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 Quality is never an accident;   

 it is always the result of high intention,  

 sincere effort, intelligent direction                    

 and skilful execution…  

 the wise choice of many alternatives. 

 

William A. Foster, 1917-1945 

Conceito de Qualidade 



 The difficulty lays not so much 

in developing new ideas  

 as in escaping from old ones. 

 

John Maynard Keynes 



Eixos do sonho e da realidade 
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Relevância 

Custo-efectividade 

S O N H O 
Qualidade Equidade 

Aspiração de 
corresponder ao 
cumprimento de todas 
as expectativas, de 
todos.  



O equilíbrio na saúde 
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Obter o melhor nos serviços de 
saúde não pode ser privilégio 
de uns poucos mas o direito de 
todos.  

Relevância 
Máximo Problemas mais importantes 

devem ser abordados em 
primeiro lugar 

Máximo  
Custo-efectividade 

Utilizar da melhor maneira os 
recursos disponíveis.  





 A prestação de cuidados de saúde 

está em rota de colisão com aquilo 

que são as necessidades dos 

doentes e a realidade económica.  

 Aumento de custos, aumento dos 

problemas de qualidade e um 

aumento crescente de cidadãos 

sem acesso aos cuidados de saúde 

necessários, é inaceitável e 

insustentável. 

Redefining Health Care 
Michael Porter 



Redefining Health Care 
Michael Porter 

 As evidências acumulam-se acerca da existência de 

problemas de qualidade e de que muitos cidadãos 

recebem menos cuidados de saúde, do que aqueles que 

seriam apropriados.  

 Por outro lado muitos recebem cuidados desnecessários, 

ou sem efectividade comprovada.  



 É legitimo esperar, que os Serviços de Saúde 

disponham de mecanismos de avaliar de uma forma 

sistemática, os cuidados prestados e saber se os 

recursos são adequadamente utilizados e se é obtida a 

melhor Qualidade possível. 

Princípios Gerais da  
Melhoria da Qualidade 



Estratégias que permitam obter: 

 Doentes – melhores cuidados de saúde. 

 Profissionais – recompensa pelas boas práticas. 

 Financiadores – contenção de custos. 

How physicians can change  
the future of health care 

Michael Porter, Elizabeth Teisberg 
JAMA, March 14, 2007 – vol 297, No. 10 



 If you always do,   

What you always did 

 

 You always get,      

What you always got.  

Granny Donaldson 



 The definition of insanity is 

continuing to do the same thing 

over and over again and expecting 

a different result. 

Albert Einstein 



Ética e Qualidade 

 Na prática da Medicina, está 

profundamente enraizada a filosofia 

de que é um dever ético do médico, 

tratar os seus doentes da melhor 

maneira possível. 

 A essência do juramento de 

Hipócrates consiste na prestação de 

serviços de alta qualidade aos 

doentes.  



 As mudanças mais importantes que acontecem num 

processo bem sucedido de melhoria da Qualidade, são 

as mudanças de comportamento.  

 A mudança de cada um de nós é um pré requisito 

fundamental para a melhoria da Qualidade da 

organização. 

Princípios gerais da  
melhoria da qualidade 



 A melhoria da Qualidade tem a ver com a mudança 

gradual de comportamento das pessoas em relação 

ao seu trabalho e da sua atitude em relação aos 

outros. 

 Claro que nada mudará se estivermos 

satisfeitos com o modo como as coisas estão 

actualmente.  

Princípios gerais da  
melhoria da qualidade 



 Não há como mudar a Qualidade final dos serviços 

sem a cooperação dos profissionais e sem 

mudanças de comportamento. 

Roberto Passos Nogueira 

Gestão da Qualidade 



Os Serviços de Saúde devem apresentar uma 
oferta de serviços para os problemas do século XXI 

 Envelhecimento populacional. 

 Aumento da prevalência de patologias crónicas e 

degenerativas, diagnosticadas em fases cada vez mais 

precoces da doença. 

 Aumento das situações de dependência. 

 Aumento e variedade de problemas psico-sociais e das 

situações relacionadas com a saúde mental. 

 Aumento da população imigrante. 

 Mudanças na estrutura familiar. 



 Aumento da morbi-mortalidade associada aos estilos de 

vida não saudáveis. 

 Maior informação por parte dos utilizadores, mudanças no 

conceito de saúde, gerando-se novas necessidades e 

expectativas em saúde. 

 Maior exigência por parte dos utilizadores na qualidade dos 

serviços prestados. 

 Importante desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Despovoamento de áreas rurais que aumenta o isolamento 

dos seus habitantes. 

