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Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo principal a implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade no Serviço de Equipamentos e Electromedicina do Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, tendo como referência a norma NP EN ISO 9001:2008. Este 

Serviço actua em três áreas principais: a gestão da manutenção de equipamentos de 

electromedicina, a gestão do imobilizado e o controlo energético e ambiental. Foi criado 

com o intuito de assegurar o bom funcionamento das funções produtivas e ambientais dos 

diferentes serviços e de dar uma resposta eficiente às exigências materiais do corpo 

clínico.  

O desenvolvimento do projecto incluiu a caracterização do Serviço e a definição de 

indicadores de avaliação de funcionamento ao nível do processo de requisição interna e do 

atendimento ao cliente, tendo os dados sido analisados recorrendo a várias ferramentas 

estatísticas. Relativamente ao Sistema de Gestão da Qualidade desenvolvido, este cumpre 

todos os requisitos da norma de referência, tendo-se definido a Política e os Objectivos da 

Qualidade e nomeado um Representante da Gestão para o acompanhamento do processo. 

No seu âmbito elaborou-se a seguinte documentação: Manual de Gestão da Qualidade, 

Manual de Processos, Manual de Funções, Manual de Procedimentos, Instruções de 

Trabalho, Folhas de Verificação, Impressos e Matrizes. Além disso, efectuou-se a 

compilação das normas e da legislação aplicáveis à actividade do Serviço e elaborou-se no 

âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade duas normas internas e o regulamento interno. 

Por fim, elaborou-se uma proposta de acções futuras de monitorização e melhoria. 

Os resultados do presente trabalho revelam que o Serviço, considerando os recursos de 

que dispõe, tem um bom desempenho e uma equipa com uma visão de melhoria, embora 

tenham também identificado pontos de melhoria na sua actividade. Sendo este um serviço 

recém-formado, ainda em reorganização interna, o trabalho desenvolvido contribuiu 

positivamente para a celeridade desse processo, tendo sido fundamental para a definição 

de muitas questões organizacionais e para a introdução de boas práticas na actividade do 

Serviço. Contribuiu ainda para a construção de uma imagem de qualidade associada ao 

Serviço em todo o CHNVG/E. 

Palavras-chave (Tema): Sistema de Gestão da Qualidade, NP EN ISO 9001:2008, 

Indicadores de Avaliação de Funcionamento, Serviço 

Equipamentos e Electromedicina 
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Abstract 

The main objective of the present work was the implementation of a Quality Management 

System in the Serviço de Equipamentos e Electromedicina of the Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho, using as reference the NP EN ISO 9001:2008. This Service operates 

in three main areas: management of electromedical equipment maintenance, asset 

management and environmental control and energy. It was created in order to ensure the 

proper functioning of productive and environmental functions of different services and to 

respond effectively to the material demands of the clinical staff. 

The development of the project included the characterization of the Service, the definition 

of functioning evaluation indicators of to the internal requisition process and to the 

customer service and the data were analyzed using various statistic tools. For the Quality 

Management System developed, that meets all the requirements of the reference standard, 

and includes the definition of Quality Policy and Objectives and appoints a Management 

Representative to monitor the process. In its scope was designed the following 

documentation: Quality Management Manual, Process Manual, Functions Manual, 

Procedures Manual, Work’s Instructions, Check Sheets, Forms and Matrices. Also was 

made a compilation of norms and legislation applicable to the Service activity and were 

prepared two internal norms and the internal regulation, in Quality Management System 

developed scope. Finally, was prepared a proposal on monitoring and improvement future 

actions.  

The results of the present study reveal that the Service, considering the resources at its 

disposal, has a good performance and a team with improvement vision, although they also 

identified points to get better in its activity. Being this a newly formed service, still in 

internal reorganization, the developed work contributed positively to that process 

celerity, being essential to the definition of many organizational issues and to the 

introduction of good practices in the activity of the Service. It also contributed to build an 

image of quality associated to the Service throughout CHVNG/E.  

