
“Cada dia é uma oportunidade única e irrepetível
para melhorarmos. Não a desperdicemos.”
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“O processo de acreditação, não sendo um fim em si 

mesmo, promove o empenho voluntário dos 

profissionais de saúde na melhoria contínua e ajuda a 

consolidar, mais rapidamente, a cultura da qualidade 

integral no interior dos serviços.”

“Promover e garantir a qualidade e a melhoria contínua 

dos serviços de saúde, com rigor e respeito pela 

confidencialidade, é um imperativo de todos os que 

dedicam a vida profissional ao serviço público dos 

cidadãos que nos procuram para receberem os 

cuidados globais, integrados e seguros que necessitam 

e a que têm direito.”

Referências:

Direcção Geral da Saúde
www.dgs.pt
Programa Nacional de Acreditação em Saúde
Manual de Acreditação de Unidades de Saúde.
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O INEM assumiu o processo de Acreditação em 

Qualidade, segundo o Modelo Nacional e Oficial de 

Acreditação do Ministério da Saúde, com o 

Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-

Geral da Saúde. Este processo de acreditação da 

qualidade vai envolver os Centros de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) e os meios  de emergência 

médica operados directamente pelo Instituto 

(Ambulâncias, Motas e Helicópteros).

A Acreditação em Qualidade é uma estratégia baseada 

na construção e desenvolvimento de um conjunto de 

orientações (“standards”), tendo por base a 

metodologia da gestão por processos, onde são 

sistematicamente avaliados, por uma equipa 

multidisciplinar, os procedimentos e os resultados. 

O objectivo é promover e motivar a participação dos 

profissionais, reforçando as suas competências, e 

melhorar continuamente os resultados, dando ao 

cidadão a garantia da prestação de cuidados de saúde 

com qualidade.

Blocos de Standards

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 de Planos e Processos Assistenciais integrados

5. Actividades de Promoção da Saúde e Programas de Saúde

6. Direcção da Unidade de Gestão clínica

III. Os profissionais

7. Os profissinais, desenvolvimento profissional e formação

IV. Processos de suporte

8. Estrutura, equipamento e fornecedores

9. Sistemas e tecnologias da informação e comunicação

10. Sistema da Qualidade

V. Resultados

11. Resultados da Unidade de Gestão Clínica

Fases do Programa de Acreditação

Enfoque interno
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 2Auto-avaliação

Plano de melhoria interno

Enfoque Externo
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 3Avaliação externa

Relatório de avaliação
Acompanhamento
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 4Auto-avaliação de
acompanhamento

Preparação
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 1Candidatura

Designação da equipa
de avaliação

Apresentação

Relatório de auto-avaliação
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