirurgia e 7 milhões apresentaram complicações 

(50% das quais evitáveis). Em 2008 a WHO/OMS iniciou uma campanha mundial de Cirurgia Segura 

Salva Vidas e estabeleceu como meta a redução em 25% da taxa de infeção do local cirúrgico (Ferraz, 

2009). A WHO/OMS (2010) promove 10 orientações de segurança cirúrgica: 

1. A equipa deverá operar o paciente certo, no local correto;  

2. A equipa deverá usar métodos já conhecidos para evitar danos decorrentes da administração 

de anestésicos, protegendo o paciente da dor; 

3. A equipa deverá identificar e estar efetivamente preparada para atuar perante sinais e 

sintomas de risco de vida ou de falência respiratória; 

4. A equipa deverá identificar os sinais/sintomas e estar efetivamente preparada para atuar face 

ao risco de elevada perda de sangue; 

5. A equipa deverá evitar a indução de uma reação alérgica ou reações adversas a medicamentos 

relativamente aos quais existe risco significativo para aquele paciente; 

6. A equipa deverá utilizar sistematicamente métodos conhecidos para minimizar o risco de 

infeção do local cirúrgico; 
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7. A equipa deverá impedir a retenção inadvertida de instrumentos ou compressas em feridas 

cirúrgicas; 

8. A equipa deverá acondicionar e identificar com precisão todas as amostras cirúrgicas; 

9. A equipa deverá comunicar de forma eficaz e partilhar informação crítica que contribua para o 

aumento da segurança nos procedimentos cirúrgicos; 

10. Os hospitais e os sistemas de saúde pública deverão estabelecer vigilância epidemiológica de 

rotina que permita monitorizar a capacidade cirúrgica, o volume e os resultados. 

 

A campanha Cirurgia Segura pretende reduzir a ocorrência de danos no paciente e definir padrões de 

segurança, ou seja, o seu objetivo consiste em desenvolver a saúde de todos (Pancieri, Santos, Avila, & 

Braga, 2013). Para o efeito a WHO/OMS elaborou uma “checklist” a ser seguida em todos os 

procedimentos cirúrgicos segundo 3 fases: antes de iniciar a anestesia, antes de iniciar a cirurgia e 

após o término do procedimento antes de deixar a sala de operações. 

O objetivo essencial estabelecido pela WHO (2010), é diminuir a morbi-mortalidade em pacientes 

cirúrgicos, fornecendo às equipas cirúrgicas e administradores hospitalares orientações sobre a função 

de cada indivíduo e do padrão de uma cirurgia segura. Segundo Filho, Silva, Ferracini e Bähr (2013), a 

WHO/OMS está focada em seis pontos importantes:  

1. Promoção do desenvolvimento da saúde, principalmente nos grupos pobres e vulneráveis; 

2. Promoção da segurança;  

3. Reforço dos sistemas de saúde, em termos de recursos humanos, financeiros e tecnológicos e 

a alocação de medicamentos;  

4. Investigação;  

5. Reforço das parcerias com outras agências internacionais, o setor privado e a sociedade civil, 

encorajando-os a implementar programas nos seus países; 

6. Melhoria do desempenho dos sistemas de saúde. 

 

Como se pode ver tabela 1, o trabalho em equipa, a anestesia segura e a prevenção da infeção do 

local cirúrgico são fundamentais para melhorar a segurança da cirurgia e salvar vidas. 
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Tabela 1 – Cuidados na prevenção do local cirúrgico. 

Prevenção da infeção do local 

cirúrgico 

Anestesia Segura Cirúrgicas Seguras 

Higienização das mãos Presença de profissionais de 

Anestesia treinados 

Melhorar a comunicação 

Uso apropriado e ponderado dos 

antibióticos 

Verificação dos equipamentos de 

Anestesia e da Segurança dos 

fármacos 

Paciente, local e procedimentos 

corretos 

Preparação anti-séptica da pele Oximetria Consentimento informado 

Tratamento traumático de feridas Monitorização do ritmo cardíaco Disponibilidade de todos os 

elementos da equipa 

Descontaminação e esterilização 

dos instrumentos 

Monitorização da tensão arterial Preparação adequada da equipa e 

planeamento do procedimento 

 Monitorização da temperatura Confirmação de alergias do 

Paciente 

Fonte: Orientações da WHO (2010), para a Cirurgia Segura, Versão Portuguesa, Direção-Geral da Saúde. 

 

Um conhecido indicador em contexto de Saúde é o sistema de classificação do risco anestésico 

segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia. Mais conhecido pela sigla ASA, este indicador 

pretende avaliar os pacientes antes da cirurgia. Este sistema foi estabelecido em 1963 com cinco 

categorias, sendo que uma sexta foi adicionada mais tarde na classificação do estado físico dos 

pacientes, (Portugal. Administração Central do Sistema de Saúde, n.d.).  

1. ASA I: sem alterações fisiológicas ou orgânicas, processo patológico responsável pela cirurgia 

não causa problemas sistémicos.  

2. ASA II: alteração sistémica leve ou moderada relacionada com patologia cirúrgica ou 

enfermidade geral.  

3. ASA III: alteração sistémica intensa relacionada com patologia cirúrgica ou enfermidade geral. 

4. ASA IV: distúrbio sistémico grave que coloca em risco a vida do paciente. 

5. ASA V: paciente moribundo que não é esperado que sobreviva sem a operação. 
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6. ASA VI: paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos são colhidos com propósitos de 

doação. 

Esta classificação é atribuída a cada paciente de cirúrgia e permite o registo e avaliação do seu estado 

fisiológico. Mediante o ASA atribuído pelo médico anestesista podem-se comparar alterações, bem 

como avaliar o paciente com base nas cirurgias efetuadas.  

 

A infeção do local cirúrgico constitui um grave problema de desempenho cirúgico. Para além dos 

cuidados preventivos da infeção do local cirúrgico, é reconhecido que, quer os pacientes, quer as 

próprias cirurgias, introduzem pelas suas próprias caraterísticas condicionantes de infeção (ver tabela 

2). 

 

Tabela 2 - Características associadas à infeção do local cirúrgico 

Caraterísticas do Paciente Caraterísticas da Cirurgia 

Idade avançada Preparação cutânea pré-operatória inadequada 

Estado nutricional deficiente Tricotomia inapropriada no pré-operatório 

Diabetes Anti-sepsia pré-operatória inadequada das mãos e 

antebraços, da equipa cirúrgica 

Tabaco Contaminação do ar ambiente no bloco operatório 

Obesidade Vestuário cirúrgico e campos inadequados 

Colonização com microrganismos Esterilização dos instrumentos inadequada 

Infeção coexistente em algum local do organismo Excessiva duração da operação 

Resposta imunitária alterada Técnica cirúrgica deficiente: perda de sangue 

excessiva, hipotermia, traumatismo tecidular, entrada 

em víscera oca, tecidos desvitalizados, drenagem 

cirúrgica, material de sutura e erradicação do espaço 

morto 

Tempo de internamento pré-operatório Profilaxia antibiótico inapropriado ou não atempado 
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Outro indicador usado em cirurgia é o cálculo do Índice de Apgar Cirúrgico, conhecido como IAC. 

Calculado após a cirurgia, o IAC permite um feedback imediato e objetivo da condição física do 

paciente. A classificação à saída da sala de operações resulta do grau do risco que o paciente 

apresenta de desenvolver complicações nos 30 dias subsequentes à intervenção cirúrgica (Portugal. 

Direção Geral da Saúde, 2003, 2009a; WHO, 2010). O cálculo deste indicador compreende a 

atribuição de uma pontuação relativamente a cada uma das três categorias de avaliação intra 

operatória: 

1. Perda de sangue estimada; 

2. Menor frequência cardíaca;  

3. Menor tensão arterial média; 

O IAC representa a soma de pontuações obtida pelo paciente. A tabela seguinte, evidencia as 

categorias e a pontuação usada no cálculo do Índice do Apgar Cirúrgico (IAC). 

 

Tabela 3 – Norma do Índice do Apgar Cirúrgico: Categorias e Pontuação  

C
a

te
g

o
ri

a
s 

Pontuação 0 1 2 3 4 

Estimativa de 

perda de sangue 

(mL) 

>1000 601-1000 101-600 ≤100  

Menor tensão 

arterial media 

(mm Hg) b, c 

<40 40 -54 55-69 

 

≥70 

 

 

Menor frequência 

cardíaca 

(batimentos por 

minutos), (p/mn) 

b, d 

>85 76-85 56-65  

 

≤55 

Fonte: (Portugal. Administração Central do Sistema de Saúde, n.d.) 
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Além de coordenar esforços para controlar surtos de doenças e de patrocinar programas para os 

prevenir e tratar, a WHO/OMS publica regularmente uma série de relatórios e estudos, dos quais se 

destaca o Relatório Mundial de Saúde. Através dos seus alertas e da forte sensibilização para os 

problemas atuais, a WHO/OMS exerce uma influência notável nas políticas para a qualidade dos 

sistemas de saúde de todo o mundo. 

 

2.4.2 Certificação pela Joint Commission International (JCI) 

Criada em 1998 e com sede nos EUA, a Joint Commission International (JCI) apresenta como missão 

a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de saúde da comunidade internacional. A JCI 

acredita e certifica mais de 19 mil organizações e programas de saúde só nos EUA, (Joint Commission 

International, 2010). Fora dos EUA, existem mais de 400 instituições de saúde acreditadas pela JCI, 

abrangendo mais de 50 países, das quais, cinco são Instituições Públicas Portuguesas, onde se 

destaca por exemplo o Hospital da Senhora de Oliveira, Guimarães – EPE, pioneiro em Portugal nesta 

certificação. 

Para a JCI, um Hospital acreditado demonstra um compromisso na melhoria da segurança e da 

qualidade do cuidado ao paciente, garantindo um ambiente seguro e reduzindo os riscos para os 

pacientes e também para os profissionais. As normas da JCI são compostas pelos seguintes eixos de 

avaliação: 

1. Melhoria da qualidade e segurança do paciente; 

2. Prevenção e controlo de infeções; 

3. Governança, liderança e direção; 

4. Gestão e segurança das instalações; 

5. Qualificações e educação dos profissionais; 

6. Gestão da informação e comunicação. 

A JCI é a entidade acreditadora de unidades de saúde com mais prestígio e exigência a nível mundial, 

ajudando pacientes dos cinco continentes. Conta com uma equipa bem treinada de avaliadores e 

consultores de acreditação internacional e, assume a responsabilidade de facilitar o conhecimento e a 

compreensão de itens importantes na qualidade em Saúde, como: 

1. Qualidade no atendimento médico regional; 
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2. Segurança do paciente; 

3. Financiamento da saúde; 

4. Questões de políticas de saúde; 

5. Necessidades, valores e requisitos culturais. 

Os requisitos da JCI (2010) para Hospitais dividem-se em normas centradas no paciente e em normas 

relacionadas com a gestão das organizações da saúde. O primeiro conjunto de normas inclui os 

seguintes grupos de requisitos:  

1. Objetivos internacionais de segurança do paciente; 

2. Acesso aos cuidados de saúde; 

3. Direitos do paciente e família; 

4. Avaliação do paciente; 

5. Cuidados prestados ao paciente; 

6. Anestesia e cuidados cirúrgicos; 

7. Gestão e uso de medicação; 

8. Educação do paciente e família. 

A Joint Commission International foi considerada em 2005 como um centro colaborador da WHO/OMS 

na problemática da segurança do paciente. Com o intuito de promover a melhoria na área específica 

da segurança do paciente, foram criadas seis metas internacionais:  

1. Identificar corretamente o paciente;  

2. Melhorar a comunicação efetiva (prescrição/exames diagnóstico);  

3. Melhorar a segurança para medicamentos de risco; 

4. Eliminar cirurgias em membros ou pacientes errados;  

5. Reduzir o risco de infeções; 

6. Reduzir o risco de lesões resultante de quedas. 

7. O modelo da JCI para a acreditação dos hospitais é suportado por um manual de padrões da 

qualidade com critérios de boas práticas, desenvolvidas e aprovadas, tendo por base os 

princípios da gestão da qualidade e da melhoria contínua. A acreditação da qualidade nas 
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organizações de saúde, é uma ferramenta eficaz de avaliação e de gestão de qualidade, e é 

um processo bastante complexo, que cria impacto e leva a mudanças significativas na 

realidade existente, onde o utente/paciente é o principal beneficiário. 

 

2.4.3 American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program 

O National Surgical Quality Improvement Program® (NSQIP) é um programa de estudo de melhoria da 

iniciado em 1994 no departamento de assuntos veteranos (Department of Veterans Affairs – VA) dos 

Estados Unidos da América com o objetivo de avaliar e comparar a qualidade cirúrgica. Recentemente 

o programa foi alargado ao sector privado, graças aos esforços do American College of Surgeons (ACS) 

(fundado em 1913 com o objetivo de melhorar o atendimento do paciente cirúrgico) (Khuri et al. 

(2007)). 

Segundo, Khuri et al. (2007), o programa NSQIP permitiu uma redução de 47% na mortalidade em 30 

dias de pós-operatório e uma redução de 43% em 30 dias de morbilidade pós-operatória. No global, a 

metodologia NSQIP é direcionada para garantia da qualidade e confiabilidade dos dados relativos à 

cirurgia (paciente e local cirúrgico) (Khuri et al. (2007)). 