 

Key-words (Subject): Quality Management System, NP EN ISO 9001:2008, 

Evaluation Indicators of Functioning, Serviço 

Equipamentos e Electromedicina 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação do Local de Estágio 

O estágio decorreu no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), no 

Serviço de Equipamentos e Electromedicina (SEE), no período compreendido entre 14 de 

Fevereiro e 8 de Julho de 2011. 

O CHVNG/E foi criado em 28 de Fevereiro de 2007 pelo Decreto-Lei nº50 – A/2007, como 

resultado da fusão entre o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Hospital Nossa 

Senhora da Ajuda, de Espinho, com natureza de Entidade Pública Empresarial (EPE). A sua 

fundação enquanto EPE compatibiliza a autonomia de gestão financeira e administrativa, 

com a sujeição à tutela governamental. Esta alteração vem no seguimento de uma política 

de melhoria dos serviços de prestação de cuidados de saúde no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde com base numa cultura de segurança e qualidade e de articulação de 

recursos, concordante com as recomendações da União Europeia (CHVNG/E, 2011a). 

O CHVNG/E está organizado segundo três unidades: o Hospital Eduardo Santos Silva – 

Unidade I; o Hospital Comendador Manuel Moreira de Barros – Unidade II e o Hospital 

Nossa Senhora da Ajuda – Unidade III. A gestão integrada dos recursos permite-lhe ocupar 

um lugar central na região de Entre Douro e Vouga, cobrindo uma área com cerca de 700 

mil habitantes. Apresenta todas as valências básicas, intermédias, diferenciadas e 

praticamente todas as altamente diferenciadas, algumas das quais ocupando um lugar de 

referência na zona Norte. Tem assim capacidade para assegurar integralmente o 

funcionamento de um Serviço de Urgência Polivalente, cumprindo os requisitos legais, 

utilizado por uma média diária de 500 utentes (CHVNG/E, 2011a). 

O centro hospitalar dispõe 2.870 colaboradores efectivos e 73 em regime de Contrato de 

Prestação de Serviços (Dados de 31 de Dezembro de 2009). Tem como órgãos sociais o 

conselho de administração (CA), o fiscal único e o conselho consultivo, que são apoiados 

pelos órgãos de apoio técnico, cuja função é colaborar com a administração, a pedido desta 

ou por iniciativa própria, nas respectivas matérias da sua competência. A sua actividade é 

controlada internamente por um auditor com a devida qualificação, ao nível dos domínios 

contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos. Os órgãos 

intermédios de gestão estão organizados em três áreas distintas: i) Serviços de prestação 

de cuidados de saúde; ii) Serviços de apoio à prestação de cuidados de saúde e iii) Serviços 

de apoio à gestão (CHVNG/E, 2009; CHVNG/E, 2010a; CHVNG/E, 2011b).  
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De forma a facilitar a gestão integrada e a comunicação vertical entre os serviços de 

prestação de cuidados de saúde e as actividades que os suportam, estes estão divididos em 

Unidades de Gestão Integrada (UGIs). Estas são definidas de acordo com a natureza dos 

diferentes serviços médicos, existindo 6 UGIs distintas, que gerem e respondem 

relativamente ao serviço médico do qual são responsáveis. A organização das áreas de 

acção médica em UGIs é um dos pressupostos fundamentais do modelo empresarial 

inerente a uma EPE, constituindo o adequado nível local de autoridade e 

responsabilidades (CHVNG/E, 2010a; CHVNG/E, 2011b). 

De entre os serviços de apoio à prestação de cuidados, destaca-se a Unidade de Operações 

e Logística, que reúne um conjunto de ferramentas indispensáveis à gestão de instalações 

e equipamentos do CHVNG/E. O SEE, criado a 20 de Dezembro de 2010, posiciona-se nesta 

unidade, em termos de organigrama do CHVNG/E, tendo como missão a implementação de 

uma estratégia/programa de manutenção e monitorização que assegure o funcionamento 

apropriado dos equipamentos necessários aos serviços de prestação de cuidados, os seus 

clientes internos. Os equipamentos devem ser mantidos a funcionar de forma funcional e 

segura, respeitando as normas, regulamentos e legislação em vigor; tendo em vista 

elevados níveis de produção, com qualidade e ao menor custo concretizável (CHVNG/E, 

2010a; CHVNG/E, 2010b; CHVNG/E, 2011b). 