Os Serviços de Saúde devem apresentar uma 
oferta de serviços para os problemas do século XXI 



Estratégia Nacional para a 
Qualidade na Saúde 

Prioridades estratégicas 

 Qualidade clínica e organizacional 

 Informação transparente ao cidadão 

 Segurança do doente 

 Gestão integrada da doença e inovação 

 Gestão da mobilidade internacional de doentes 

 Avaliação das reclamações e sugestões dos utilizadores 

do SNS 

 Qualificação e acreditação nacional de unidades de saúde 



Prioridades para o Futuro 

 Aumentar a acessibilidade nomeadamente nos casos de 

doença aguda 

 Centrar a atenção na prevenção e na intervenção precoce 

 Melhorar a gestão da doença crónica 

 Apoiar a integração e prestação de cuidados 

multidisciplinares 

 Seleccionar a evidência disponível para a prestação 

efectiva de cuidados de qualidade 

 Utilizar a tecnologia para apoiar boas práticas 



1.  Envolver as pessoas e as famílias na gestão 

 da  sua saúde e na tomada de decisões sobre 

 os  seus cuidados. 

2.  Melhorar a saúde da população. 

3.  Melhorar a segurança e a confiabilidade do 

 sistema de saúde.  

4.  Assegurar Coordenação de Cuidados entre os 

 diversos níveis.  

 

Melhoria da Qualidade em Saúde 
Oito recomendações Prioritárias 

Instituto de Medicina dos EUA 



5.  Garantir cuidados paliativos nas doenças que 

 limitam a vida. 

6.  Eliminar o uso excessivo, assegurando a 

 prestação de cuidados adequados. 

7.  Assegurar que os cuidados são acessíveis e 

 disponíveis para todos os segmentos da 

 população. 

8.  Melhorar as infra-estruturas do sistema de 

 saúde  para apoiar um atendimento de alta 

 qualidade.  

Melhoria da Qualidade em Saúde 
Oito recomendações Prioritárias 

Instituto de Medicina dos EUA 



Definição de Qualidade em Saúde 

 Qualquer iniciativa 

para melhorar a 

qualidade e os 

resultados do sistema 

de saúde tem como 

ponto de partida 

alguma compreensão 

do que se entende por 

"qualidade".  



Qualidade e Melhoria da Qualidade significam coisas 

diferentes para pessoas diferentes em circunstâncias 

diferentes.  

 Na saúde, não existe uma definição universalmente aceite 

de Qualidade. 

 A definição, do Instituto de Medicina dos EUA, é 

frequentemente utilizada: em que medida os serviços de 

saúde aumentam a probabilidade de obter os 

resultados de saúde desejados para as pessoas e 

populações e são consistentes com os actuais 

conhecimentos científicos.  

Conceito de Qualidade 



Dimensões da Qualidade 

Segurança 
Evitar que cuidados destinados a 
ajudar as pessoas as prejudiquem. 

Centralidade do cidadão 
Prestação de cuidados que 
respondam e respeitem as 
necessidades e valores das pessoas. 

Oportunidade 
Reduzir esperas e atrasos 
prejudiciais. 

Efectividade 
Prestação de serviços baseados no 
conhecimento científico e que 
produzam um beneficio claro. 

Eficiência 
Evitar o desperdício. 

Equidade 
Prestação de cuidados cuja 
qualidade não varie em função das 
características das pessoas.  

Instituto de Medicina dos EUA 



Diferentes perspectivas sobre a 
Qualidade 

Efectividade  
e Qualidade  

do desempenho 
Qualidade 

Profissional 

Ir ao encontro das expectativas, 
necessidades  e carências 

Qualidade 
dos doentes 

Acessibilidade, 
eficiência e controle 

dos custos 
Qualidade 
da Gestão 



 A eficiência é a dimensão da 

qualidade do nossos  tempo.  

 Todos na área da saúde têm um papel 

a desempenhar na redução dos 

custos e do desperdício, mas aqueles 

que trabalham no ambulatório e 

participam em programas de 

melhoria, são a chave para a 

prestação de melhores cuidados de 

saúde com menores custos. 

Donald Berwick  
Dezembro 2011 

Donald Berwick 
Dezembro de 2011 

Caminhos - Eficiência 



65 Utilizar os recursos racionalmente 
66 Dez causas principais de ineficiência 
66 Eliminar despesas desnecessárias em medicamentos 
68 Melhorar o controlo de qualidade dos medicamentos 
69 Utilização apropriada dos medicamentos 
69 Retirar o máximo benefício dos serviços e da tecnologia 
71 Motivar as pessoas 
72 Melhorar eficiência hospitalar-dimensão e duração da estadia 
73 Definir o tratamento correcto desde o início 
73 Eliminar o desperdício e a corrupção 
74 Levantamento crítico dos serviços necessários 
76 Benefícios potenciais de melhorar a eficiência 
78 Incentivos, financiamento da saúde e eficiência 
80 Pagamentos de acordo com o desempenho 
82 Aquisições estratégicas 
83 Fragmentação 
84 Corrigir as desigualdades 
85 Conclusão 

Relatório Mundial de Saúde 
OMS 2010 



Budget Constraints Can Lead to 
Improved Quality http://blogs.hbr.org/ 

The emphasis on providing accountable care, will 
require health care organizations to shift from 
focusing on volume of care to focusing on value.  
Value in health care depends on less waste, less 
variation, and better health. 

