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AGENDA

• uma história do dia a dia

• é a Governação Clínica e de Saúde uma nova moda?

• a CGS como um processo de Melhoria Contínua da Qualidade

• papel dos conselhos clínicos, das comissões da qualidade, 
das equipas e de cada um

• caixa de ferramentas



Bom dia, sou António Silva.
Queria marcar uma consulta 
com o Dr. Bonifácio, 
por favor.



Bom dia, com certeza, 
fica marcada para o 
dia 23!







Não...eu chamo-me 
António Carlos

Silva!!!!





nódoa negra na perna

exames de outro doente

diagnóstico de HTA

medicação que não usa

registo clínico com histórico errado

injeção de penicilina a que é alérgico

perna partida

envio ao SU



GCS: UMA NOVA MODA?

O escândalo de Bristol

o falta de profissionais

o falta de liderança

o falta de trabalho em equipa

o secretismo

o falta de monitorização



GCS: UMA NOVA MODA?

1998: a governação clínica e de saúde como enquadramento 

da prestação de cuidados

Todos os serviços deveriam prestar contas sobre melhoria da 

qualidade, para a salvaguarda de melhores cuidados de saúde



GCS: UMA NOVA MODA?

“bad research which does not require aproval from an ettical

commitee, but which has to repeated”.
Charles Warlow



GCS: UMA NOVA MODA?

Dar garantias aos doentes, profissionais e gestores de que:

o a tomada de decisões era orientada pela qualidade

o os cuidados prestados estavam de acordo com standards

o o planeamento e prestação de cuidados tinha em conta a 
perspetiva dos doentes

Dar suporte aos profissionais

Certificar-se que os desvios eram identificados e corrigidos



GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE

UM PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE

o Desenvolvimento e implementação de orientações

o Políticas claras de gestão do risco
o Monitorização e investigação de eventos
o Procedimentos de auditoria clínica e não clínica

Identificação clara 
das 

responsabilidades

Prestação de 
contas em toda a 
linha de cuidados

Processo claro 
e 

transparente

Envolvimento 
ativo de utentes e 

profissionais



GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE

UM PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE

o questionar
o não culpabilizar
o aprender
o liderar
o valorizar os profissionais
o estabelecer parcerias com os doentes



NO ACES PORTO OCIDENTAL

OBJETIVO ÚLTIMO DA GCS

Qualquer cidadão recebe qualquer cuidado ou serviço 

de saúde com a mesma qualidade e segurança, 

independentemente do profissional, do local e do 
momento em que é alvo dessa intervenção dentro do ACeS



GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE

• Não é uma tarefa exclusiva dos conselhos clínicos ou dos 

conselhos técnicos ou das comissões da qualidade

• É uma tarefa de todos: profissionais, equipas e utentes

SEGURANÇA



CULTURA

Qualidade       = Segurança

marca ACeS Q+



FERRAMENTAS

o Os 4, 6 ou 7 pilares da Governação Clínica

o Octógono da Governação Clínica e de Saúde

o Grelha de Diagnóstico de Desenvolvimento Organizacional 

nos Cuidados de Saúde Primários: DiOr-CSP 2019
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Governação 
Clínica 

e de SaúdeOrientações
Monitorização 
de processos

Auditorias 
clínicas

Segurança
Procedimentos
Prevenção de 

eventos 
adversos

Formação
Motivação
Satisfação

Prevenção do 
burnout

Investigação-
ação

Tecnologia
Organização 
aprendente



GESTÃO DO RISCO



influências da organização

condições 
latentes

prática 

insegura

dano

falhas ativas

Dante Orlandella and James T. Reason, BMJ, 2000



SEGURANÇA DO DOENTE



SEGURANÇA DO DOENTE

5MOMENTOS NA SEGURANÇA DA UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO

Iniciar       Tomar Adicionar Rever Parar

Qual o nome 
desta 
medicação e 
para que serve?
Quais são os 
riscos e os 
efeitos laterais?                                    

Quando devo 
tomar e em que 
quantidade?
O que devo fazer 
se sentir efeitos 
laterais?

Necessito mesmo de 
outra medicação?
A nova medicação 
tem interações?

Durante quanto 
tempo devo tomar 
cada medicamento?
Estarei a tomar 
algum medicamento 
que já não precise?

Quando devo parar 
cada um dos 
medicamentos?
Quem informo se 
precisar de parar a 
medicação por 
sentir efeitos 
laterais?



SEGURANÇA DO DOENTE



SEGURANÇA DO DOENTE

5MOMENTOS PARA A HIGIENE DAS MÃOS

ANTES do 
contacto com o 
doente

ANTES de 
procedimentos 
assépticos

APÓS risco de 
exposição a 
fluídos orgânicos

APÓS tocar no 
ambiente 
envolvente do 
doente

APÓS o 
contacto com 
o doente



SEGURANÇA DO DOENTE

HIGIENE DAS MÃOS

TODOS os profissionais sabem e cumprem estes passos?



SEGURANÇA DO DOENTE E DO PROFISSIONAL



SEGURANÇA DO DOENTE E DO PROFISSIONAL



SEGURANÇA DO DOENTE E DO PROFISSIONAL



MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS

AUDITORIAS

o o dever de prestar contas = responsabilidade

o tudo, inclusive o que já se faz bem, é passível de melhorar

o fazer bem desde o início custa menos

o ato voluntário, que procura a conformidade

o deteta falhas no processo, não culpados

o “provo o que digo que faço”
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AUDITORIAS CLÍNICAS



AUDITORIAS



INOVAÇÃO & DESENVOLVIMENTO



INOVAÇÃO & DESENVOLVIMENTO



SATISFAÇÃO E PREVENÇÃO DO BURNOUT



SATISFAÇÃO E PREVENÇÃO DO BURNOUT



DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO



A gestão do conhecimento consiste em colocar ao
alcance de cada profissional a informação que cada
um necessita, no momento preciso, para que a sua
atividade seja segura e baseada na melhor evidência
existente.

GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE

GESTÃO DO CONHECIMENTO



GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE

... constitui-se como um 

«compromisso ético de responsabilidade social».

O essencial passa por saber ser tolerante com o erro, celebrar 

o sucesso, acreditar no potencial humano, valorizar o saber 

prático, partilhar conhecimentos, ter confiança e ser aberto

ao exterior.

Grupo Dicca, 2008



encruzilhada

tempo

PRIORIZAR
bem

q&s = segunda pele 