O SEE pretende, conjuntamente com os serviços clínicos e com as unidades de gestão, 

possibilitar uma melhor rentabilização global dos recursos do CHVNG/E e uma agilização 

do acesso aos equipamentos pela globalidade dos serviços. O objectivo primordial deste 

serviço é então o alcance de uma gestão dos meios disponíveis que prima por uma maior 

eficiência e equidade e que contribua para a promoção de uma cultura de qualidade 

organizacional no centro hospitalar, enquanto um todo. Na perspectiva de atingir este 

objectivo, o serviço tem como metas de trabalho: a inventariação total dos equipamentos; 

a gestão da utilização do equipamento clínico excedentário; a melhoria do programa de 

manutenção e de assistência técnica; o apoio aos serviços durante acções de auditoria; um 

incremento no apoio dado às decisões de investimento/substituição; e uma monitorização 

e controlo adequados das condições ambientais, gases medicinais e da eficiência 

energética. 

Sendo uma Organização recém-criada e em reformulação, que estabelece como objectivo 

futuro ser certificada, decidiu implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), 

tendo proposto o tema para o projecto aqui apresentado. 
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1.2 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

O projecto foi desenvolvido no âmbito da realização da Dissertação para a conclusão da 

formação académica no Mestrado Integrado em Bioengenharia – Ramo de Engenharia 

Biológica, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Este foi realizado em 

ambiente profissional, com o intuito de criar a oportunidade para a aplicação de conceitos 

apreendidos no âmbito dos SGQs como ferramenta para o desenvolvimento/melhoria de 

práticas de qualidade em contexto hospitalar.  

O SEE foi criado com o intuito de assegurar o bom funcionamento das funções produtivas 

e ambientais dos diferentes serviços e uma resposta eficiente às exigências materiais do 

corpo clínico. A estratégia do SEE vem no seguimento de uma tendência mundial para a 

adopção de princípios de qualidade nos modelos de gestão hospitalar, em resposta aos 

inúmeros desafios enfrentados pelos serviços clínicos ao nível da necessidade de uma 

organização mais eficiente e regulamentada e da imperatividade de uma contenção de 

despesas. Sendo que, a gestão de instalações e de equipamentos é um dos campos em que, 

da implementação de uma política de qualidade podem advir mais proveitos, devido à 

complexidade organizacional destes sistemas e à sua representatividade nos custos da 

unidade hospitalar.  

Mediante as metas estabelecidas pelo Serviço para a sua actividade, foi proposta neste 

estágio a implementação de um SGQ, o qual representaria um contributo positivo para o 

funcionamento do SEE e do CHVNG/E.  

Os objectivos para o presente estágio curricular foram:

 Diagnóstico à situação do serviço, através da definição de indicadores de avaliação de 

funcionamento e sua análise estatística, como suporte para a implementação do SGQ; 

 Estabelecimento de uma metodologia de abordagem por processos no 

desenvolvimento, implementação e melhoria do SGQ, tendo como referência a norma NP 

EN ISO 9001:2008, que se traduz: 

 na definição da política da qualidade do serviço; 

 na elaboração de uma estrutura documental adequada à sua actividade: Manual de 

Gestão da Qualidade, Manual de Funções, Manual de Processos, Manual de 

Procedimentos e matrizes, impressos e registos necessários; 

 na reformulação dos procedimentos actuais tendo em consideração técnicas de 

análise de risco e as normas, legislação e regulamentação em vigor relativa à gestão 

de equipamentos e instalações; 
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 Envolvimento da organização no processo de construção do SGQ, de forma a favorecer 

a sua eficiência, a aumentar a satisfação do cliente e a assegurar a sua continuidade após o 

término do estágio curricular; 

 Proposta de acções para a monitorização e melhoria futuras do SGQ implementado. 

1.3 Contributos do Trabalho 

O trabalho realizado permitiu o desenvolvimento total de um SGQ no SEE do CHVNG/E, 

contribuindo para a organização e para a melhoria da actividade do Serviço numa fase de 

reorganização interna. Além disso, contribui para a associação de uma imagem de 

qualidade ao SEE. 