Os métodos de recolha de dados do ACS NSQIP podem ser sistematizados (Khuri et al. (2007)): 

 risco pré-operatório, dados de laboratório, dados operacionais e resultados pós-operatórios de 

30 dias (mortalidade e morbilidade) na maioria dos pacientes submetidos a grandes 

operações sob anestesia; 

 são excluídas operações específicas com conhecida baixa mortalidade e morbidade (por 

exemplo, oftalmologia e odontologia), operações adicionais no mesmo paciente no prazo de 

30 dias do procedimento inicial e procedimentos de transplante; 

 a recolha de dados de cirúrgica obedece a um plano de amostragem. 

O NSQIP é um sistema de relatório que pode ser usado para reduzir os erros médicos e aumentar a 

qualidade do cuidado cirúrgico (Khuri et al. (2007)). O NSQIP preenche uma necessidade muito 

importante para os cirurgiões de hoje, e é uma fonte única e rica de dados clínicos fiáveis (Dimick, 

Weeks, Karia, Das, & Campbell, 2006). 

Como Schilling, Dimick e Birkmeyer (2008) salientam, os problemas de qualidade nos cuidados de 

saúde continuam a motivar esforços para medir e melhorar a performance. Embora os esforços de 
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melhoria de qualidade em cirúrgica tenham custos, permitem reduzir o número de complicações após 

a operação. Referem ainda que os maiores custos de complicações cirúrgicas não são financeiros: o 

verdadeiro custo da má qualidade é a saúde ameaçada dos pacientes. Reconhecendo que esse custo 

não é uma limitação, mas sim uma motivação adicional para apoiar a melhoria da qualidade, e as 

fontes mais prováveis de financiamento para programas de melhoria da qualidade são os hospitais e os 

contribuintes de saúde. 

Birkmeyer, Dimick e Birkmeyer (2004), mencionam que a disponibilidade de recursos com capacidade 

pode ser um determinante importante da performance cirúrgica e citam a exemplo, um estudo que 

concluiu que os hospitais com menor taxa de mortalidade esperada tendem a ter mais tecnologia e 

equipamentos atualizados. 

 

2.4.4 Contrato Programa da Cirurgia Segura (Portugal) 

Portugal foi um dos países da Europa que mais cedo introduziu os Grupos de Diagnóstico Homogéneos 

GDH, como critério de afetação para os orçamentos hospitalares. Para além dos EUA, ainda são 

poucos os países com experiência deste sistema de financiamento (Rego, 2008, pp. 243–245). Os 

GDH são a base de distribuição de recursos financeiros e mediante as despesas apresentadas pelos 

hospitais, o orçamento geral do Estado atribuí posteriormente ao SNS subsídios diferenciados. 

 Os documentos do Manual para “Cirurgia Segura” e orientações da OMS, são fundamentais (Portugal. 

Direção Geral da Saúde, 2009a; WHO, 2010). Os grupos de trabalho do programa cirurgia segura 

consideraram uma gama de normas potenciais, avaliaram as evidências para a sua inclusão, 

estimaram os possíveis impactos e concederam medidas para avaliar os seus efeitos no desempenho e 

na segurança. O programa também idealizou uma lista de verificação que pode ser usada pelos 

profissionais de saúde interessados na promoção da segurança e na melhoria da qualidade dos 

serviços cirúrgicos. O programa também se baseia no programa American College of Surgeons, 

National Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP). 

2.5. Síntese 

A qualidade é transversal a todos os setores de atividade. Nos últimos anos, a preocupação com este 

tema ultrapassou as fronteiras da área industrial e tornou-se numa prioridade para os gestores e 
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profissionais de saúde. No entanto, o significado de qualidade no setor da saúde torna-se mais difícil de 

definir, por todos os fatores e variáveis presentes (Mendes, 2012).  

Para avaliar a qualidade, é necessário a monitorização dos indicadores estratégicos, de produtividade, 

de capacidade de resposta, tendo em conta as políticas definidas e o desempenho. A WHO/OMS 

estabeleceu a obrigatoriedade de um protocolo para a Cirurgia Segura em todos os locos operatórios 

(BO). Através da JCI estão definidos os indicadores que devem ser seguidos e cumpridos de forma que 

a qualidade no setor da saúde seja mensurável. 
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3. SAÚDE E QUALIDADE EM PORTUGAL 

“Gerir é controlar. Sem controlo não há gestão. Sem medição, não há controlo”(Juran & Defeo, 2010). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO/OMS), Saúde é definida como "um estudo de 

completo bem-estar, físico, mental e não somente ausência de afeções e enfermidades". A qualidade 

na saúde é hoje uma exigência de todos os envolvidos na prestação de cuidados, sendo reconhecida 

como um seu atributo essencial (Portaria No 288/99, 1999). 

Em Portugal, o sistema de saúde tem tido, ao longo dos anos, uma evolução muito significativa 

(Mendes, 2012). O organismo gestor e coordenador do Sistema Português da Qualidade, é o IPQ, 

sendo responsável por várias atividades que promovem a dinamização da qualidade em diversos 

setores, incluindo o setor da saúde, com a introdução de um vasto conjunto de reformas e com a 

melhoria dos indicadores de saúde (Instituto Português da Qualidade, 2014). 

3.1. Qualidade na saúde em Portugal: evolução 

“A qualidade é a quantidade de amanhã” (Henri Bergson, n.d.) 

 

Ao longo dos últimos 30 anos a Qualidade na saúde em Portugal tem evoluído e sofrido alterações. 

Tem tido uma evolução muito significativa com a introdução de um vasto conjunto de reformas e com 

a melhoria dos indicadores de saúde (Mendes, 2012). A evolução da qualidade na saúde em Portugal, 

é sintetizada na tabela 4.  

 

Tabela 4 - História e Evolução da Qualidade na saúde em Portugal 

Data Evolução 

1979 Fundado o Serviço Nacional da Saúde SNS. 
1985-1989 Garantia da qualidade nos cuidados de saúde primários, promovidos pela Escola Nacional 

de Saúde Pública ENSP em parceria com a Organização Mundial de Saúde OMS. 
1990-1993 Investimento em formação de qualidade pela DGS, em parceria com ENSP e comunidades 

europeias. 
1993 Sistema Português da Qualidade SPQ, foi instituído como uma estrutura concebida para 

desenvolver a qualidade em todos os setores, sendo o IPQ o organismo gestor e 
coordenador. 

1996-1997 A Direção de Serviços de Promoção e Garantia da Qualidade, da Direção Geral da Saúde 
DGS, promoveu iniciativas de formação, projetos de avaliação e de garantia da qualidade. 
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1998 Elaboração do documento: “Saúde”: um compromisso. 
1998-2002 A qualidade foi reconhecida como uma prioridade do SNS, definição do Programa Saúde 

XXI, estratégia, e política da qualidade e do SPQ na Saúde. Foram criadas diferentes 
estruturas: Conselho Nacional da Qualidade CNQ, o Instituto da Qualidade em Saúde IQS e 
uma Comissão Nacional de Acreditação. 

2002 Extinguiu-se o CNQ pela Lei n.º 16/2002, de 31 de maio. 
2003 Surgiu a Entidade Reguladora da Saúde ERS, com missão de supervisionar as unidades de 

saúde, no cumprimento das suas obrigações legais de qualidade, de segurança, acesso e 

direito dos pacientes. Continuação na promoção da saúde e da prevenção da doença. 
Revêem-se as taxas moderadoras, com o objetivo de moderar, racionalizar e regular o 
acesso à prestação de cuidados de saúde, reforçando o princípio de justiça social no SNS. 

2004 Estado tem a função de regulador e supervisor, estabelecer o regime de 
comparticipação no preço dos medicamentos. 

2005 Surgem os Hospitais EPE, transformando os Hospitais de Sociedade Anónima SA em 
Empresas Públicas do Estado e dotando-os de mais instrumentos para promoverem a 
eficácia e eficiência dos recursos do SNS. 

2006 Criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, visando dar resposta ao 
progressivo envelhecimento da população, ao aumento da esperança média de vida e à 
crescente prevalência de pessoas com doenças crónicas incapacitantes. Autorização da 
importação, exportação, comercialização, rotulagem e informação, publicidade, 
farmacovigilância e a utilização dos medicamentos para uso humano e respetiva inspeção, 
designadamente, os medicamentos homeopáticos, os medicamentos radiofarmacêuticos e 
os medicamentos tradicionais à base de plantas. 

2007 Surgem as primeiras unidades de saúde familiar. Criação da Agência da Qualidade na 
Saúde AQS, na âmbito da ACSS, dando seguimento às políticas de qualidade so Sistema de 
Saúde. 

2008 Criação dos agrupamentos de centro de saúde do SNS, permitindo uma gestão rigorosa e 
equilibrada e a melhoria no acesso aos cuidados de saúde. 

2009 Assembleia da República aprova o direito de acompanhamento nos serviços de urgência. O 
Departamento da Qualidade na Saúde, sucedâneo do IQS e da AQS, assume programas de 
melhoria da qualidade clínica e organizacional, segurança do paciente, gestão da doença e 
inovação, monitorização dos indicadores de desempenho, avaliação e orientação das 
reclamações e sugestões das utilizadores do SNS e coordena a ENQS, projetada para os 
próximos 10 anos. 

2011 O Programa Nacional de Acreditação em Saúde PNAS, com a ENQS, visa implementar o 

modelo Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ACSA, modelo de acreditação e da 
fundação pública espanhola. Este modelo é baseado em 3 áreas: gestão por 
processos, gestão clínica e a gestão de competências, e o seu modelo contem um 
plano com o seu Manual de Acreditação de Unidades de Saúde e 5 dimensões da 
qualidade: o cidadão, centro do Sistema de Saúde, a organização da atividade 
centrada no paciente, os profissionais, desenvolvimento profissional e formação e os 
resultados da unidade de Gestão Clínica. Prescrição eletrónica serve de incentivo à 
efetiva informatização do sistema de saúde, permitindo obter mais informação sobre 
o circuito do medicamento. O Sistema Nacional de Avaliação em Saúde SINAS da 
ERS é outro projeto ligado à área da qualidade, que tem contribuído nas boas 
práticas, na responsabilização de gestores e profissionais e para o empowerment 
dos cidadãos. Este projeto faz parceria com a Joint Commision International JCI. 

2012 Novo Portal do paciente, integrado no projeto Plataforma de Dados da Saúde PDS, 
desenvolvido pela Comissão para Informatização Clínica CIC e pelos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE SPMS, permitindo registos de saúde feitos pelo utente e o recurso 
a serviços online já existentes e a disponibilizar, como marcação de consultas e (Agenda) ou 
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Fontes: (Mendes, 2012), (Pisco, L. & Biscaia, 2001), (Portaria No 288/99, 1999), (Portugal. Direção Geral da Saúde, 

2003) e (Campos, Saturno, & Carneiro, 2010). 

 

3.2. Sistema Português de Garantia da Qualidade na Saúde 

3.2.1 Direção Geral de Saúde e o Programa Cirurgia Segura 

Portugal foi um dos países da Europa que mais cedo introduziu os  Grupos de Diagnóstico 

Homogéneos GDH, como critério de afetação para os orçamentos hospitalares. Para além dos EUA, 

são ainda poucos os países com experiência deste sistema de financiamento (Rego, 2008, pp. 243–

245). Os GDH são a base de distribuição de recursos financeiros e mediante as despesas 

apresentadas pelos hospitais, o orçamento geral do Estado atribui posteriormente ao SNS subsídios 

diferenciados. 

Os grupos de trabalho do contrato programa Cirurgia Segura consideraram uma gama de gama de 

normas potenciais, avaliaram as evidências para a sua inclusão, estimaram os possíveis impactos e 

concederam medidas para avaliar os seus efeitos no desempenho e na segurança. O programa 

também idealizou uma lista de verificação que pode ser usada pelos profissionais de saúde 

interessados na promoção da segurança e na melhoria da qualidade dos serviços cirúrgicos. Os 

documentos do Manual para a Cirurgia Segura e orientações da OMS, são fundamentais (Portugal. 

Direção Geral da Saúde, 2009a); (WHO, 2010) e o programa também se baseia no programa 

American College of Surgeons, National Surgical Quality Improvement Program ACS NSQIP. 

De acordo com a DGS, e com base na documentação da WHO/OMS (traduzida e adaptada com a 

devida autorização e posteriormente  validada por um grupo de peritos nacionais) (WHO, 2010), que 

determina: 

i. A implementação do Contrato Programa “Cirurgia Segura”, em todos os blocos operatórios do 

Sistema Nacional de Saúde;  

confirmação de cirurgias SIGIC. 
2013 Lei define formas de articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços do 

(SNS), com as instituições particulares de solidariedade social, bem como estabelece o 
regime de devolução às Misericórdias dos hospitais 

2014 No âmbito do Ministério da Saúde, o fundo para a Investigação em Saúde, visando o 
fortalecimento das atividades de investigação para a proteção, promoção e melhoria da 
saúde das pessoas e, assim, obter ganhos em saúde. Lei estabelece normas de acesso a 
cuidados de saúde transfronteiriços e promove a cooperação. 
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ii. O preenchimento, em todas as cirurgias da “Lista de Verificação da Segurança Cirúrgica”, bem 

como o Apgar Cirúrgico, na plataforma informática do HSOG. 

