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• Satisfazer e diminuir as necessidades;

• Ser proactivo para prevenir e dar resposta;

• Reunir integradamente como atributos, a efectividade, a 

eficiência, a aceitabilidade e a equidade.

Objectivos da Qualidade



“é o tipo de prestação de cuidados no qual se espera a 

maximização do bem-estar do doente, depois de ele tomar em 

consideração o balanço entre os ganhos e as perdas esperado

nas várias fases do processo de prestação de cuidados de saúde”

Donabedian (1980)

Conceitos de Qualidade em Saúde (i)



Fazer o que é correcto (o quê?);  à pessoa correcta (a quem?);  

no momento correcto (quando);  e bem à primeira

Department of Health (UK) (1997)

Conceitos de Qualidade em Saúde (ii)



“modo como os Serviços de Saúde, com o actual nível de 

conhecimentos, aumentam a possibilidade de obter os resultados 

desejados e reduzem a possibilidade de obtenção de resultados 

indesejados”

JCAHCO (1993)

Conceitos de Qualidade em Saúde (iii)



“situação em que os cuidados prestados devem atingir o balanço 

mais favorável entre riscos e benefícios,  conferindo aptidão para 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas”

MoniQuor (2004)

Conceitos de Qualidade em Saúde (iv)



“totalidade das características de uma entidade (produto ou 

serviço) que têm influência na sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implícitas”

ISO 8402

Conceitos de Qualidade em Saúde (v)



Qualidade

Gestão da 
Qualidade 

Total

Satisfazer necessidades

Riscos e benefícios
Resultados indesejados

Fazer o que é correcto

Ganhos e perdas

Efectividade

Eficiência

Segurança

Equidade



Donabedian 
(1988)

Maxwell 
(1992)

Department 
of Health, 
UK (1997)

Council of 
Europe
(1998)

IoM 
(2001)

JCAHO 
(2006)

Efectividade X X X X X X
Eficiência X X X X X X
Acesso X X X X X

Segurança X X X X
Equidade X X X X
Adequabilidade X X X X
Gestão do tempo X X X
Aceitabilidade X X
Responsabilidade

Satisfação X X
Ganhos em Saúde X X

Dimensões da Qualidade

Fonte: World Health Organization 2008, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies



Princípios da gestão do risco:

• assegurar que os profissionais e o público são adequadamente 

protegidos;

• avaliar riscos e benefícios, com enfoque na redução dos riscos 

(os mais frequentes e os mais graves);

• facilitar a inovação e a aprendizagem organizacional;

• lidar com os riscos com responsabilidade;

• disponibilizar aos profissionais o direito à protecção e motivar 

atitudes responsáveis.

Segurança ou gestão do risco?

Fonte: www.hse.gov.uk



Open your eyes to the world of risk management

http://www.theirm.org/
The Institute of Risk Management



Probabilidade de ocorrência de um evento e as suas consequências

Risco

Gestão do Risco

Processo através do qual as organizações lidam com o risco 

associado à sua actividade

Objectivo da Gestão do Risco

Acrescentar valor a todas as actividades da organização

Probabilidade de sucesso

Probabilidade de fracasso



Processo de Gestão do Risco



Que estrutura para a gestão do risco nas organizações de 

saúde???



Avaliação cuidada de situações que causem dano

Avaliação do risco

Segurança do doente - prestação de cuidados de saúde livre 
de qualquer tipo de dano



É um direito dos doentes ter a expectativa de que sejam feitos todos os esforços 

para garantir a sua segurança enquanto utilizadores dos serviços de saúde.

Recomendações às Instituições Europeias

Desenvolvimento de 6 acções conjuntas no grupo de países da EU mas 
também com organizações de fora, como a Aliança da WHO

Declaração de Luxemburgo, 
Patient Safety – Making it Happen!



Declaração de Luxemburgo, 
Patient Safety – Making it Happen!

Recomendações às Autoridades Nacionais

Desenvolvimento de 10 acções:
a) Acesso e garantia da confidencialidade de dados pessoais
b) Implementação e análise de um sistema de notificação de eventos 
adversos de base nacional, voluntário e confidencial
c) Introdução de rotinas de gestão do risco
d) Optimização das novas tecnologias
e) Criação de fóruns nacionais
f) Inclusão da segurança do doente na formação dos profissionais
g) Criação de uma cultura de aprendizagem pelo erro

Recomendações aos Prestadores de Cuidados de Saúde

Desenvolvimento de 3 acções que visem a implementação de projectos 
em colaboração entre prestadores, profissionais e doente/familiares



Recomendation Rec(2006)7 
Council of Europe

Committee of ministers to member states on mangement of 
patient safety and prevention of adverse events in health care

Recomendações (11 áreas):

(i) Assegurar que a segurança do doente é factor prioritário nas politicas de melhoria da 

qualidade;

(ii) Desenvolver uma política de segurança do doente coerente e em rede que:

a) promova uma cultura de segurança em todos os níveis de cuidados;

b) adopte um desenho do sistema de forma pró-activa e preventiva;

c) assumida como uma prioridade da liderança;

d) enfatize a importância de aprender pelos incidentes

(iii) Promover o desenvolvimento de um sistema de notificação de incidentes

(iv) Analisar outras fontes de informação como “queixas” dos doentes

(v) Promover programas de formação para todos os profissionais



(vi) Desenvolver indicadores válidos

(vii) Criar plataformas de cooperação internacional para partilha de experiências e de 

conhecimento

(viii) Promover a investigação 

(ix) Produzir relatórios periódicos

(x) Implementar as medidas em apêndice

(xi) Traduzir este documento e desenvolver estratégias locais que permitam a sua 

implementação 

Recomendation Rec(2006)7 
Council of Europe

Committee of ministers to member states on mangement of 
patient safety and prevention of adverse events in health care



Apêndices

A. Pré-requisitos

B. Cultura de segurança

C. Avaliação da segurança do doente – o papel dos indicadores

D. Sistemas de notificação

E. Segurança do medicamento

F. Factores humanos

G. Empowerment do cidadão e sua participação

H. Formação

I. Research Agenda

J. Enquadramento legal

K. Implementação da política de segurança do doente

Recomendation Rec(2006)7 
Council of Europe

Committee of ministers to member states on mangement of 
patient safety and prevention of adverse events in health care



National Steering Committee on Patient Safety
Canadian Patient Safety Institute

Australian Council for Safety and Quality 
in Health Care

Din 



Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Infecções Associadas 
aos Cuidados de Saúde (PNCI)



Escola Nacional de Saúde Pública

“Gestão da segurança do doente na prestação de cuidados de saúde”

Avaliação a nível nacional

Aplicação à Radioterapia

Objectivo Geral

Contribuir para a introdução de uma cultura de segurança nos 

profissionais envolvidos na prestação de cuidados de saúde



A prestação de cuidados segura é utopia

Todos os sistemas de prestação de cuidados podem causar 

dano ao doente

A Segurança do doente melhora a qualidade na prestação

Sistemas de saúde que reflictam de forma sistemática e contínua

Aprendam e reduzam os danos causados ao doente
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