Permitiu ainda disponibilizar um conjunto de informação estatística relativa à actividade 

interna, criando um perfil de gestão do volume de trabalho anual, útil às decisões de 

gestão. A partir destes dados, foi também possível identificar necessidades de melhoria na 

actividade do Serviço, que quando corrigidas resultarão numa agilização da resposta do 

SEE da qual beneficiarão todos os restantes serviços do CHVNG/E e os seus utentes. 

1.4 Organização da Tese 

A presente tese está estruturada em cinco capítulos principais, que fornecem um suporte 

teórico e descrevem o trabalho realizado, bem como a metodologia aplicada. Após a 

Introdução no Capítulo 1, onde se faz uma breve apresentação do local de estágio e um 

enquadramento ao presente trabalho e documento; no Capítulo 2 – Estado da Arte é 

apresentado o conceito de qualidade e de implementação de um SGQ e a sua importância 

para uma organização. Além disso, apresenta-se a família ISO 9000, destacando a Norma 

NP EN ISO 9001:2008, dado ser a norma de referência utilizada no desenvolvimento do 

trabalho.   

Tendo em conta o tema desenvolvido, na Descrição Técnica e Discussão dos Resultados 

(Capítulo 3) optou-se por uma estrutura orientada a tarefas, descrevendo-se o trabalho 

realizado durante o período de estágio. Inicia-se com a caracterização do SEE, seguindo-se 

a explicação e análise aos indicadores de funcionamento definidos para o Serviço. Refere-

se ainda a metodologia adoptada no desenvolvimento/implementação do SGQ, com 

descrição dos processos definidos e da estrutura documental elaborada como suporte 

para o SGQ, com base nos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008. Por fim, inclui-se 

uma proposta de acções de monitorização e melhoria futuras, com o objectivo de 

assegurar a continuidade do trabalho aqui apresentado. 
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No Capítulo 4 – Conclusões enunciam-se as principais conclusões retiradas do trabalho e as 

vantagens que se consideram ter trazido para a Organização. O trabalho é avaliado no 

Capítulo 5 – Avaliação do Trabalho Realizado, onde se analisa os objectivos concretizados e 

as eventuais limitações encontradas, bem como se descrevem outras actividades 

realizadas durante o período de estágio, não enquadradas nos objectivos definidos. 

Em Referências apresenta-se a lista de fontes bibliográficas consultadas e, por último, em 

Anexos, inclui-se todos os documentos elaborados no âmbito do trabalho realizado. 
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2 Estado da Arte 

2.1 O Conceito “Qualidade” 

Universalmente, a qualidade é reconhecida como algo que afecta a vida de cada um de nós 

e a vida das organizações de uma forma positiva, nem sempre sendo um conceito fácil de 

definir intuitivamente (Gomes, 2004). Actualmente, o consenso reúne-se à volta da 

definição da International Standards Organization (ISO), que considera a qualidade como a 

aptidão de um conjunto de características intrínsecas para satisfazer as exigências (Duret 

& Pillet, 2009). 

A noção de qualidade existe desde o aparecimento das primeiras civilizações, estando 

presente, quer na produção de ferramentas para a satisfação de necessidades individuais, 

quer no reconhecimento de alguns países como especialistas em determinada técnica ou 

produto já durante a Antiguidade. Desde esse momento, o conceito de qualidade sofreu 

um processo de evolução, de aperfeiçoamento e de adaptação às necessidades da 

sociedade ao longo dos tempos, influenciado por vários marcos históricos, como a 

Revolução Industrial, a I e a II Guerra Mundial e o advento de grandes investimentos 

(nuclear, indústria petroquímica, etc) durante os anos 60 (Pires, 2007). Muitas foram as 

vozes a defender diferentes teorias e abordagens, tendo sido Frederick Taylor a 

protagonizar o início da formalização do conceito qualidade, após o aparecimento da 

produção em série. Taylor defendeu o princípio da administração científica, que se 

caracteriza pela enfâse nas tarefas com o objectivo do aumento da eficiência ao nível 

operacional; numa era em que se defendia a inspecção (actividades de medição, 

comparação e verificação) como o motor da qualidade (Duret & Pillet, 2009; Gomes, 

2004).  