O contrato programa previa a adesão de todos os blocos operatórios abrangidos à “Cirurgia Segura 

Salva Vidas” até ao final de Setembro de 2010. Para se proceder à avaliação de resultados, o registo é 

obrigatório no Sistema Integrado de Gestão de Listas de Inscritos para Cirurgia SIGLIC, por parte dos 

hospitais e dos elementos adicionais constantes na tabela 5. 

O novo Portal do Utente, integrado no projeto PDS - Plataforma de Dados da Saúde, desenvolvido pela 

CIC - Comissão para Informatização Clínica e pela SPMS 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, que permite registos de saúde feitos pelo paciente e 

o recurso a serviços online já existentes e a disponibilizar, como marcação de consultas e (Agenda) ou 

confirmação de cirurgias SIGIC. 

 

Tabela 5 - Indicadores de Registo Obrigatório no SIGLIC  

Na Proposta, antes da cirurgia 

1. Risco anestésico, de acordo com os critérios da American Society of Anesthesiologists ASA 

2. Co-morbilidades relevantes para o acto cirúrgico 

No período pericirúrgico: 

1. Indicação de eventuais complicações 

Após a cirurgia: 

1. Antibioterapia terapêutica 

2. Indicação de eventuais complicações 

Com identificação obrigatória de infeções nosocomiais,caso ocorram   

3. Data do óbito, caso ocorra 

Fonte: DGS, Circular: Nº 16/DQS/DQCO DATA: 22/06/2010 Direção Geral da Saúde (DGS, n.d.-c) 

 

O Contrato Programa Cirurgia Segura é implementado de acordo com o manual de “orientações da 

OMS para a cirurgia segura 2009” (Portugal. Direção Geral da Saúde, 2003), e foi legislado pela 

Norma nº 02/2013, de 12/02/2013, atualizada a 25/06/2013. Sendo obrigatório em todos os 
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blocos operatórios do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e das entidades contratadas, é considerado o 

padrão mínimo de qualidade clínica. O objetivo que a “Cirurgia Segura” pretende alcançar, através da 

adesão dos blocos operatórios portugueses, consiste em: (Filho et al., 2013)  

i. Aplicação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, que deve ser simples e aplicável em 

qualquer contexto, permitindo a medição do impacto dos procedimentos cirúrgicos, não 

acrescenta custos, melhora a segurança cirúrgica e evita mortes e complicações;  

ii. Índice do Apgar Cirúrgico, calculado após o 3.o momento previsto na Lista de Verificação, a ser 

assegurado pelo anestesista, permite dar feedback imediato aos prestadores sobre a condição 

do paciente. 

Assim, o programa Cirurgia Segura visa melhorar a segurança cirúrgica e reduzir o número de mortes 

e complicações cirúrgicas em quatro etapas: 

1. Fornecendo informação aos médicos, administradores hospitalares e funcionários públicos de 

saúde a função e os padrões de segurança cirúrgica em saúde pública; 

2. Definindo um conjunto mínimo de medidas uniformes ou de “indicadores cirúrgicos”, para a 

vigilância nacional e internacional da assistência à saúde; 

3. Identificando um conjunto simples de normas de segurança que possam ser usados em todos 

os países e cenários e que sejam compilados numa “lista de verificação de segurança cirúrgica” para 

uso nas salas de operação; 

4. Testando a lista de verificação e as ferramentas de vigilância em locais piloto, em todas as 

regiões da WHO/OMS e distribuindo e divulgando a lista de verificações pelos hospitais de todo o 

mundo. 

 

Os dados da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica e do Índice do Apgar Cirúrgico necessitam de 

registo na plataforma informática disponível no endereço eletrónico, https://siglic.min-

saude.pt,diretamente, ou através da interface com o sistema de informação do Hospital (Portugal. 

Administração Central do Sistema de Saúde, n.d.). 

Antes de dar início a uma cirurgia, sendo marcada por internamento ou por urgência, o Enfermeiro 

responsável, deve proceder ao preenchimento da lista de verificação. Ver figura 2. 

https://siglic.min-saude.pt,diretamente/
https://siglic.min-saude.pt,diretamente/
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Figura 2 - Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica 

Fonte: Norma nº 02/2013 de 12/02/2013 atualizada a 25/06/2013, (NP 22013, 2013) 

 

3.2.2 Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) 

O Sistema Nacional de Avaliação em Saúde SINAS da Entidade Reguladora de Saúde ERS, visa avaliar 

as instituições ao nível de diferentes dimensões da qualidade e tem dado o seu contributo para a 

promoção das boas práticas, para a responsabilização de gestores e profissionais e para o 

empowerment dos cidadãos. Este projeto em parceria com o consórcio Siemens-Joint Commission 

International  faz, desde 2006, a avaliação da qualidade das organizações de saúde públicas, privadas 

e do setor social em Portugal, utilizando indicadores de qualidade relativos à excelência clínica, à 

segurança do paciente e à satisfação dos utentes entre outros. Posteriormente os indicadores são 
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transformados em ratings e tornados públicos (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-b, 1999). O SINAS 

tem uma periodicidade de recolha de dados semestral para a dimensão excelência clínica e anual para 

as restantes dimensões e a sua avaliação processa-se em dois níveis. A classificação do SINAS permite 

confirmar o cumprimento de critérios que a ERS considera essenciais para a prestação de cuidados de 

saúde com qualidade, através da análise de indicadores de estrutura e de cultura organizacional. A 

validação desse cumprimento, demonstrada pela atribuição de uma estrela, permite aos prestadores o 

acesso ao segundo nível de avaliação. Ver tabela 6. 

Tabela 6 - Simbologia SINAS: 1 Grau de classificação 

Fonte: (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-b) 

Para iniciar a avaliação, o SINAS deve estar com o Prestador na fase inicial de organização dos dados a 

submeter. O benchmarking é calculado num rating individual para os prestadores onde a priori 

demonstram cumprir com os parâmetros da qualidade, posicionando-os dentro de um dos três níveis 

de qualidade (ver figura 3): 

1. Nível de qualidade III - Categoria de classificação superior  

2. Nível de qualidade II - Categoria de classificação intermédia  

3. Nível de qualidade I - Categoria de classificação de base 

Simbologia SINAS 

   

Nível de qualidade I Nível de qualidade II Nível de qualidade III 

Figura 3 – Simbologia SINAS: Níveis de qualidade 

Fonte: (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-b). 

Simbologia SINAS 

   

Prestador cumpre com todos os 

parâmetros de qualidade exigidos 

Não foi possível aferir do 

cumprimento de todos os 

parâmetros de qualidade exigidos 

Prestador não forneceu a 

informação necessária para 

avaliação 
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Existem ainda situações nas quais, não sendo possível a atribuição de um dos três níveis de qualidade, 

é divulgada informação adicional sobre essa impossibilidade: 

 

Tabela 7 - Simbologia SINAS: Impossibilidade de classificação de qualidade 

Simbologia SINAS 

 Amostra não significativa- Prestador com número 

de observações insuficiente para realização de 

inferência estatística 

 Em averiguação- Foram detetadas inconsistências 

na qualidade dos dados 

 A iniciar avaliação- Prestador em fase inicial de 

organização dos dados a submeter 

 Área não avaliada- Não aplicável/sem atividade 

nesta área 

 Dados não entregues- Prestador não forneceu os 

dados necessários para avaliação 

Fonte: (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-b)  

 

Pretende-se garantir em todas as componentes do SINAS qualidade e coerência técnica. 

O modelo de cálculo dos indicadores e os resultados da sua aplicação nesta dimensão do 

SINAS@Hospitais são da responsabilidade do consórcio Siemens/JCI, parceiro tecnológico da ERS na 

implementação deste sistema. 

Atualmente, no HSOG já existe informação disponível (ratings) sobre vários serviços, nomeadamente do 

serviço de ortopedia – artroplastias totais da anca e joelho, que é de excelência clínica e obtém a 

simbologia SINAS do nível de qualidade III. 

 

3.2.3 Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS): a gestão do SIGIC 
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O Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia SIGIC, é sistema nacional, com um carácter 

estrutural, que inclui todos os utentes inscritos para cirurgia, envolve os hospitais do setor público e 

dos setores social e privado convencionado e tem como objetivos a redução do tempo de espera e 

garantir que não é ultrapassado o tempo máximo de espera, consoante o nível de prioridade clínica 

atribuída (Portugal. Administração Regional de Saúde, 2008). Através do Decreto Lei nº 22/2012 

(2012), a ARS-Norte, I.P. tem por missão garantir à população da Região Norte o acesso à prestação 

de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir 

políticas e programas de saúde na sua área de intervenção. 

O processo é iniciado quando o paciente, no seguimento da consulta de especialidade num hospital do 

SNS, ou equiparado, tem indicação formal para cirurgia. É emitida uma proposta de cirurgia que, 

depois de aceite pelo paciente, dá origem a um certificado de inscrição, que comprova que se encontra 

inscrito. 

A prioridade clínica atribuída varia em função dos seguintes níveis: 

1 Nível 4 -- se a intervenção tiver que ocorrer assim que estejam reunidas as condições 

necessárias à sua realização e em prazo não superior a 72 horas ou durante o período em que 

o utente está internado;  

2 Nível 3 -- se não for admissível que o utente possa esperar mais do que 15 dias;  

3 Nível 2 -- se não for admissível que o utente possa esperar mais do que 2 meses;  

4 Nível 1 -- se for admissível que o utente possa esperar até nove meses. 

 

Quando a cirurgia não é agendada até este período, é emitida uma nota de transferência (NT) para 

outro hospital do SNS. O Decreto Lei nº 219/2007 (2007), cria a Administração Central do Sistema de 

Saúde ACSS, a gestão do SIGIC passa a ser atribuição expressa deste organismo. 

De acordo com a Portaria nº 271/2012 de 4 de setembro (2012), o acesso à cirurgia continua a ser 

uma prioridade, assegurando o respeito pelos tempos máximos de resposta garantidos, através do 

programa de acesso Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia SIGIC. O SIGIC visa a 

gestão integrada do universo dos pacientes inscritos para cirurgia nos estabelecimentos do Serviço 

Nacional de Saúde SNS de forma continuada, tendo sido implementado em todas as regiões de saúde. 
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Este sistema que se pretende que seja universal, abarcando toda a atividade cirúrgica que se realiza de 

forma programada no âmbito do SNS, apoia o seu funcionamento em unidades criadas a nível central, 

regional e local e tem como suporte informático uma aplicação integradora dos sistemas informáticos 

dos hospitais, designada Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia SIGLIC. 

O preço das prestações de saúde no âmbito do SIGIC, nos hospitais convencionados, protocolados ou 

extra contrato-programa do SNS, estão indicados na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Indicador de desempenho relevante para demonstrar contas  

A B C D E F G H I 

GDH Designação Tipo 

GDH 

Peso 

Relativo 

Fator 

Equilíbr

io 

Preço Peso 

Relativo 

Ambulató

rio 

Fator 

Equilíbr

io 

Preço 

Ambulatóri

o 

817 Substituição da 

anca, por 

Complicações 

C 5,3885€ 0,8741 6.247,8€ 3,9447€ 1,0219 5.347,0€ 

818 Substituição da 

anca, exceto por 

complicações 

C 3,1712€ 1,2176 5.122,0€ 2,3215 1,4244  

Fonte: (Portugal. CHAA, n.d.; HSOG) 

3.3. Síntese 

Em Portugal, o sistema de saúde tem registado uma evolução muito significativa na procura da 

qualidade. O exemplo mais recente é o Contrato Programa Cirurgia Segura, que segue o manual 

“orientações da OMS para a cirurgia segura 2009”. Outro exemplo é o SINAS da ERS, que visa avaliar 

as instituições ao nível de diferentes dimensões da qualidade. O SIGIC surge como parceiro na 

implementação e monitorização do programa, no âmbito do SNS. A sistemática verificação e registo no 

SIGIC na Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, enumera os principais problemas associados a 

cada fase da cirurgia (antes, durante e após), envolvendo toda a equipa cirúrgica, reduzindo o número 

de complicações e de mortes. 
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4. ESTUDO COMPARATIVO NO HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, EPE 

“É coisa preciosa, a saúde, e a única, em verdade, que merece que em sua procura empreguemos 

não apenas o tempo, o suor, a pena, os bens, mas até a própria vida; tanto mais que sem ela a vida 

acaba por tornar-se penosa e injusta” (Montaigne, Michel de).  

 

O HSOG nas suas diferentes valências, tem como objetivo permanente trabalhar para a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos seus pacientes. Estudar o HSOG constitui 

uma oportunidade para observar e analisar o fator da garantia da qualidade num contexto de saúde. 

4.1. Metodologia 

Quality in health care can be described as “doing the right things right.” (Leebov & Ersoz, 2003). 

