
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

março 2017 

Avaliação da Cultura de Segurança dos Doentes  
nos Cuidados de Saúde Primários 
ACES Porto Oriental - Março e Abril de 2017 

 

A avaliação da perceção dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança da 

instituição onde trabalham é uma condição essencial para a introdução de mudanças 

nos seus comportamentos e para alcançar melhores níveis de segurança e de 

qualidade nos cuidados que prestam aos doentes.  

Em 2015 e, pela primeira vez, a Direção-Geral da Saúde, através das Comissões da 

Qualidade e Segurança de cada organização, incentivou a participação de todos os 

profissionais na Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Cuidados de Saúde 

Primários.  

Esta avaliação instrumentali zou-se através do preenchimento de um questionário, 

disponível numa plataforma e com hiperligação direta para cada organização. 

Decorrido o tempo de resposta, obtiveram -se os resultados da avaliação, sendo de 

salientar a taxa de adesão do ACES Porto Orient al de 32.7%, superior ao valor médio 

da região norte (20%) e nacional (20.1%).  

Aproveitamos aqui a oportunidade para lançar o repto a todas as unidades e todos os 

profissionais que desempenham funções no ACES Porto Oriental (exceto vigilantes, 

funcionários da empresa de limpeza, alunos, estagiários, médicos internos do ano 

comum –  IAC’ s, contratos de emprego e inserção –  POC’ s), para o compromisso de 

resposta ao questionário.  

Torna-se essencial um maior envolvimento e compromisso de todos, no reforço dest a 

iniciativa, para que a taxa de adesão dos profissionais do nosso ACES, seja a mais 

significativa possível.  

Segue a hiperligação de acesso ao questionário do nosso ACES:  

https://pt.surveymonkey.com/r/2017ACESGRANDEPORTOVI  

O período de resposta decorre até 30 de abril de 2017 . 
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Nota: 

Salienta-se que apenas a Diretora Executiva é considerada Gestão de Topo/Cargo de 

Direção (particular atenção na resposta à secção E do questionário).  

 

 

 

Comissão da Qualidade e Segurança do ACES Porto Oriental 

Ana Paula Fernandes, Lígia Monteiro, Maria Clotilde Moutinho  
cqs.acesportoriental@csparanhos.min-saude.pt 

ACES Porto Oriental I Rua Vale Formoso, 466, 4200-510 Porto I Telf.: 228 347 363 | Fax: 228 347 364   

 

A avaliação da perceção dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança da 

organização onde trabalham é uma condição essencial para a introdução de mudanças nos 

seus comportamentos e para alcançar melhores níveis de segurança e de qualidade nos 

cuidados que prestam aos doentes.  
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