À era da inspecção, seguiu-se a era do controlo da qualidade, caracterizada por actividades 

centradas na monitorização, nomeadamente dos desvios, e na correcção destes pela 

reposição dos parâmetros dos processos nos valores desejados. Neste período, destacou-

se o vulto de Walter Shewart pela introdução de técnicas estatísticas no controlo do 

processo. Por volta de 1950, surge uma nova era, a da garantia da qualidade, na qual se 

realizava um planeamento das actividades, que decorriam de forma sistemática e 

integrada, garantindo o alcance da qualidade desejada (Duret & Pillet, 2009; Gomes, 

2004). 
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 Nesta era, destacaram-se nomes como W. Edwards Deming, que introduziu a garantia da 

qualidade associada aos métodos de controlo estatístico e o conceito de melhoria 

contínua; Joseph Juran, que identificou os custos da qualidade; Armand Feigenbaum, que 

criou o conceito de controlo da qualidade total; e Philip Crosby, que assentou os aspectos 

ligados à conformidade e o conceito de zero defeitos, dando enfâse à performance do 

trabalhador (Duret & Pillet, 2009; Pires, 2007). Por volta de 1970, surgiu o conceito de 

gestão de qualidade total, que enfatiza a integração da qualidade na gestão global da 

organização e uma cultura de trabalho capaz de assegurar a satisfação de todos os 

parceiros (Santos, 2008). Durante esta era distinguiram-se os trabalhos de Kaoru 

Ishikawa, que desenvolveu os aspectos do trabalho em grupo e as ferramentas que lhe 

estão associadas; e o de Genichi Taguchi, que introduziu o conceito de custos da não-

qualidade. Nesta fase, foi também de particular importância o estabelecimento das 

primeiras normas, com destaque para as ISO 9000 em 1987, e a fundação de diversas 

associações com um papel fundamental na divulgação e regulação da qualidade, como a 

European Organization for Quality Control (EOQC), a European Foundation for Quality 

Management (EFQM) e a American Society for Quality Control (ASQC) (Duret & Pillet, 2009; 

Gryna, 2001). 

Nos dias de hoje, a qualidade assume um papel cada vez mais significativo na sociedade, 

sendo essencial à sobrevivência e ao sucesso das organizações, passando de um 

convencimento e/ou de uma filosofia de gestão, a uma forma de agir. Com o objectivo de 

uma melhor estrutura e resultados financeiros, as organizações adoptam princípios de 

qualidade, através da implementação de SGQs (Pires, 2007).  
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2.2 Sistemas de Gestão da Qualidade 

Um SGQ pode ser definido como a estrutura organizacional criada para gerir e garantir a 

qualidade, os recursos necessários, os procedimentos operacionais e as responsabilidades 

estabelecidas, com o objectivo de satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes 

(Santos, 2008). A forma como os SGQs têm vindo a ser integrados na estrutura 

organizacional sofreu alterações ao longo do tempo, passando de uma centralização numa 

Direcção da Qualidade, para um processo de distribuição e integração de 

responsabilidades no todo da organização, seguindo os princípios da gestão de qualidade 

total (Pires, 2007).  

Analisando a estrutura de um SGQ (Figura 1), verifica-se que este se deve iniciar pelo 

planeamento da política de qualidade, que inclui a preparação do sistema a implementar, 

através da definição de objectivos estratégicos para a Gestão e das exigências da qualidade 

ao nível do produto; seguindo-se a elaboração dos planos de qualidade; e, por fim, o 

lançamento de iniciativas de melhoria da qualidade. Ao nível do SGQ já definido, existe 

uma preocupação em assegurar ao cliente a satisfação dos requisitos de qualidade a que 

tem direito, que se baseia na análise do produto/serviço de forma a verificar se 

corresponde aos requisitos estabelecidos e a identificar a necessidade de medidas 

correctivas (Duret & Pillet, 2009). 