A metodologia, é um processo de pesquisa desde a fundamentação teórica até à recolha de dados. No 

desenvolvimento deste trabalho, a metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória. Exploratória 

pois através da base de dados do serviço da informática do HSOG, recolheram-se todos os dados 

necessários de uma cirurgia segura no serviço de ortopedia, mais propriamente na cirurgia à anca 

(PTA) e posteriormente efetuando uma análise dos mesmos, detetando falhas e futuramente preveni-

las, descrevendo melhorias. Foi igualmente descritiva porque os dados recolhidos são quantitativos; 

utilizando-se técnicas estatísticas para sumariar a informação obtida . Finalmente foi analítica pois esta 

pesquisa tem como objetivo identificar e compreender os resultados obtidos na cirurgia segura da 

(PTA), medindo relações causais entre os dados fornecidos. 

O estudo de caso consiste numa metodologia de investigação, que envolve o estudo de um fator em 

particular, e em contexto real (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Ao estudar o HSOG, procura-se 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, como a garantia da 

qualidade no contexto de saúde e no qual estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. 

Em qualquer investigação, a recolha de dados é de máxima importância. No caso da metodologia de 

estudo de caso, as técnicas de recolha de dados podem ser diversas e combinadas. Podem incluir por 

exemplo: entrevistas, observação, análise documental e questionários (Saunders et al., 2009). A 

utilização de diferentes instrumentos na investigação permite obter resultados de diferentes fontes e 

analisar o cruzamento de informação com base em evidências obtidas nos diferentes instrumentos. 

1. Análise documental; 
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2. Observação; 

3. Entrevistas; 

4. Análise dados. 

Segue-se uma breve descrição do contexto do estudo de caso, HSOG. 

Observação direta e análise de dados relativamente ao ano 2014. 

Estando consciente da importância dos dados, aplicou-se um questionário, sendo este um questionário 

sobre os Padrões de Acreditação da JCI, para Hospitais, sobre a Melhoria da Qualidade e Segurança do 

Paciente.  

O questionário tem a duração de 15 minutos, sendo de resposta fechada, e neste sentido, pode ser 

considerada de fácil resposta, quer para o inquirido, quer para quem analisar as suas respostas, 

simplificando assim a sua análise. Estes questionários são efetuados por recursos a uma entrevista 

estruturada realizada a seis colaboradores do HSOG e está dividido nas seguintes em 4 partes: 

1. Gestão da qualidade e atividades de segurança do paciente, esta compreende cinco questões; 

2. Seleção de medidas e recolha de dados, com cinco questões; 

3. Análise e validação de dados de medida, constituído com 28 questões;  

4. Conquista e sustentação de melhorias. 

4.2. Breve apresentação do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE 

O Hospital da Senhora da Oliveira, conhecido como o Hospital de Guimarães, entrou em 

funcionamento no ano 1992, sendo transformado em Sociedade Anónima, SA de capitais 

exclusivamente públicos pelo Ministério da Saúde, ficando Hospital da Senhora de Oliveira, EPE – 

Guimarães (Decreto-Lei n.o 285/2002, 2002). No entanto, no ano 2005 surge uma alteração jurídica, 

decretado pela tutela central, onde todos os Hospitais passavam a Entidades Públicas Empresariais, 

EPE pelo Decreto Lei nº 233/2005 (2005) ficando a chamar-se Hospital da Senhora de Oliveira, EPE - 

Guimarães 

No ano de 2007, surge uma alteração no nome do Hospital Senhora de Oliveira, Guimarães -EPE, 

criado pelo (Decreto-Lei, 2007; Portugal. CHAA, n.d.), pela fusão com o Hospital de São José – Fafe, 

assim sendo, passou a chamar-se Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE – Guimarães, CHAA. Tudo isto, 

tem como objetivo permanente trabalhar para a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços de 
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cuidados de saúde prestados aos utentes. 

Já em 2015 o Conselho de Ministros aprovou a 09 de julho, a alteração da denominação do Centro 

Hospitalar do Alto Ave, EPE- Guimarães, para o seu nome inicial, Hospital da Senhora da Oliveira, 

Guimarães - EPE, HSOG, entrando em vigor pela Direção da Geral de Saúde (Decreto-Lei n.o 

177/2015, 2015). Esta alteração justifica-se pela desafetação do Hospital de São José - Fafe, que foi 

objeto de devolução à Misericórdia de Fafe, atualmente geridos pelo Serviço Nacional de Saúde SNS, o 

que neste sentido, deixa de constituir um verdadeiro centro hospitalar, que pressupõe a existência de 

vários estabelecimentos hospitalares.  

 

 

Figura 4 - Imagem do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães – EPE 

Fonte: (Portugal. CHAA, n.d.) 

 

Tal como afirmado na sua política de qualidade, o HSOG “tem como objetivo trabalhar para a melhoria 

contínua da qualidade do serviço prestado ao utente” (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-a). O HSOG 

tem um Manual da Qualidade próprio, um Manual da JCI e um Manual da WHO/OMS, todos com o 

objetivo de motivar para a qualidade, informando os colaboradores sobre o que é preciso fazer e 

simultaneamente assegurando que todos dentro do HSOG sabem o que fazer e o porquê. 

No caso do HSOG, alguns dos indicadores de desempenho utilizados no âmbito da acreditação da JCI 

fazem parte dos requisitos contratuais entre a administração e a Direção Geral de Saúde DGS. Um 

exemplo relevante dessa situação são os indicadores de desempenho do contrato programa da cirurgia 

segura. 

O HSOG está acreditado pela JCI desde 2004, sendo pioneiro em Portugal e tem como filosofia: 

1. Avaliar globalmente a organização; 
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2. Utilizar as normas consensuais da qualidade; 

3. Envolver todos os profissionais de saúde; 

4. Avaliar os processos; 

5. Focalização no utente, nomeadamente as questões de segurança e dos cuidados prestados; 

6. Criar uma cultura da melhoria contínua da qualidade. 

No HSOG existe em anexo um formulário de monitorização da (Saúde, 2013), (Portugal. Direção Geral 

da Saúde, 2003) DGS sobre a Cirurgia Segura, com: 

i. Identificação da Unidade Hospitalar: identificar qual a unidade hospitalar;  

ii. Período de avaliação: quantas efetuadas no 1º e o 2º semestre,  

iii. Taxas de não conformidade da utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica nos 

últimos 6 meses (critérios de auditoria de 2013). 

A taxa de infeção do local cirúrgico os cálculos devem ser registados na aplicação de vigilância 

epidemiológica escrever Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance (HELICS) 

Cirurgia em www.insa-rios.net. No entanto, para este trabalho, como estou a utilizar dados referentes a 

2014, a taxa de infeção neste ano, apenas tem dados de maio junho e julho, o que não é suficiente 

para fazer avaliação. 

Na Cirurgia Segura – Grelha de Informação sobre os Indicadores 

Diretor de Serviço:

Dr. Manuel Pereira 

Mendes

Enfermeiro (a):

Enf. Palmira Oliveira

 Assistentes 

Operacionais: 18

 

Assistentes 

Administrativos: 4

 

Médicos: 15

 

Enfermeiros: 31

 

Formação: 7

 

 



Estudo comparativo entre indicadores de desempenho da JCI com o Contrato Programa da Cirurgia Segura 

33 

Figura 5 - Fluxograma hierárquico do serviço de ortopedia no HSOG. 

 

O Serviço de Ortopedia é um dos principais no HSOG, quer pelos números que resultam da produção 

assistencial, quer pela relevância das patologias abrangidas. Tem uma média de 2500 internamentos 

anuais, sendo considerado o terceiro serviço do HSOG com maior volume e uma das mais elevadas 

taxas de ocupação (90 %). O serviço de ortopedia está organizado em consultas externas, cirurgias de 

ambulatório, cirurgias em bloco, urgências e internamento. Realiza cerca de 24.000 consultas externas 

por ano, entre 1000 a 1200 cirurgias de ambulatório e cerca de 1800 a 2000 cirurgias em bloco, 

atingindo um total de 3200 cirurgias, e deste número, 472 correspondem a cirurgias realizadas à anca 

(PTA), (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-c). O serviço de ortopedia nas urgências está disponível 

todos os 7 dias da semana e nas 24 horas. 

A Consulta Externa encontra-se localizada no piso 2 (consulta externa I), sendo constituída por 5 

gabinetes de consulta e secretaria e ainda 1 sala de pensos / gessos. O tempo médio de espera para 

uma primeira consulta externa é inferior a 3 meses e para uma cirurgia em ortopedia está entre os 6 a 

8 meses. As cirurgias de ortopedia decorrem no Bloco Operatório BO, também no piso 2, e estão 

alocadas a uma sala operatória especificamente preparada para sua utilização exclusiva. Situações de 

cirurgia mais simples podem também ser realizadas na Unidade Cirurgia de Ambulatório, designada 

por UCA, que disponibiliza 2 salas operatórias e 1 sala de recobro.  

O internamento do serviço de ortopedia funciona no piso 10 do HSOG, e está dividido em duas alas por 

género: Homens e Mulheres com idade superior aos 18 anos, (se menores de 18 anos ficam nos 

serviços de pediatria). Possui 58 camas, divididas por 18 quartos triplos e 4 quartos individuais (todos 

os quartos dispõem de casa de banho). 

Na próxima seção é feita a caraterização da Cirurgia Segura Programada. 

4.3. Cirurgia Segura Programada: caracterização e fluxograma 

A Cirurgia Segura Programada e os seus processos de segurança tiveram um grande avanço nos 

últimos 30 anos (Ferraz, 2009). Processos como, a esterilização, a utilização de antibióticos, a 

prevenção de quedas, de queimaduras, a administração de medicação, leitos de terapia e as condições 

de atendimento também sofreram alterações significativas. No que respeita à cirurgia, os avanços 

alcançados previnem um conjunto de situações: ao nível dos pacientes a troca de medicação, do 

procedimento cirúrgico ou do local cirúrgico. Ao nível da cirurgia assegura a melhor técnica cirúrgica e 
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a adequação da anestesia e previne eventuais falhas de formação profissional (médicos, anestesistas e 

enfermeiros) (Ferraz, 2009). 

A Portaria nº 95/2013 de 4 de março, aprovou e definiu o regulamento do sistema Integrado de 

Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas Instituições 

do SNS. A Portaria designa o programa por Consulta a Tempo e Horas CTH e define princípios de 

transparência e de uniformidade de critérios a adotar pelas instituições do SNS. Tem igualmente por 

objetivo a medição dos tempos de acesso, a harmonização da gestão da informação e monitorização 

da procura-resposta. O seu cumprimento é gerido pela Administração Central do Sistema de Saúde 

ACSS, que coordena as unidades regionais, constituídas em cada Administração Regional de Saúde 

ARS, e as unidades locais integradas em cada hospital ou agrupamento de centros de saúde. 

Para um paciente ser submetido a uma Cirurgia Segura Programada, passa por várias etapas 

dependendo sempre da gravidade da sua situação. A primeira etapa é o acesso à consulta de 

especialidade. Para o paciente ter o acesso à consulta de especialidade, dirige-se aos cuidados de 

saúde primários do SNS, faz referenciação sobre o seu estado de saúde, e o médico transcreve essa 

informação no sistema informático da ACSS, componente de suporte ao CTH que estabelece a 

comunicação eletrónica entre o médico emissor (pedido) e o médico triador (avalia), visando melhorar 

o serviço prestado ao paciente. O acesso à consulta de especialidade hospitalar depende do pedido 

realizado e atende a critérios de prioridade clínica:  

i. 30 dias, se a realização da consulta for considerada como muito prioritária; 

ii. 60 dias, se a realização da consulta for considerada como prioritária; 

iii. 150 dias, se a realização da consulta for considerada com prioridade normal. 

O médico emissor tem acesso à lista de espera (número existente de pacientes para as diferentes 

consultas de especialidade) e aos tempos máximos de resposta garantidos TMRG. Se o TMRG for 

superior aos 150 dias, o paciente é informado, podendo-lhe ser indicado atendimento noutra instituição 

hospitalar, o mais próximo possível da sua área de residência.  

Se o TMRG for inferior a 150 dias, é feito o agendamento da consulta de especialidade no Sistema 

Clínico SCLINIC. Posteriormente, o hospital comunica ao paciente, via postal, com termos claros e 

precisos, o local, a data e hora de realização da consulta, e sempre que possível, a identificação do 

médico especialista que irá atender o paciente. 
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A segunda etapa consiste na consulta de especialidade, e pode ou não envolver a necessidade de 

realização de meios complementares de diagnóstico. Se existir indicação para cirurgia programada, o 

médico especialista informa o paciente dos seus direitos e deveres, da necessidade de assinar o 

consentimento informado para realização da cirurgia, ficando inscrito na lista de espera cirúrgica. A 

posição na lista de espera está dependente da prioridade clínica definida pela avaliação da 

especialidade hospitalar. De acordo com a Portaria nº 87/2015 de 23 de março (2015), as prioridades 

da Cirurgia Programada em função dos TMRG são as seguintes: 

i. Prioridade “de nível 4” – 72 horas após indicação cirúrgica, (não aplicável quando o paciente é 

admitido pelo serviço de urgência); 

ii. Prioridade “de nível 3” - 15 dias seguidos após indicação cirúrgica; 

iii. Prioridade “de nível 2” - 60 dias seguidos após indicação cirúrgica; 

iv. Prioridade “nível 1” - 270 dias seguidos após a indicação clínica. 

