
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 

    

dezembro 2016/ 

janeiro 2017 

1 

“Diário” de uma Unidade rumo à Certificação.. 
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Porquê um “Diário”? 

Porque é a primeira vez que estamos a trilhar este caminho. Porque devemos registar com 

honestidade o que fazemos. Porque temos a obrigação de partilhar a nossa experiência com os 

pares. Porque devemos assumir as nossas vitórias sem falsa modéstia e enfrentar os fracassos com 

auto-confiança. Porque queremos que os outros nos vejam, nos julguem, nos ajudem.. e no final 

possamos todos ganhar e contribuir para melhorar o estado de saúde da nossa população. 

 

Porquê a certificação? 

A certificação é um meio não um fim… 

O processo de certificação promove o empenho voluntário dos profissionais de saúde na melhoria 

contínua dos cuidados que são prestados ao cidadão e à população. 

Promove a qualidade e a melhoria contínua dos serviços de saúde, requisito fundamental para quem 

tem como missão servir a população na obtenção de melhor saúde e garantir que o faz de acordo 

com a melhor evidência científica e as boas práticas. 

 

 

“Diário” mês a mês… 

 

E em 2016 iniciamos o processo de certificação 

abril – maio 2016 

Um profissional da Unidade de Saúde Pública (USP) Porto Oriental frequenta a formação 

“ACREDITAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE” em regime pós-laboral, organizada pela entidade 

certificada “quadros e metas”. 
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junho 2016 

Três profissionais da USP iniciam a frequência da formação “Auditoria Interna” em regime pós-

laboral, organizada pela entidade certificada “quadros e metas”; 

É aprovada, em reunião de serviço, a candidatura da USP à certificação;  

É aprovada, pela Diretora Executiva do ACES Porto Oriental, a candidatura da USP à certificação. 

 

julho 2016 

É realizada uma auditoria interna à USP, como trabalho de grupo da formação “Auditoria Interna”, 

por profissionais médicos de saúde pública (1 - da USP Porto Oriental) e médicos Internos de saúde 

pública (6 – 2 da USP Porto Oriental). 

 

agosto 2016 

É proposta a constituição de um grupo de trabalho inter-USP com três objetivos: apoiar a 

candidatura da USP Porto Oriental à certificação; Implementar o Modelo ACSA (Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía); contribuir para a construção do quadro concetual do modelo de certificação 

das USP; 

Foram endereçados convites à USP Vale de Sousa Sul e USP da Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho. 

 

setembro 2016 

É constituído formalmente o grupo de trabalho. Iniciam-se os trabalhos. São endereçados convites a 

outros profissionais, com formação em qualidade, para integrarem o grupo de trabalho. 

 

outubro 2016 

Dois profissionais da USP frequentam a formação “GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE” 

em regime pós-laboral, organizada pela entidade certificada “quadros e metas”; 

1ª reunião (formal) do grupo de trabalho. 

 

novembro 2016 

2ª reunião do grupo de trabalho. 

 

dezembro 2016 

3ª reunião do grupo de trabalho; 
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DIA D (28): é submetida a candidatura de certificação da USP Porto Oriental - Foi selecionado como 

âmbito o “Manual de Standards para a certificação de Unidades de Saúde – Gestão Clínica”. 

 

janeiro 2017 

4ª reunião do grupo de trabalho. É constituído a equipa de auditores que irá acompanhar a USP no 

processo de autoavaliação; 

1ª Formação interna (11h) sobre Certificação, dirigida a todos os profissionais da USP;  

Boa Notícia: a candidatura cumpre os requisitos para a aceitação pelo Departamento da Qualidade 

na Saúde (estado: Pré-aceite) 

 

 

 

Quando uma Unidade sonha, quando uma Unidade se empenha, quando uma Unidade é resiliente e 

corajosa… a obra nasce.  

 