 

Figura 1 – Representação esquemática dos principais componentes de um Sistema de Gestão de Qualidade 
[Adaptado de (Duret & Pillet, 2009)]. 
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Em termos da gestão de qualidade, a sua descentralização resulta numa cultura de 

qualidade em toda a organização, o que permite gerar produtos e serviços capazes de 

satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes. Na generalidade, os SGQs são 

desenvolvidos e implementados com base nos princípios e requisitos definidos pela 

Família ISO 9000, embora a introdução da qualidade numa Organização possa ocorrer com 

base noutras filosofias, como a metodologia seis sigma, a filosofia dos 5S ou o modelo de 

excelência da EFQM (Santos, 2008).  

2.2.1 Família ISO 9000 

A ISO é uma rede internacional que identifica e desenvolve as normas necessárias aos 

vários sectores de negócio, aos governos e à própria sociedade, representando cerca de 

160 países. Actualmente reúne um portfólio de mais de 18.600 normas, que 

disponibilizam soluções práticas e benefícios ao nível das três grandes dimensões do 

desenvolvimento sustentado: económica, ambiental e social. De entre estas destacam-se a 

família ISO 9000, direccionada para a qualidade, e a família 14000, relativa ao ambiente 

(Secretariat, 2011). 

A primeira versão das normas ISO 9000 surge em 1987, com o objectivo de uniformizar os 

modelos de gestão da qualidade existentes. Desde daí, a família ISO 9000 (Tabela 1) 

assume-se como a base de todos os modelos futuros de gestão da qualidade, mostrando 

uma tendência de simplificação de conceitos e de documentação nas diferentes revisões 

(Duret & Pillet, 2009).  

Tabela 1 – Família ISO 9000 

Norma Designação 

NP EN ISO 9000:2005 Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário 

NP EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos 

NP EN ISO 9004:2009 
Sistemas de gestão da qualidade – Linhas de Orientação para 
melhoria de desempenho 
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Na NP EN ISO 9000:2005 são apresentados os oito princípios-chave em que se baseia a 

família (APCER, 2010):  

 Focalização no cliente – as organizações dependem dos seus clientes, logo devem 

compreender as suas necessidades, satisfazer os seus requisitos e esforçar-se por 

superar as suas expectativas; 

 Liderança – a unidade no propósito e na orientação da Organização é estabelecida 

pelos seus líderes, que devem criar e manter o ambiente interno que permita o 

pleno envolvimento das pessoas com a Qualidade 

 Envolvimento das Pessoas – as pessoas são a todos os níveis a essência da 

Organização, devendo as suas plenas aptidões ser utilizadas em benefício da 

Organização; 

 Abordagem por processos – um resultado pretendido é atingido de forma mais 

eficiente quando se opta por gerir as actividades como um processo;  

 Abordagem da gestão como um sistema – a identificação, compreensão e gestão 

das interacções entre os processos como um sistema, contribui para a eficácia e a 

eficiência da Organização; 

 Melhoria contínua – melhorar continuamente o desempenho global deve ser um 

objectivo permanente da Organização;  

 Abordagem à tomada de decisões baseada em factos – as decisões devem ser 

tomadas com base na análise de dados e de informações; 

 Relações mutuamente benéficas com fornecedores – uma Organização é 

interdependente dos seus fornecedores, devendo criar uma relação de benefício 

mútuo que potencie a aptidão de ambos para criar valor. 

 

Na NP EN ISO 9004:2009 são apresentadas linhas de orientação e recomendações para a 

gestão de topo, de forma a atingir o sucesso sustentado da Organização. Aborda as 

necessidades e expectativas de todas as partes envolvidas, bem como a sua satisfação 

através da melhoria contínua e sistemática do desempenho da Organização (APCER, 

2010). 

A NP EN ISO 9001:2008 é a mais conhecida das normas, já que é aquela que se destina a 

fins de certificação do SGQ de uma Organização. A norma está organizada em oito 

capítulos (Figura 2), dos quais se destacam os cinco últimos, por definirem os requisitos 

que a Organização deve cumprir (Duret & Pillet, 2009). 
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Figura 2 – Índice principal da norma ISO 9001:2008 [Adaptado de (Duret & Pillet, 2009)]. 