Após a atribuição da prioridade e registo no SCLINIC, o médico especialista cumpre os seguintes 

passos: 

1. Reserva na sua agenda de sala no BO ou se for o caso na UCA, (o administrativo formaliza o 

agendamento no sistema informático o SONHO, do HSOG); 

2. Requisição de consulta pré-anestésica no SCLINIC 

3. Requisição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica MCDT; 

4. Inscrição para consulta pré-operatória no SCLINIC; 

Posteriormente é comunicado via postal ao paciente a data da consulta pré-anestésica. Na consulta 

pré-anestésica, o médico anestesista avalia se existem condições anestésicas favoráveis à realização de 

cirurgia. Se sim, o médico anestesista valida a inscrição da consulta pré-operatória no SCLINIC.  

Posteriormente é comunicado ao paciente via postal a data da consulta pré-operatória. Na consulta pré-

operatória, o médico especialista/cirurgião verifica se o paciente cumpre todos os requisitos definidos 

para a cirurgia, se sim, é comunicado ao paciente a data da cirurgia. 

O administrativo, enfermeiro-chefe e o médico especialista/cirurgião organizam todo o processo de 

admissão e de internamento, registando no SONHO e no SCLINIC. 

O paciente apresenta-se no hospital no dia anterior à data definida para cirurgia, e após a admissão 

administrativa é conduzido para o serviço de ortopedia. Cumprindo todos os requisitos definidos no 
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protocolo cirúrgico, na data definida o paciente é conduzido para o BO ou UCA, seguindo o 

procedimento: 

1. O assistente operacional assegura o transporte do paciente; 

2. O enfermeiro recebe o paciente e em conjunto com o médico anestesista inicia o 

preenchimento da Check-List (Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica); 

3. A equipa enfermeiro, médico anestesista e médico especialista/cirurgião preparam a 

intervenção cirúrgica, analisando a gestão, os riscos e os protocolos e o preenchimento da 

Check-List.  

4. O médico anestesista inicia a Cirurgia Segura, analisa o American Society of anesthesiologists 

ASA do paciente; 

5. Quando o paciente anestesiado, o médico especialista/cirurgião executa todo o procedimento 

cirúrgico e o médico anestesista garante a manutenção do procedimento anestésico. O 

enfermeiro regista o Índice do Apgar Cirúrgico IAC. 

6. O médico especialista/cirurgião dita o fim da Cirurgia Segura e define todo o diagnóstico e 

plano pós-operatório, informando os cuidados/dietética e terapêutica (o enfermeiro regista no 

SCLINIC; 

7. O enfermeiro termina o preenchimento da Check-List, prepara e transfere o paciente para o 

recobro (cuidados de recuperação anestésica); 

8. Após recobro, o auxiliar de ação médico ou assistente operacional conduz o paciente para o 

seu quarto no serviço de ortopedia; 

9. O enfermeiro de serviço verifica todo o processo único do paciente e lê a Lista de Verificação 

da cirurgia; 

Posteriormente o médico especialista e enfermeiro executam todos os cuidados pós-operatórios 

planeados, complementam o processo de educação ao paciente e prescrevem a alta. 

Em caso de episódio de urgência, o procedimento de cirurgia segura é iniciado no serviço de urgência 

SU do HSOG. Primeiro o paciente é avaliado pelo Sistema de Triagem de Manchester (existe desde 

julho de 2004 e é efetuada por um enfermeiro qualificado e com formação em triagem, onde 

caracteriza o processo de ordenação, garantindo que as situações mais graves não esperam, (Nunes & 
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Rego, 2010b) onde lhe é atribuído a sua prioridade clínica através de uma pulseira com 5 categorias / 

cores distinta (ver tabela 14). 

 

Tabela 9 - Classificação dos pacientes pelo Sistema de Triagem de Manchester 

Número Nome Cor Tempo Alvo (min) 

Primeiro Emergente Vermelho 0 

Segundo Muito Urgente Laranja 10 

Terceiro Urgente Amarelo 60 

Quarto Padrão Verde 120 

Quinto Não Urgente Azul 240 

 Fonte: Nunes & Rego (2010b, p. 277)  

 

Se o caso for de urgência imediata, em que o paciente esteja inconsciente e necessitar de cirurgia 

programada, cabe ao médico na urgência decidir o melhor para o paciente, o mais rápido possível, 

sempre de acordo com a portaria 87/2015 de 23 de março, e pela avaliação da especialidade 

hospitalar.  

Se o caso não for de urgência imediata, o paciente depois da consulta de especialidade, faz exames e 

análises pedidas pelo médico especialista, sendo sempre registado todo o procedimento e resultados 

no SCLINIC. Mediante os resultados e os requisitos, o médico informa o paciente se tem que fazer 

cirurgia programada ou não. Se for necessário, o paciente segue todo o protocolo como se viesse pelo 

SNS. 

De uma forma simplificada, apresenta-se na figura 6 o fluxograma simplificado do Circuito do paciente 

para a Cirurgia Segura. 
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Referenciação / Doente

 

 
Pedido de Consulta Especialidade (Interna HSOG ou Externa SNS)

 

 
Triagem: Requisição e Agendamento do Evento Clínico ou Rejeição

 

 
Notificação do Doente

 

 

Realização de Consulta Externa da Especialidade, mediante as prioridades: Fase da Proposta

Análise
 

Pré-inscrição
 

 
Inscrição

 

 
Transferência, se aplicável

 

 
Consulta Anestesia

 

 
Proposta Cirúrgica, Consentida pelo Doente

 

 
Admissão do Doente ao Internamento

 

 
Realização da Cirurgia

 

 
Alta do Doente

  

Figura 6 – Fluxograma simplificado: Circuito da Cirurgia Segura Programada 

 

De uma forma mais complexa, é apresentado o fluxograma do Paciente para o Circuito da Cirurgia 

Segura Programada (ver figura 7). 
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Figura 7 – Fluxograma: Circuito da Cirurgia Segura Programada 
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De acordo com todos os requisitos para a Cirurgia Segura Programada e para evidenciar os mesmos, 

foi possível assistir a uma cirurgia no bloco operatório. De início era uma cirurgia segura programada à 

anca (PTA), mas por motivos de urgência foi uma cirurgia segura programada ao pé. A paciente deu 

entrada no bloco operatório pelas 8:30 com uma assistente operacional, que encaminhou para uma 

das salas do bloco operatório, onde estava o médico anestesista e uma enfermeira assistente que 

fizeram todas as questões da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica e passaram o paciente para 

a sala principal, onde o médico anestesista administrou a anestesia geral enquanto que o médico 

cirurgião ia falando com a paciente e com todos os presentes (enfermeiro circulante, enfermeiro 

anestesista, enfermeiro instrumentista e técnico de radiologia) seguindo a Lista. O cirurgião no término 

da cirurgia, questionou sobre todo o material esterilizado e necessário para a realização da mesma e 

indicou ao enfermeiro circulante para tomar nota no sistema informático, o SONHO, de tudo o que foi 

utilizado, por questões de stock e prevenção para as próximas cirurgias. Terminada a cirurgia segura 

programada por volta das 10:45m e em voz alta preencheram a parte final da Lista de Verificação 

Cirúrgica, sempre de acordo com OMS. 

4.4. Auditoria ao sistema segundo as recomendações JCI 

A integração do modelo da JCI, veio ajudar o HSOG na, obtenção da acreditação e certificação, ficando 

reconhecida mundialmente como Gold Seal of Approval®; fornece educação aos líderes dos diversos 

departamentos/setores e fornece serviços de consultoria baseados em evidências. No entanto, as suas 

desvantagens são a burocracia e um elevado custo. Com isto, o HSOG sofreu algum impacto 

financeiro, no entanto, as vantagens superam as desvantagens, pois o modelo da JCI permite à 

organização: 

i. Qualidade da assistência; 

ii. Segurança e no melhor serviço para os pacientes e profissionais; 

iii. Construção de equipas; 

iv. Instrumentos de gestão; 

v. Critérios e objetivos concretos adaptados à realidade; 

vi. Caminho para a melhoria contínua. 

 

O programa geral da qualidade e segurança do paciente num hospital é aprovado pela Governo 

(Ministério da Saúde), e a Liderança do Hospital define a estrutura e aloca os recursos necessários 

para implantar a melhoria e para isto, a JCI cedeu ao HSOG vários indicadores, de melhoria da 
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qualidade e segurança do paciente. Com o objetivo de constatar se os padrões de acreditação da JCI 

são seguidos, conforme pretendido, foi decidido fazer uma auditoria ao sistema estruturado, através de 

entrevistas semi-estruturadas com guião. A entrevista estruturada tem a vantagem de prever quanto 

tempo é necessário, facilitando a obtenção dos dados e a comparação dos mesmos. No entanto, 

também tem desvantagem, pois este tipo de questionários podem levar à perda de ideias importantes 

(Saunders et al., 2007).  

As auditorias consistem na avaliação periódica, realizada por profissionais internos nou auditores 

externos, com o objetivo de promover a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados aos 

pacientes, (Decreto-Lei n.o22/2012, 2012). Esta avaliação incide sobre a execução das práticas, ou 

seja, sobre diagnósticos e procedimentos de tratamento, e os seus resultados, tendo por base a análise 

sistemática dos registos em comparação com padrões predefinidos e com evidências. 

O guião baseia-se nos Padrões de Acreditação da JCI para hospitais e centra-se no padrão de gestão 

da instituição de saúde “Melhoria da qualidade e segurança do paciente” (Joint Commission 

International, 2014). Com base nos elementos mensuráveis referidos, escreveram-se 43 afirmações 

organizadas em 4 temas: 

1. Gestão da qualidade e atividades de segurança da paciente 

2. Seleção de medidas e recolha de dados 

3. Análise e validação de dados de medidas 

4. Conquista e sustentação de melhorias 

Durante a entrevista cada respondente tinha 3 opções de resposta a cada afirmação: “sim”, “não” e 

“às vezes”. O guião pode ser consultado no Apêndice II. 

A escolha dos entrevistados procurou uma visão alargada da gestão da qualidade do HSOG, incluindo 

desde elementos do Conselho de Administração até elementos no terreno do serviço de ortopedia 

(médico, ou enfermeiro, ou administrativo). Foram entrevistados um total de 6 colaboradores do HSOG. 

Para salvaguardar a sua identidade, apenas é indicada a função (ver Tabela 10). 
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Tabela 10 - Seleção dos colaboradores dos HSOG para questionário da JCI 

Entrevistado Função 

#1 Conselho de Administração 

#2 Conselho de Administração 

#3 Departamento da Qualidade 

#4 Serviço de Ortopedia 

#5 Bloco Operatório 

#6 Chefe de Departamento 

 

Realizadas as entrevistas, fez-se uma análise à distribuição de opções de resposta nas diferentes 

afirmações. Para apresentação de resultados, apenas vão ser apresentados os resultados das 

afirmações consideradas mais relevantes ou com resultados que evidenciam variabilidade. A 

apresentação é feita é função dos diferentes temas (Joint Commission International, 2014). 

4.4.1 - Gestão de qualidade e atividades de segurança do paciente 

Este tema compreende 5 afirmações: 

1.1. Indivíduos com experiência em métodos e processos de melhoria são selecionados para orientar a 

implementação do programa de qualidade e segurança do paciente. 

1.2. Indivíduos responsáveis pela supervisão do programa de qualidade selecionam e oferecem suporte 

para que o pessoal qualificado para o programa lide com as responsabilidades pela qualidade e 

segurança do paciente. 

1.3. O programa de qualidade oferece suporte e coordenação aos líderes de departamento/serviço para 

implantar medidas similares em todo o hospital, bem como as prioridades de melhoria. 

1.4. O programa de qualidade implementa um programa de treinamento para todo o pessoal 

consistente com as funções de cada funcionário no programa de melhoria de qualidade e 

segurança do paciente. 

1.5. O programa de qualidade é responsável pela comunicação regular de problemas de qualidade a 

toda a equipa. 
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As maiores discrepâncias encontradas foram nas afirmações: 1.2; 1.3 e 1.5, como se pode verificar no 

gráfico apresentado (ver Figura 8 – ). Destaca-se a afirmação 1.3, relativa ao suporte e coordenação do 

programa de qualidade para implementar medidas similares em todo o hospital, onde os respondentes 

estão divididos nas suas perceções, pois apenas 33% dizem “sim”, assim contra 33% “não” e 33% “às 

vezes”. Relativamente à afirmação 1.5, apenas se regista 33% “sim” contra 67% “às vezes”. O 

resultado apresenta problemas ao nível da comunicação do programa de qualidade. Fica a nota que é 

uma área crítica a melhorar. 

 

Figura 8 – Resultado da Gestão da qualidade e atividades de segurança do paciente. 

 

4.4.2 Seleção de medidas e recolha de dados  

Este tema compreende 5 afirmações: 

2.1. O programa de qualidade e segurança do paciente apoia medidas de seleção a nível geral, de 

departamento/serviço, e proporciona a coordenação e integração de atividades de medida em todo 

o hospital. 

