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Certificação para quê? 

• Certificar  

 

• significa demonstrar com base numa avaliação 

e auditoria externa independente, que algo  

 

• processo, produto, serviço, sistema, resultado 

 

• está de acordo com uma norma, regra, padrão, 

especificação técnica,regulamento, etc 



Programa Nacional de Acreditação em Saúde  



Qualificação das unidades de saúde do SNS  

 

Qualificação  
num sentido muito pragmático, pode ser entendido como  

 

definir, estabelecer, padronizar  

quais as qualidades e competências 

que as unidades de saúde devem atingir ou possuir  

para  se poder considerar que reúnem as condições 

necessárias que lhes conferem aptidão para prestar 

cuidados de saúde de qualidade e seguros,  

baseados em evidencia científica válida.  
  



  
Acreditação 

ISQUA  

 é um processo  de  autoavaliação  

 e  auditoria externa por pares  

        usado pelas organizações de saúde  

        para avaliarem com rigor o seu 

 nível de desempenho 

        em relação a padrões pré-estabelecidos (standards) 

       e para  implementar meios de melhorar  continuamente 

        



 

 
Com base no  

cumprimento dos  

standards  

do  

Modelo Nacional de Acreditação de 

Unidades de Saúde 

e 

através  de um processo de 

certificação  

levado a cabo pelos avaliadores do 

PNAS/DQS  

a 

DGS  

emite o respetivo certificado  

que sustenta a  

ACREDITAÇÃO                          

da Unidade de Saúde 

  

 



• PNAS modelo ACSA 

 
• Gestão dos processos assistenciais 

• Gestão das competencias  

• Gestão do conhecimento  



 
11. Resultados chaves da organização 
 

I - O Cidadão, Centro do 
Sistema de Saúde 
 

1. Utentes: satisfação, participação e direitos 
2. Acessibilidade e continuidade assistencial 
3. Documentação clínica 

II – Organização da 
actividade centrada no 
utente 

4. Gestão por  processos  
5. Actividades de promoção da saúde 
6. Direcção 

 
III – Profissionais 
 

 
7. Os profissionais: desenvolvimento e formação 
 

 
IV – Áreas de Suporte 
 

8. Estrutura, equipamentos e fornecedores 
9. Sistemas e tecnologias de informação e comunicação 
10. Sistema da qualidade 

 
V – Resultados 
 



Standard  - S 01.01 

A Unidade de Gestão 
Clínica cumpre o 
conteúdo da Carta de 
Direitos e Deveres do 
Utente do SNS 
 

I - O Cidadão, Centro do Sistema de Saúde 

1. Utentes: satisfação, participação e direitos 

Propósito 

 
Garantir a difusão e o 
cumprimento dos 
direitos do utente  
  

Elementos avaliáveis  

A unidade garante  que as 
pessoas conhecem os seus 
direitos?   

 
A carta de direitos e deveres 
está adaptada às 
características da  população 
atendida? 

 

Evidencias  

 

   D - Documentais  (cartaz, desdobráveis, website,  Guia 
ou outro, formação, atas, etc)  

   E - Entrevista a profissionais e utentes   

   V - Verificação durante a visita  aos diferentes locais 
  



A  unidade que se quer acreditar tem de  demonstrar:   
  
    Como respeita os direitos dos doentes e familiares 
 
    Como aborda e implementa os processos assistenciais  
 
    Como regista/ organiza o processo e a documentação clínica 
 
    Como promove o uso racional de medicamentos e tecnologias 
 
    Como assegura a gestão das competências profissionais 
 
    Como gere os seus processos de suporte e de segurança  
     



A  unidade que se quer acreditar tem de demonstrar:   
    

    Como  faz o levantamento de riscos e trata o risco clínico 
 
    Como trata a privacidade e a confidencialidade dos dados  
 
    Como garante instalações e recursos adequados e seguros 
  
    Como assegura a manutenção de equipamentos e controlo de                        
fornecedores 
    Como faz o seguimento dos compromissos e dos objectivos 
 
    Como avalia os resultados do seu desempenho e os comunica   
 
     
 



√ Manuais  de Standards  
 

√ Exemplos de Boa Prática , protocolos, Normas clínicas 

√  Processos Assistenciais Integrados  

√ Normalização clinica  

√ Mapas de competencias  

 

V Bolsa de avaliadores certificados e pares de reconhecida 
competencia    

MODELO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE (ACSA) 

Ferramentas e recursos  



√ Manuais  de Standards (português)(4) 

√ Procedimentos de certificação – Prd.01.00 

√ Aplicação informática @Qredita (acesso reservado) que suporta o 
processo de acreditação e é acessível a partir de qualquer PC que 
tenha acesso à internet  

√  Guia do Utilizador da @Qredita  

√  Manual de Apoio à auto-avaliação 

√  Apoio on –line  permanente via @Qredita  

√ √  Formação para auto-avaliadores e dinamizadores e teleformação 

V Bolsa de avaliadores certificados pela ACSA (reconhecidos pela 
ENAC e ISQUA)   

MODELO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE (ACSA) 

Ferramentas e recursos  

 

@Qredita 
  