Esta norma fornece uma série de requisitos gerais e de documentação que devem guiar a 

Organização no processo de desenvolvimento do SGQ e que, quando adequadamente 

implementados criam valor para a Organização, para os seus clientes e fornecedores. 

Nestes é dada enfâse à importância do envolvimento e do compromisso da gestão em todo 

o processo e à correcta identificação e gestão dos seus processos, sempre numa 

perspectiva de melhoria contínua (APCER, 2010). 

A metodologia de melhoria contínua foi desenvolvida para a optimização constante da 

qualidade numa organização, sendo adaptável do mais elementar ao mais complexo dos 

processos. Deming, no seguimento do trabalho de Shewhart, materializou este método no 

designado ciclo PDCA – Plan-Do-Check-Act (Figura 3), esquematizado como uma roda, em 

movimento ao longo de um plano inclinado, que representa a subida de nível do SGQ 

(Duret & Pillet, 2009).  
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Figura 3 – Ciclo PDCA [Adaptado de (Duret & Pillet, 2009)]. 

O processo de melhoria contínua deve então basear-se no seguimento cíclico da seguinte 

metodologia (IPQ, 2003; Santos, 2008):  

 Planear – estabelecimento dos objectivos e dos processos necessários para a 

apresentação de resultados de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da 

organização; 

 Fazer – preparação da equipa, seguida da implementação de processos de concepção e 

operacionais e respectiva monitorização dos resultados; 

 Controlar – verificação dos efeitos das acções implementadas através de processos de 

medição do grau de satisfação do cliente, de auditorias, de registo de dados e sua 

análise; 

 Actuar – implementar acções de melhoria, através de processos de controlo das não 

conformidades, de reparação, de prevenção e de revisão pela gestão. 

O seguimento destes princípios permite à organização uma busca contínua da excelência e 

a adopção da melhoria como uma opção estratégica na sua gestão. O SGQ pode assim 

assegurar-se com a máxima confiança de que a qualidade desejada está a ser alcançada ao 

mínimo custo, cumprindo as indicações da ISO 9001, que afirma que a «organização deve 

melhorar continuamente a eficácia do “Sistema de Gestão da Qualidade” através da 

utilização da política da qualidade, dos objectivos da qualidade, dos resultados das 

auditorias, da análise dos dados, das acções correctivas e preventivas e da revisão pela 

gestão» (Pires, 2007; Santos, 2008). 
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2.2.2 Abordagem por Processos 

Como mencionado, um dos princípios-chave da norma ISO 9001:2008 é abordagem por 

processos, sendo recomendada a sua adopção como modelo para o sistema de gestão da 

qualidade. A abordagem por processos e da gestão como um sistema é uma das 

ferramentas mais importantes para uma gestão eficaz, defendendo que as actividades e os 

recursos devem ser encarados como processos e a organização, por sua vez, como um 

conjunto de processos interrelacionados (sistema), que permite o alcance de 

determinados objectivos (Santos, 2008).  

Um processo (Figura 4) é então definido como um conjunto de actividades realizadas por 

uma ou diversas áreas de uma organização, interrelacionadas e geridas entre si de forma a 

permitir a transformação de entradas em saídas, que frequentemente constituem a 

entrada do processo seguinte (IPQ, 2008). Os seus resultados devem ser quantificáveis 

(quantidades, prazos, tempos de execução) e representar um valor acrescido para os 

clientes e para a própria organização. As entradas e as saídas devem ser adequadas ao 

objectivo do processo, sendo necessário efectuar um controlo de todas as variáveis, 

incluindo os recursos a utilizar e em que sequência (Duret & Pillet, 2009). 

 

Figura 4 – Representação esquemática do conceito de processo [Adaptado de (Alves, 2010)]. 