2.2. O programa de qualidade e segurança do paciente proporciona a integração de sistemas de 

relatórios de eventos, medidas de cultura de segurança e outros, facilitando soluções e melhorias 

integradas. 
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1.2 Indivíduos responsáveis pela supervisão do
programa de qualidade selecionam e oferecem suporte

para que o pessoal qualificado para o programa lide com
as respnsabilidades pela qualidade e segurança do

doente.

1.3 O programa de qualidade oferece suporte e
coordenação aos líderes de departamento/serviço para
implantar medidas similares em todo o hospital, bem

como as prioridades de melhoria.

1.5 O programa de qualidade é responsável pela
comunicação regular de problemas de qualidade a toda

a equipa.

Tema 1 - Gestão de qualidade e atividades de segurança do doente   

não sim às vezes
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2.3. O programa de qualidade e segurança do paciente rastreia o progresso com relação à recolha 

planeada de dados de medidas das prioridades selecionadas. 

2.4. Informações científicas e outras atualizadas oferecem suporte aos cuidados do paciente, à 

formação, às pesquisas e ao suporte da gestão. 

2.5. As informações são fornecidas num prazo que atenda às expetativas do utilizador. 

 

As maiores variabilidades encontradas foram nas afirmações 2.4 e 2.5. A primeira está relacionada 

com o cuidado dos serviços se manterem cientificamente atualizados e as respostas indiciam 

discordância, pois apenas se registam 33% “sim”. A segunda afirmação está relacionada com o tempo 

útil em que as informações científicas são fornecidas aos diferentes departamentos/serviços do HSOG. 

Apenas se registaram 33% “sim”, o que indica necessidade de maior cuidado ao nível da 

disponibilização científica dentro dos serviços. 

 

Figura 9 – Resultado da Seleção de medidas e recolha de dados 

 

4.4.3 Análise e validação dos dados de medida 

Este tema apresenta 28 afirmações: 

3.1 O programa de qualidade e segurança do paciente tem um processo para agregar dados. 

3.2 Os dados e informações agregados oferecem suporte aos cuidados do paciente, à gestão do 

hospital, à análise da prática profissional e ao programa geral de qualidade geral e segurança do 

paciente. 

17% 

33% 

33% 

33% 

50% 

33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2.4 Informações científicas e outras atualizadas
oferecem suporte aos cuidados do doente, à formação,

às pesquisas e ao suporte da gestão.

2.5 As informações são fornecidas num prazo que
atenda às expetativas do utilizador.

Tema 2 - Seleção de medidas e recolha de dados  

não sim às vezes
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3.3 Os dados e informações agregados são fornecidos a agências fora do hospital se exigido por leis ou 

regulamentos. 

3.4 Há um processo para contribuir e aprender com bancos de dados externos para fins de 

comparação. 

3.5 A segurança e o sigilo são mantidos ao contribuir ou usar bancos de dados externos. 

3.6 Os dados são agregados, analisados e transformados em informações úteis para identificar 

oportunidades de melhoria. 

3.7 Indivíduos com experiência, conhecimento e habilidades clínicas apropriadas participam no 

processo. 

3.8 Ferramentas e técnicas são usadas no processo de análise quando apropriado. 

3.9 A frequência da análise de dados é apropriada ao processo ou ao resultado. 

3.10 Os resultados da análise são descritos aos responsáveis por tomar decisões. 

3.11 A análise de dados oferece suporte a comparações internas ao longo do tempo, incluindo 

comparações com bancos de dados de organizações similares, com melhores práticas e com fontes 

profissionais científicas objetivas. 

3.12 Os dados sobre a quantidade e o tipo de uso de recursos são recolhidos por ano, para projetos de 

melhorias do hospital. 

3.13 A equipa do programa de qualidade e segurança do paciente trabalha com outras unidades, 

como recursos humanos, tecnologia da informação e finanças, para decidir quias os dados que devem 

ser recolhidos. 

3.14 Os resultados da análise são usados para refinar o processo e são descritos pelo mecanismo de 

coordenação de qualidade à liderança. 

3.15 A validação de dados é usada pelo programa de qualidade como componente de processo de 

melhoria selecionado pela liderança. 

3.16 Os dados são validados e divulgados quando uma nova medida é implementada ou alterada. 

3.17 É usada uma metodologia estabelecida para a validação dos dados. 

3.18 A liderança do hospital assume a responsabilidade pela validade dos dados de qualidade e 

resultados divulgados ao público. 

3.19 A liderança do hospital estabeleceu uma definição operacional de evento sentinela a morte não 

prevista, a cirurgia no local errado ou paciente errado, uma transmissão de doença, sequestro de 

bebês, à violência no trabalho. 
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3.20 O hospital conclui e toma ações sobre uma análise de causa raiz de todos os eventos sentinela, 

num período de tempo especificado pela liderança do hospital, que não exceda 45 dias a partir da alta 

do evento/notificação. 

3.21 A análise de dados ocorre quando há níveis, padrões ou tendências adversas. 

3.22 Todas as reações confirmadas a transfusões, se aplicável ao hospital, são analisadas. 

3.23 Todos os eventos de drogas, de erros de medicação, de discrepâncias entre diagnóstico pré-

operatório e pós-operatório são analisados. 

3.24 Eventos ou padrões adversos durante sedação profunda ou moderada e uso de anestesia são 

analisados. 

3.25 Outros eventos adversos definidos pelo hospital são analisados. 

3.26 O hospital estabelece o processo para relatórios e uma definição de quase falhas. 

3.27 O hospital define os tipos de eventos que devem ser relatados. 

3.28 Os dados são analisados e ações são tomadas para reduzir eventos de quase falha. 

 

Relativamente ao tema 3, a análise e validação de dados de medida, este surge como tema que 

apresenta o maior número de afirmações (28 de afirmações). As afirmações com resultados mais 

distintos foram: 3.4, a 3.9 e a 3.16. A afirmação 3.4 refere-se à aprendizagem com bancos de dados 

externos, os quais evidenciam por parte dos colaboradores escolhidos do HSOG alguma divisão na 

veracidade dos mesmos, onde 17% dizem “não” ter qualquer tipo de informação, 50% das respostas 

afirmam ter “às vezes” acesso e apenas 33% dizem que “sim”, que têm acesso aos bancos de dados 

para fins de comparação, constatando-se uma falha existente por parte do HSOG na divulgação dos 

dados a todos os setores existentes. Na afirmação 3.9 as respostas dividem-se em 50% “sim” e outros 

50% “às vezes” na frequência de dados ser apropriada para os processos. E a afirmação 3.16 

apresentou uma discrepância com dúvidas, foi na divulgação e na validação dos dados de uma nova 

medida que é implementada, isto porque, 17% dizem “não” ter nenhum conhecimento, 17% apenas 

obtêm informação “às vezes” e 67% dizem “sim” ao acesso quando uma nova medida é 

implementada. O que leva a crer que o HSOG não faz uma divulgação correta e atempada das novas 

medidas. 
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Figura 10 – Resultado da Análise e validação de dados de medida 

 

4.4.4 Conquista e sustentação de medidas 

O último tema apresenta 5 afirmações: 

4.1 As melhorias em qualidade e segurança do paciente são planeadas, testadas e implementadas. 

4.2 Há dados disponíveis para demonstrar que as melhorias são eficazes e sustentadas. 

4.3 São feitas as alterações necessárias nas políticas para planear, realizar e sustentar a melhoria. As 

melhorias bem-sucedidas são documentadas 

4.4 A estrutura da gestão de riscos do hospital inclui: a identificação, a priorização, os relatórios, a 

gestão dos riscos. Os processos de alto risco são remodelados com base na análise dos resultados do 

teste. 

4.5 Anualmente, um exercício proativo de redução de riscos é conduzido com base num dos processos 

de risco prioritário. 

Requerente ao tem 4, verificou-se apenas 1 resposta que não se encontra em sintonia entre os seis 

colaboradores, requerente aos dados disponíveis para que as melhorias sejam eficazes e sustentadas, 

obtendo o% de respostas “não”, 33% “às vezes” para 67% de “sim”, as quais, requerem atenção do 

departamento da qualidade, bem como, da liderança do HSOG. O que significa, que se houvesse mais 

divulgação entre os vários setores e a informação correta e atualizada chegasse a todos, as melhorias 

poderiam ser mais eficazes. 
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3.4 Há um processo para contribuir e aprender com
bancos de dados externos para fins de comparação.

3.9 A frequência da análise de dados é apropriada ao
processo ou ao resultado.

3.16 Os dados são validados e divulgados quando uma
nova medida é implementada ou alterada.

Tema 3 - Análise e validação de dados de medida  
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Figura 11 – Resultado da Conquista e sustentação de melhorias  

 

Em termos de conclusão a auditoria, verifica-se que a maioria das afirmações obtém como resposta a 

opção “sim”. Surgem 9 indicadores ou áreas críticas com alguma variabilidade, que poderá sugerir a 

necessidade de melhorias ao nível da formação e da comunicação para colmatar dúvidas existentes e 

assim todos os colaboradores terem uma perspetiva única perante os indicadores propostos das várias 

organizações. Para estudos futuros, poder-se-á alargar a realização do questionário ao maior número 

possível de colaboradores, conseguindo desta forma uma análise com menor taxa de erro. Ao incluir 

todos os colaboradores estaria a ser um meio de comunicação e transmissão de procedimentos, 

permitindo uma maior abertura à mudança. Este tipo de estudo deveria ser alargado a todos os 

departamentos. 

4.5 Monitorização de indicadores da qualidade cirúrgica 

No setor da saúde, a qualidade deixou de ser um fator opcional e tornou-se nos dias de hoje uma 

prioridade, uma exigência e um requisito de enorme importância na gestão das organizações de saúde, 

representando a sua responsabilidade, ética e respeito pelos cidadãos que a elas recorrem. Este 

processo atualmente, incide sobre as práticas médicas e permite a discussão aberta dos problemas 

ocorridos em determinadas situações, em ambiente de critica construtiva e envolvimento dos 

profissionais de saúde. É importante existir uma rigorosa monitorização de indicadores da qualidade, 

melhoria contínua para a normalização de práticas, que constitui uma boa oportunidade de 

minimização de falhas e erros clínicos, de atualização e de contribuição para uma maior segurança dos 

pacientes. 
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4.2 Há dados disponíveis para  que as melhorias são
eficazes e sustentadas.

Tema 4 - Conquista e sustentação de melhorias 

não sim às vezes
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Esta fase da dissertação recolheu e analisou os dados fornecidos pelo HSOG, mais precisamente da 

cirurgia segura no serviço 4 – ortopedia. No HSOG, o serviço de ortopedia é dos serviços onde se 

realizam mais cirurgias anuais, e por este facto requer mais atenção, comparando todo o 

processamento e encaminhamento dos pacientes, para posteriormente verificar anomalias e 

recomendar melhorias. Além de ser o serviço com mais cirurgias, importa ressalvar o valor monetário 

das mesmas, onde uma cirurgia programada realizada no HSOG ou noutro hospital será paga 

mediante tabela de preços em vigor no SIGIC (de acordo com o GDH apurado), não podendo, em 

qualquer caso, ser superior ao preço unitário da produção base contratada. Uma cirurgia do tipo 

prótese total da anca (PTA) custa cerca de 1.246,04€. No entanto, para que o HSOG seja ressarcido 

do valor da prótese é necessário que o registo da mesma seja realizada no SIGIC, (Portugal. 

Administração Regional de Saúde, 2008). 

A reparação da articulação da anca tem por finalidade a substituição total da articulação original 

degenerada por uma artificial PTA com o objetivo de corrigir deformidades e estabelecer o normal 

funcionamento da articulação. É importante falar um pouco do procedimento em si, e esta cirurgia tem 

sido ao longo dos anos, alvo de vários estudos. De acordo com a análise, realizada pela Martins 

(2006), a nível da articulação da anca, o desenvolvimento de implantes artificiais (próteses totais) na 

área da cirurgia ortopédica tem sido objeto de estudos aprofundados, e os avanços na medicina nesta 

área, nomeadamente na reparação de deficiências da articulação, tem-se mostrando eficaz no alívio da 

dor, na redução da disfunção e na recuperação da função articular. 

Os indicadores da Qualidade do serviço de ortopedia compreendem: 

1 Imobilizações; 

2 Úlceras de pressão; 

3 Quedas; 

4 Erros de medicação; 

5 Controlo de infeções. 

Relativamente a imobilizações apenas há registo de 1 imobilização em 2015, no 1º semestre (ver 

tabela 11). 
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Tabela 11 - Imobilizações 

Ano 2014 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

0 0 

Ano 2014 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

1 0 

Ano 2015 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

0 0 

Ano 2015 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

1 0 

 

Relativamente às úlceras de pressão, existem registos de 2013, 2014 e 2015. Idd significa dados em 

falta. A análise de incidência sugere uma maior prevalência em pacientes do sexo feminino (ver tabela 

12). 
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Tabela 12 - Úlceras de Pressão 

Ano 2013 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

0 1 

Ano 2013 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

0 5 

Ano 2014 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

1 0 

Ano 2014 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

2 4 

Ano 2015 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

2 Idd 

Ano 2015 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

2 Idd 

 

Ao analisar a taxa de prevalência mensal de úlceras de pressão documentadas, ocorridas no serviço de 

ortopedia em 2014 nos homens, apenas foram registados em 4 meses referentes ao mês de janeiro, 

fevereiro, abril e maio, estando os restantes em (idd), o que significa que não existem dados, por 

inexistência de ocorrências ou por falta de reporte das mesmas. A Figura 12 epresenta graficamente a 

taxa de prevalência dos homens registada em 2014. A Figura 13 representa a taxa de prevalência nas 

mulheres. 
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Figura 12 - Taxa mensal de úlceras de pressão, no serviço de ortopedia em 2014 - Homens 

 

No caso das mulheres, a taxa de prevalência mensal de úlceras de pressão documentada, ocorridas no 

serviço de ortopedia, verificaram-se 7 meses com registos relativamente ao ano de 2014, sendo em 

março, abril, maio, julho, setembro, outubro e novembro, comparando com os homens. 

