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CURSO

Auditoria Clínica

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

O curso “Auditoria Clínica” pretende transmitir competências aos formandos sobre auditoria
clínica. A auditoria clínica apresenta-se como uma prioridade estratégica dos cuidados de saúde
no âmbito do Sistema de Saúde.
É através do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro e a Portaria n.º 159/2012, de
22 de maio, que se enquadram as atribuições da Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente
para a implementação da Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-2020 no âmbito
da prestação de cuidados de saúde. Com a publicação do Despacho n.º 7763/2012, de 5 de
junho, é atribuído ao Departamento da Qualidade na Saúde (DQS), nomeadamente através da
Divisão da Gestão da Qualidade, a missão de propor a emissão de Orientações e Normas clínicas
e organizacionais com base na melhor evidência científica disponível, monitorizar a sua
aplicação bem como a gestão do sistema de auditorias clínicas.
Desde 2011 que por meio de um Protocolo de Cooperação estabelecido entre a Direção-Geral
da Saúde e a Ordem dos Médicos, no âmbito da melhoria da qualidade do sistema de saúde,
que se têm envolvido os profissionais de saúde na elaboração, implementação e monitorização
de impacto das Normas Clínicas, sendo, no entanto, necessária a formação de médicos ou outros
profissionais de saúde auditores e a realização de auditorias clínicas.
Este curso oferece uma abordagem teórica e prática que permitirá ao formando compreender
o processo da auditoria clínica a Normas da Direção-Geral da Saúde, procurando assim
promover uma adesão dos profissionais das instituições de saúde a esta metodologia e
disseminar uma cultura interna de prática de auditoria clínica a normas clínicas.

Objetivos

Aquisição de conhecimentos e competências na implementação de processos de Auditoria
Clínica;
Conhecer os principais componentes de preparação, planeamento e execução de uma
auditoria;
Desenvolver um Plano de Auditoria e apresentar em sala de aula;
Desenvolver uma “grelha de auditoria” para um procedimento identificado, efetuar o préteste e apresentar em sala de aula;
Como apresentar os resultados da auditoria - O Plano de Ação.

Destinatários

Profissionais de saúde: assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos.

Duração/ ECTS

24 horas (presenciais) / 3 ECTS (crédito)

Metodologia e
Avaliação

Formação:
- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, participativo,
demonstrativo e discussão de exemplos práticos.
Avaliação:
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- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos e na
realização de uma prova de avaliação. O formador regista o nível de aproveitamento de cada
formando.
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.

Docentes

Alexandra Santos
Médica de Saúde Pública no ACES Porto (Stº Tirso/Trofa). Integra o Grupo Regional de
Governação Clínica e de Saúde. Vogal no Conselho Clínico e de Saúde no ACES Alto Ave –
Guimarães/Vizela/Terras de Basto.

Cristina Antunes
Enfermeira ARS Norte. Pós-graduada em Gestão de Unidades de Saúde na Universidade do
Minho. Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Alto Ave.
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Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

Calendarização

O que é uma auditoria;
Como preparar uma auditoria;
Principais aspetos a considerar na preparação da auditoria;
Postura do auditor;
Recursos (materiais, humanos, tempo) necessários para a auditoria;
Identificar o objeto/foco da auditoria;
O Plano de auditoria;
A Grelha de Auditoria;
O Plano de ação e a sua importância.

O curso tem a duração de 5 dias: 11, 12, 18, 19 e 25 de setembro de 2020
Horário: 11 de setembro – sexta-feira: 17h-21h;
18 e 25 de setembro – sexta-feira: 17h-20h;
12 e 19 de setembro – sábado: 10h-13h e 14h-18h

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas
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Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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