Derek Feeley 
Chief Executive of the  
National Health Service in Scotland 
IHI Executive Vice President 
November 2013 



Caminhos - Melhoria do Acesso 



Melhoria do Acesso 





Caminhos - Melhoria Contínua da 
Qualidade 



Procura de  
soluções 

Estabelecer 
prioridades 

Avaliação se o  
problema de facto  

ficou resolvido 

Identificação 
de problemas 

Processo estruturado de identificação  
e solução de problemas. 

Princípios gerais da  
Melhoria da Qualidade 



A maioria das metodologias de resolução de 
problemas baseia-se na resposta a cinco questões: 

QUESTÃO OBJECTIVO FERRAMENTAS 

Qual é o problema? Identificar problemas Diagrama de Afinidades; Cartas de 
Controlo; Histogramas; Fluxogramas; 
Brainstorming. 

Quais são as causas 
do problema? 

Identificar causas do 
problema 

Diagrama Causa-Efeito; Diagrama 
de Pareto; Diagrama de Dispersão; 
Gráfico de Tendência; Diagrama de 
Relações 

De que forma se 
resolve o problema? 

Identificar as soluções 
do problema 

Diagrama em Árvore 

Que opção tomar?  Selecionar a melhor 
solução 

Matriz de Prioridades; Diagrama de 
Matriz 

Quando e como 
atuar?  

Planificar a 
implementação da 
melhor solução 

Gráfico de Decisão do Processo; 
Diagrama de Atividades 



Competency Framework in 
Quality Improvement for 
Family Doctors in Europe 

Source: Czabanowska K, 
Klemenc-Ketis Z, Potter A, 

Rochfort A, Tomasik T, 
Csiszar J, Vanden Bussche P. 

Development of a 
competency framework for 

quality improvement in 
Family Medicine: a 

qualitative study. 
Journal of Continuing 

Education in the Health 
Professions, 32(3):174–

180, 2012. 

Effective Quality Improvement 



Um plano estruturado para institucionalizar  
a Melhoria Contínua da Qualidade 

 A questão central é como estabelecer e manter de 

forma sustentada, actividades de Melhoria Contínua 

da Qualidade como parte integrante de uma 

Organização de Saúde. 

A framework for institutionalizing Quality Assurance 
International Journal for Quality in Health Care 2002; 
Volume 14, Supplement 1: 67–73 



Melhoria 
Contínua 

Qualidade 

Definir 
Qualidade 

Def Q 

Avaliar a  
Qualidade Med Q 

Melhorar 
Qualidade Mel Q 

Desenvolver padrões de Q, 
clínicos e administrativos. 
Desenhar sistemas de Qualidade 

Quantificar o actual nível de desempenho 
incluindo a satisfação dos utentes.  
Implica a definição de indicadores, 
desenvolvimento de sistemas de informação, 
análise e interpretação dos resultados. 

Aplicar metodologias e 
ferramentas de melhoria da Q 
para abordar as deficiências do 
sistema. Abordagens de melhoria 
continua, desde a resolução de 
problemas individuais ao 
redesenho dos sistemas ou 
reengenharia /reestruturação 
organizacional. 



Valores Organizacionais 
• Respeito 
• Qualidade  
• Melhoria contínua 

Premiar a 

Qualidade 

DQ 

MQ MQ 

Qualidade 
Cuidados 

Estrutura 

Política Ambiente que reconhece 
explicitamente a  importância da 
Qualidade para atingir os 
objectivos da Organização, que 
providencia orientação e apoio, 
para a implementação da melhoria 
da Qualidade. 

Recursos adequados 
atribuídos à melhoria 
de Qualidade, 
particularmente 
tempo que permita o 
envolvimento dos 
profissionais e 
outros apoios 
essenciais 

Liderança 

Providencia a Visão (Para onde ir) 
estratégias para ir da “forma 
como trabalhamos agora” para “a 
forma como pretendemos 
trabalhar no futuro ”, promovendo 
um ambiente de aprendizagem.  

Valores    Recursos 



Os cinco pilares da 
Gestão pela Qualidade Total 

 Não há escassez de bons exemplos e de bons conselhos 

 Por vezes, apenas falta de vontade de ouvir,  

 de ver e de aprender. 

Bill Creech 



Obrigado  
pela vossa atenção  

luis.pisco@arslvt.min-saude.pt 