 

 

Figura 13 - Taxa mensal de úlceras de pressão, no serviço de ortopedia em 2014 -Mulheres 

Em relação às quedas no serviço de ortopedia os dados são referentes aos anos 2013, 2014 e 2015 

(ver tabela 13). 
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Tabela 13 – Quedas 

Ano 2013 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

1 1 

Ano 2013 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

0 0 

Ano 2014 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

(idd) 1 

Ano 2014 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

0 1 

Ano 2015 – Homens 

1º Semestre 2º Semestre 

(idd) (Idd) 

Ano 2015 – Mulheres 

1º Semestre 2º Semestre 

1 (idd) 

 

Os erros de medicação no serviço de ortopedia abrange os anos 2013, 2014 e 2015. A análise 

permite constatar uma diminuição dos erros. No entanto, existem alguns erros que registaram 

oscilações importantes nestes 3 anos, como é o caso da preparação do medicamento errado, da 

preparação da quantidade errada, a prescrição da dose inadequada, da prescrição não transcrita e dos 

erros impossíveis de determinar (ver tabela 14). 
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Tabela 14 - Erros de Medicação 

Âmbito Descrição Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

1º Trimestre 

Administração Outra 10 2 - 

Preparação/Conserva Armazenamento 

incorreto 

5 - - 

Preparação/Conserva Expiração do prazo de 

validade 

1 - - 

Preparação/Conserva Outra 5 - - 

Preparação/Dispensa Dose Errada 9 5 - 

Preparação/Dispensa Medicação não enviada 42 45 9 

Preparação/Dispensa Medicamento errado 5 8 2 

Preparação/Dispensa Não cumprimento do 

horário 

33 58 2 

Preparação/Dispensa Outra 6 1 1 

Preparação/Dispensa Quantidade errada 4 6 1 

Prescrição Falta de justificação 

clínica 

1 - - 

Prescrição Dose inadequada 2 6 2 

Prescrição Contraindicação - 1 - 

Prescrição Medicamento 

inadequado 

1 1 - 

Prescrição Rotulagem inadequada 2 1 - 

Prescrição Prescrição ilegível 3 1 - 

Prescrição Outra 23 - - 

Transcrição Local Prescrição não 

Transcrita 

- - 2 

Transcrição Local Erro na duração da 

terapêutica 

2 - - 

Erros/falhas impossíveis de determinar 2 
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Relativamente ao controlo de infeção, existem dados apenas do ano 2012. Segue-se um conjunto de 

tabelas (ver tabela 15 e tabela 16). 

  

Tabela 15 - Controlo Infeção, na taxa de prevalência da infeção Nosocomial em 2012 

Serviço HSOG Resultado Nacional 

Ortopedia 14,0 54,0 

Fonte: ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control 

 

Tabela 16 - Controlo Infeção, na taxa de prevalência do uso de Antimicrobianos em 2012 

Serviço HSOG Resultado Nacional 

Ortopedia 9,3 41,4 

Fonte: ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control 

 

Constatou-se uma falha grave no HSOG, pois a taxa de infeção apenas tem dados referentes aos 

meses de maio, junho e julho deste ano corrente, o que não é suficiente para fazer avaliação, mas sim 

um trabalho a realizar futuramente. 

No HSOG existe em anexo um formulário de monitorização da (Portugal. Direção Geral da Saúde, 

2003), (Saúde, 2013) DGS sobre a Cirurgia Segura, com: 

I. Identificação da Unidade Hospitalar: identificar qual a unidade hospitalar; 

II. Período de avaliação: quantas efetuadas no 1º e o 2º semestre; 

III. Taxas de não conformidade da utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica nos 

últimos 6 meses (critérios de auditoria de 2013). 

Aos dados obtidos pelo HSOG sobre a taxa de registo da “Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica ”, 

o indicador referente à Cirurgia Segura, pode-se verificar que o grau de cumprimento é superior 

comparando com a meta estabelecida (ver tabela 17). 
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Tabela 17 – Taxa de registo de utilização da Lista de Verificação 

ANO 2014 

Objetivos Meta Real Grau de Cumprimento (%) 

Taxa de Utilização 97, 0 98, 6 100 % 

Fonte: (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-a) 

 

Na tabela 18, a taxa de registo de utilização da Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica, evidencia-se 

um grau de cumprimento superior à meta estabelecida. 

 

Tabela 18 – Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica”  
Indicador referente à cirurgia segura (%), no serviço de ortopedia 

Especialidade Bloco Ano 2014 

Ortopedia 99,46 % 

Fonte: (Portugal. Ministério da Saúde, n.d.-a) 

 

O HSOG facilitou ainda uma base de dados relativa às cirurgias realizadas em 2014. Assim, foi possível 

verificar que no ano 2014 foram efetuadas no serviço de ortopedia do HSOG, um total de 285 cirurgias 

à anca. Destas cirurgias, 91 não tinham Índice de Local Cirúrgico, sendo um número elevado para não 

identificação, existindo muitas falhas no processo, e 194 tinham que sim. No conjunto dos 12 meses 

verifica-se que o Índice de Local Cirúrgico se situa nos 68,1 %. 
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Tabela 19 – Número de Cirurgias efetuadas no HSOG em 2014 e o Id do Local Cirúrgico 

2014 -Mês de 

intervenção 
Cirurgias Efetuadas 

Id. Local Cirúrgico 
Taxa 

Não Sim 

janeiro 26 7 19 73,1% 

fevereiro 27 11 16 59,3% 

março 25 10 15 60,0% 

abril 21 4 17 81,0% 

maio 25 8 17 68,0% 

junho 19 9 10 52,6% 

julho 28 6 22 78,6% 

agosto 8 3 5 62,5% 

setembro 28 9 19 67,9% 

outubro 30 10 20 66,7% 

novembro 21 5 16 76,2% 

dezembro 27 9 18 66,7% 

Total 285 91 194 68,1% 

 

Na figura 14 permite analisar a evolução do Índice do Local Cirúrgico ao longo do ano. O mês de 

agosto surge com o que tem menor número de cirurgias efetuadas, (provavelmente fruto de férias). O 

mês de junho apresenta um valor baixo do Índice do Local Cirúrgico, com 19 cirurgias efetuadas e 

apenas 10 com registo o que se traduz num mínimo de 52,6 %. 
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Figura 14 – Evolução do Índice de marcação do local cirúrgico (anca) em 2014 

Também foi analisada a evolução de Profilaxia Antibiótico em cirurgia à anca. Os dados recolhidos na 

base de dados de 2014 apresentam um mínimo nos 96.0% (meses de março e maio) e um máximo 

nos 100 %. 

 

 

Figura 15 – Evolução da Taxa de profilaxia de antibiótico (anca) em 2014 
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4.6 Síntese 

O HSOG tem um compromisso claro com a qualidade nas suas valências. Para além do acreditado 

pelo JCI, aderiu ao Contrato Programa Cirugia Segura e tem um Manual da Qualidade. A dissertação 

dividiu-se em três fases. Na primeira fase foi atualizado o fluxograma de Cirurgia Programada. Na 

segunda fase fez-se uma auditoria ao sistema. Na terceira fase fez-se a monitorização de indicadores 

da qualidade no serviço de ortopedia do HSOG. Embora o serviço recolha indicadores de qualidade 

cirúrgica, apresenta inconstância nos seus registos. 
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5. CONCLUSÃO 

A qualidade na saúde é hoje uma exigência de todos os envolvidos na prestação de cuidados, sendo 

reconhecida como um atributo essencial. 

Esta dissertação consiste num estudo da comparação dos indicadores da JCI, e do contrato programa 

da cirurgia segura no HSOG. Este estudo foi dividido em 3 fases. Na primeira fase, foi atualizado o 

fluxograma do Circuito da Cirurgia Segura Programada. No que respeita à cirurgia, os avanços 

alcançados previnem um conjunto de situações ao nível dos pacientes (evita a troca de medicação, do 

procedimento cirúrgico ou do local cirúrgico), ao nível da cirurgia (assegura a melhor técnica cirúrgica e 

a adequação da anestesia) e ao nível humano (previne eventuais falhas de formação profissional de 

médicos, anestesistas e/ou enfermeiros). 

Na segunda fase a auditoria realizada ao serviço de ortopedia com o objetivo de confirmar se os 

padrões de acreditação da JCI eram seguidos, permitiu a identificação de falhas existentes em algumas 

afirmações, que estão assinaladas e evidenciadas através de gráficos, bem como com notas de 

revisão. Chegando à conclusão que a forma de comunicação utilizada no HSOG entre os diferentes 

setores, não é a mais apropriada entre colegas de trabalho. Para isto, pode-se agendar reuniões 

semanais e realizar organogramas para cada setor, podendo colegas de outro setor ter conhecimento 

de quem faz o quê. 

Finalmente na terceira fase, a dissertação monitorizou indicadores da qualidade cirúrgica. 

Relativamente aos indicadores do serviço de ortopedia disponibilizados, é notória a inconstância na 

recolha de dados. A falta de registos no controlo das infeções apresenta-se como uma gravíssima falha 

por parte dos colaboradores/ liderança do HSOG. Os cálculos da taxa de profilaxia antibiótica e do 

índice do local cirúrgico evidenciam a necessidade de um maior cuidado no acompanhamento da sua 

evolução. 

O trabalho desenvolvido evidencia a necessidade de uma maior integração da qualidade no serviço de 

ortopedia, bem como a consciencialização da melhoria contínua. Ao nível de indicadores da qualidade, 

há necessidade de monitorização contínua, nomeadamente pelo cálculo regular de indicadores, como 

índice de local cirúrgico e a taxa de profilaxia antibiótica. 

Ao nível das limitações, o acesso à taxa de verificação da cirurgia segura foi demorado. Acredita-se que 

a falha de comunicação entre os diferentes serviços existentes no HSOG contribui para esta demora. 
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Por outro lado, o acesso aos dados de cirurgias foi igualmente demorado. Embora com a devida 

autorização de liderança do HSOG, a informação disponibilizada apresentava algumas restrições, o que 

não permitiu o cálculo de alguns indicadores inicialmente previstos. 

Para trabalho futuro, propõe-se alargar o estudo de monitorização de indicadores com dados do ano de 

2015. Sugere-se a comparação do ano de 2014 com o ano de 2015. Sabendo o esforço de recolha e 

atualização de dados em curso no HSOG, poder-se-á incluir no estudo outros indicadores considerados 

relevantes, como a infeção de local cirúrgico. Pode-se também propor o alargamento do estudo a 

outras cirurgias (como por exemplo as cirurgias realizadas ao joelho) ou alargar o estudo a outros 

serviços existentes no HSOG. 
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APÊNDICE I – FLUXOGRAMA/CIRCUITO DA CIRURGIA SEGURA PROGRAMADA 
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Notas Relativas ao Fluxograma

A avaliação do doente pode ser efectuada em qualquer momento do percurso do doente, pressuponde-se que o médico cirurgião dispõe de 

indicadores (história clínica, exame físico, exames auxiliares de diagnóstico, carta de referenciação …) que possibilitam a decisão 

diagnóstica.
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Nota inicial

1

2

3

8

Em situações de doentes urgentes/emergentes a avaliação médica deve ser adequada às necessidades e estado / condição do 
doente. Contudo, antes da cirurgia é obrigatório o registo de um diagnóstico pré-operatório.

A comunicação ao doente / família será efetuada em conformidade com a norma do consentimento informado

Compete aos Diretores dos serviços cirúrgicos definir e aprovar protocolo / plano para a cirurgia, sendo aconselhável para as cirurgias 
mais frequentes, nas restantes será elaborado um plano para cirurgia com a indicação de exames auxiliares de diagnóstico e 
preparação pré-operatória.

Na admissão do doente, o médico cirurgião deverá preencher os documentos constituintes do processo único, relativos ao episódio 
atual, e efetuar a marcação do local da cirurgia (com marcador de tinta indelével) rodeando o local da lesão e/ou com seta indicativa 
do local da cirurgia (em conformidade com a norma (0189_Nor_MIS)

A aplicação da lista de verificação, pelo enfermeiro, tem como finalidade identificar se o protocolo para a cirurgia está cumprido, 
diminuindo riscos e agilizando processos. Caso haja algum critério não cumprido deverá desenvolver-se as diligências necessárias 
para o seu cumprimento, previamente ao tempo cirúrgico e comunicar a não conformidade.

11 e 13

O “TIME-OUT” (última verificação) é um momento crucial de segurança do doente no Bloco Operatório, é um momento de pausa 
antes da cirurgia, em que o doente está acordado e o enfermeiro circulante faz a verificação final dos seguintes pontos:

1) Pergunta ao doente o nome,  a cirurgia que vai efetuar e local, confrontando as respostas com a informação descrita no             
      processo único;
2) Confirma se o consentimento informado está assinado e se o doente está esclarecido;
3) Visualiza se a marcação do local da cirurgia foi efetuado e se está correto, em conformidade com a norma (0189_Nor_MIS). SE 

ESTAS CONDIÇÕES NÃO ESTIVEREM CUMPRIDAS DEVE CHAMAR O CIRURGIÃO PARA PROCEDER EM CONFORMIDADE; 
4) Verificar se todo o material e equipamentos necessários para a cirurgia estão disponíveis.

 
Por regra a discrepância ou a constatação de alguma não conformidade nos pontos anteriores será motivo de suspender o 
procedimento cirúrgico até se verificar a correcção das mesmas.
Exceções:
Relativamente ao ponto 1) e 2) – Doentes com alteração do estado de consciência, surdos mudos e bébés, devendo nestas situações 
efetuar a dupla validação no processo único;
Relativamente ao ponto 3) – as excepções previstas na norma (0189_Nor_MIS)

A reavalição do doente pelo médico anestesista antes da cirurgia é obrigatória, sendo necessário validar o procedimento anestésico 
planeado com aquele que irá efetuar. Em caso de divergência o doente deve ser informado.

14

15

O médico cirurgião deverá: efetuar o registo operatório; prescrever os cuidados pós-operatórios no impresso “cuidados específicos e 
dietéticos”; prescrever a terapêutica e registar no diário médico “N.º da intervenção e procedimento realizado”.

20

No caso de existir reserva de unidade na UCIP, o procedimento passa da atividade n.º 21 para a atividade n.º 26 deste fluxograma.21

25 Se aplicável o médico anestesista deve prescrever protocolo da dor aguda adequado à situação clínica do doente.

Sempre que conveniente, o médico da UCPA, deverá comunicar a alta do doente, desta unidade, ao médico residente do serviço de 
origem. No caso de alta da UCIP, esta comunicação deve ser sempre efetuada. A comunicação deve visar aspetos relacionados com 
intercorrências verificadas e / ou continuidade de cuidados a desenvolver.

30

35

A execução de procedimentos no pós-operatório podem estar protocolados em cada serviço cirúrgico, contudo não prescinde a sua 
prescrição e planeamento no processo clínico único de acordo com as normas vigentes.
No caso do protocolo da dor aguda deve seguir o procedimento aprovado na Instituição.
É determinante neste processo de doentes operados a rede de processos para continuidade de cuidados, nomeadamente o processo 
de educação do doente e família (0040_Pro_PFE) e o processo para dar alta ou referenciar doentes (0138_Prc_ACC).

6. Indicadores

Mortalidade Perioperatória
Regressos Não Programados ao Bloco Operatório
Taxa de Cancelamento de Cirurgias
Taxa de utilização do Bloco Operatório
Tempo (dias) decorrido entre a indicação para cirurgia e a sua efetivação
Mortalidade Perioperatória em Doentes ASA I
Mortalidade Perioperatória em Doentes ASA II
Mortalidade Perioperatória em Doentes ASA III
Mortalidade Perioperatória em Doentes ASA IV
Mortalidade Perioperatória em Doentes ASA V
Taxa de Intercorrências Anestésicas
Taxa de não Conformidades relativos à Auditoria do Processo Único (análise rectrospetiva dos registos)

Nota: Os indicadores supramencionados constam do plano de melhoria da qualidade e segurança do doente, no âmbito da norma 
QPS da JCI
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO: “ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA” 

Questionário sobre os Padrões de Acreditação da Joint Commission International, para 

Hospitais, sobre a Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente 

 

Gestão de qualidade e atividades de segurança do paciente 

1.1 Indivíduos com experiência em métodos e processos de 

melhoria são selecionados para orientar a implementação do 

programa de qualidade e segurança do paciente. 

Sim

 

Não

 

Às vezes 

 

1.2 Indivíduos responsáveis pela supervisão do programa de 

qualidade selecionam e oferecem suporte para que o pessoal 

qualificado para o programa lide com as responsabilidades pela 

qualidade e segurança do paciente. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

1.3 O programa de qualidade oferece suporte e coordenação aos 

líderes de departamento/serviço para implantar medidas similares 

em todo o hospital, bem como as prioridades de melhoria. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

1.4O programa de qualidade implementa um programa de 

treinamento para todo o pessoal consistente com as funções de 

cada funcionário no programa de melhoria de qualidade e 

segurança do paciente. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

1.5 O programa de qualidade é responsável pela comunicação 

regular de problemas de qualidade a toda a equipa. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

Seleção de medidas e recolha de dados 

2.1 O programa de qualidade e segurança do paciente apoia 

medidas de seleção a nível geral, de departamento/serviço, e 

proporciona a coordenação e integração de atividades de medida 

em todo o hospital. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

2.2 O programa de qualidade e segurança do paciente 

proporciona a integração de sistemas de relatórios de eventos, 

medidas de cultura de segurança e outros, facilitando soluções e 

melhorias integradas. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes
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2.3 O programa de qualidade e segurança do paciente rastreia o 

progresso com relação à recolha planeada de dados de medidas 

das prioridades selecionadas. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

2.4 Informações científicas e outras atualizadas oferecem suporte 

aos cuidados do paciente, à formação, às pesquisas e ao suporte 

da gestão. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

2.5 As informações são fornecidas num prazo que atenda às 

expetativas do utilizador. 

Sim

 

Não 

 

Às vezes

 

Análise e validação de dados de medida 

3.1 O programa de qualidade e segurança do paciente tem um 

processo para agregar dados. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.2 Os dados e informações agregados oferecem suporte aos 

cuidados do paciente, à gestão do hospital, à análise da prática 

profissional e ao programa geral de qualidade geral e segurança 

do paciente. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.3 Os dados e informações agregados são fornecidos a agências 

fora do hospital se exigido por leis ou regulamentos. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.4 Há um processo para contribuir e aprender com bancos de 

dados externos para fins de comparação. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.5 A segurança e o sigilo são mantidos ao contribuir ou usar 

bancos de dados externos. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.6 Os dados são agregados, analisados e transformados em 

informações úteis para identificar oportunidades de melhoria. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes 

 

3.7 Indivíduos com experiência, conhecimento e habilidades 

clínicas apropriadas participam no processo. 

Sim

 

Não

 

Às vezes

 

3.8 Ferramentas e técnicas são usadas no processo de análise 

quando apropriado. 

Sim 

 

Não  

 

Às vezes

 

3.9 A frequência da análise de dados é apropriada ao processo ou 

ao resultado. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.10 Os resultados da análise são descritos aos responsáveis por 

tomar decisões. 

Sim  

 

Não  

 

Às vezes

 

3.11 A análise de dados oferece suporte a comparações internas Sim Não Às vezes
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ao longo do tempo, incluindo comparações com bancos de dados 

de organizações similares, com melhores práticas e com fontes 

profissionais científicas objetivas. 

   

3.12 Os dados sobre a quantidade e o tipo de uso de recursos são 

recolhidos por ano, para projetos de melhorias do hospital. 

Sim  

 

Não 

 

Às vezes

 

3.13 A equipa do programa de qualidade e segurança do paciente 

trabalha com outras unidades, como recursos humanos, 

tecnologia da informação e finanças, para decidir quias os dados 

que devem ser recolhidos. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.14 Os resultados da análise são usados para refinar o processo 

e são descritos pelo mecanismo de coordenação de qualidade à 

liderança. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes 

 

3.15 A validação de dados é usada pelo programa de qualidade 

como componente de processo de melhoria selecionado pela 

liderança. 

Sim

 

Não 

 

Às vezes 

 

3.16 Os dados são validados e divulgados quando uma nova 

medida é implementada ou alterada. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.17 É usada uma metodologia estabelecida para a validação dos 

dados. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes 

 

3.18 A liderança do hospital assume a responsabilidade pela 

validade dos dados de qualidade e resultados divulgados ao 

público. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.19 A liderança do hospital estabeleceu uma definição 

operacional de evento sentinela a morte não prevista, a cirurgia no 

local errado ou paciente errado, uma transmissão de doença, 

sequestro de bebês, à violência no trabalho. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.20 O hospital conclui e toma ações sobre uma análise de causa 

raiz de todos os eventos sentinela, num período de tempo 

especificado pela liderança do hospital, que não exceda 45 dias a 

partir da alta do evento/notificação. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.21 A análise de dados ocorre quando há níveis, padrões ou 

tendências adversas. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes
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3.22 Todas as reações confirmadas a transfusões, se aplicável ao 

hospital, são analisadas. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.23 Todos os eventos de drogas, de erros de medicação, de 

discrepâncias entre diagnóstico pré-operatório e pós-operatório são 

analisados. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.24 Eventos ou padrões adversos durante sedação profunda ou 

moderada e uso de anestesia são analisados. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.25 Outros eventos adversos definidos pelo hospital são 

analisados. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

3.26 O hospital estabelece o processo para relatórios e uma 

definição de quase falhas. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes 

 

3.27 O hospital define os tipos de eventos que devem ser 

relatados. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

3.28 Os dados são analisados e ações são tomadas para reduzir 

eventos de quase falha. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

Conquista e sustentação de melhorias 

4.1 As melhorias em qualidade e segurança do paciente são 

planeadas, testadas e implementadas. 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

4.2 Há dados disponíveis para demonstrar que as melhorias são 

eficazes e sustentadas. 

Sim

 

Não

 

Às vezes 

 

4.3 São feitas as alterações necessárias nas políticas para planear, 

realizar e sustentar a melhoria. As melhorias bem-sucedidas são 

documentadas 

Sim 

 

Não 

 

Às vezes

 

4.4 A estrutura da gestão de riscos do hospital inclui: a 

identificação, a priorização, os relatórios, a gestão dos riscos .Os 

processos de alto risco são remodelados com base na análise dos 

resultados do teste. 

Sim 

 

Não

 

Às vezes

 

4.5 Anualmente, um exercício proativo de redução de riscos é 

conduzido com base num dos processos de risco prioritário. 

Sim 

 

Não  

 

Às vezes
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ANEXOS 
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ANEXO I – JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
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ANEXO II – NORMA DGS 
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ANEXO III – CIRURGIA SEGURA: “IDENTIFICAÇÃO” 

 

1 

Departamento da 

Qualidade na Saúde 

Cirurgia Segura, Salva Vidas 
Formulário de Monitorização da Norma nº 02/2013, de 12/02/2013 

I) Identificação da Unidade Hospitalar 

Centro Hospitalar/Hospital ou   
Outra entidade 

 

 

Diretor/Coordenador do Bloco 
Operatório 

Nome 

Telefone 

Endereço eletrónico 

 

Interlocutores locais 

Médico 

Telefone 

Endereço eletrónico 

Enfermeiro 

Telefone 

Endereço eletrónico 

II) Período de avaliação: 20______ 

1º Semestre  

2º Semestre  
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2 

Departamento da 

Qualidade na Saúde 

III) DADOS 

 

2. Taxa de infeção do local cirúrgico 1  
(Os cálculos devem ser realizados na aplicação de vigilância epidemiológica HELICS Cirurgia em www.insa-rios.net e a taxa 
registada na presente grelha, com exceção da Oftalmologia)  

 

CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 

Revascularização do miocárdio, com incisões no peito e na área dadora  

Escolha 1 da Especialidade Cirúrgica  

Escolha 2 da Especialidade Cirúrgica  
 

CIRURGIA GERAL 

Colon  

Colecistectomia  

Hérnia parede abdominal  

Escolha 1 da Especialidade Cirúrgica  

Escolha 2 da Especialidade Cirúrgica  
 

CIRURGIA VASCULAR 

By-pass periférico  

Escolha 1 da Especialidade Cirúrgica  

Escolha 2 da Especialidade Cirúrgica  
  

GINECOLOGIA 

Histerectomia  

Escolha 1 da Especialidade Cirúrgica  

Escolha 2 da Especialidade Cirúrgica  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                      
1 A especialidade cirúrgica deve escolher mais 2 procedimentos cirúrgicos em função da relevância dos fatores ponderados pelos clínicos. Ex. Volume 

cirúrgico, risco, suspeita de taxa elevada de infeções, etc. 

1. Taxas de não conformidade da utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica nos últimos 6 
meses (critérios de auditoria de 2013) 

Mês 1 % Mês 4 % 

Mês 2 %  Mês 5 % 

Mês 3 % Mês 6 % 
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ANEXO IV – PLANO DE AÇÃO DAS COMISSÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA 
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ANEXO V - MODELO ÚNICO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
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ANEXO VIII – CHECKLIST 
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ANEXO IX – CIRURGIA SEGURA 
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ANEXO X – PROTOCOLO DE PROCEDIMENTO  
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