Consoante a sua tipologia, pode-se adoptar uma classificação para os processos, de forma 

a reflectir a sua importância/relevância no acréscimo de valor ao cliente em particular e à 

Organização no seu conjunto, e a facilitar as decisões de gestão e de controlo. Usualmente, 

utiliza-se a classificação inspirada na norma da Association Française de Normalisation 

(AFNOR) FD X50-176, que distingue três grandes famílias de processos: operacionais, 

aqueles que se relacionam com os serviços prestados e cujos resultados são directamente 

percebidos pelos clientes; de suporte, aqueles que apoiam todos os outros processos e que 

são essenciais ao funcionamento da organização; e de gestão, aqueles que estabelecem a 

estrutura, a estratégia e as linhas de orientação da gestão e que fazem convergir toda 

Organização para o cliente. Outras classificações referem-se aos de gestão como 

integradores (Duret & Pillet, 2009; Pires, 2007).  
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A coordenação de todos estes processos exige a sua identificação e caracterização 

adequadas, a nomeação dos responsáveis pela sua gestão, a avaliação da sua eficácia e a 

melhoria do seu desempenho. De forma a facilitar a reunião e a análise de todos estes 

dados, pode-se recorrer à cartografia de processos, uma ferramenta gráfica que permite a 

descrição de processos através do recurso a mapas relacionais, a mapas funcionais, a 

fichas de caracterização, a fluxogramas e a mapas de actividades. Para a preparação destes 

é necessário recolher toda a informação relativa ao processo (entradas, saídas, gestores, 

actividades e processos principais, áreas intervenientes e objectivos) e a documentação de 

suporte ao mesmo (indicativa do tempo, gastos, recursos utilizados, do estado dos 

operadores, problemas, condições de execução e feedback do cliente) (Pires, 2007). 

2.3 A Qualidade na Saúde 

Analisando a evolução histórica da qualidade, verifica-se que a sua formalização e 

aplicação teve início no meio empresarial e que muito da sua evolução está associada às 

necessidades desta área e à crescente competitividade a ela associada (Duret & Pillet, 

2009). Contudo, o cenário social e económico do final do século XX trouxe novos desafios a 

outras áreas, tradicionalmente do domínio público, como a saúde e a educação, forçando a 

extensão da aplicação de sistemas de gestão da qualidade a estas áreas, dadas as melhorias 

verificadas ao nível da produtividade e da eficiência com a sua implementação (Borges, 

2010). Nos serviços de saúde, as necessidades de reorganização e de inclusão de uma 

gestão com qualidade em toda a sua estrutura, surgem com os crescentes gastos que lhe 

estão associados e com a pressão governamental para a sua contenção (Ainken et al., 

2002). Esta tarefa apresenta-se um desafio ainda maior, perante os desenvolvimentos 

tecnológicos e científicos que originam equipamentos e intervenções médicas com um 

custo acrescido, e devido à necessidade crescente de tratar doenças de carácter crónico ou 

de tratamento de longa duração (McLaughlin & Kaluzny, 2004).  
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Uma das vozes pioneiras na definição, medição e compreensão da qualidade nos cuidados 

de saúde foi a de Avedis Donabedian (1919-2000), Professor Catedrático e membro 

vitalício da The International Society for Quality in Health Care (ISQua), que defendeu que 

estando confiados aos profissionais de saúde os locais mais sensíveis e secretos em nós, 

bem como o nosso bem-estar, felicidade e sobrevivência, impera-se a necessidade de 

avaliar e monitorizar a sua actividade para que a sua qualidade e sucesso sejam 

normalizada e melhorada se necessário (Donabedian, 1978; Suñol, 2000). O seu trabalho 

foi também importante para a definição de três pontos de avaliação da qualidade na 

saúde: estrutura, que representa a forma como o sistema está organizado e os seus 

componentes (espaço, equipamento e outros recursos físicos); processo, a forma como os 

cuidados de saúde são prestados; e resultado, o que resulta da interacção entre os dois 

primeiros. Além disso, defendeu a inclusão de indicadores que especifiquem o quê e como 

está a ser avaliado (Glickman et al., 2007; McLaughlin & Kaluzny, 2004; Meyer & Masagli, 

2001).  

Desde estes primeiros passos, a implementação da qualidade na saúde sofreu uma grande 

evolução, sendo actualmente definida, segundo o Institute of Medicine (IOM), como o grau 

em que os serviços de saúde destinados ao indivíduo e às populações aumentam a 

probabilidade de melhores resultados nos cuidados de saúde e em que estes são 

consistentes com o conhecimento profissional actual (Glickman et al., 2007). Esta tem sido 

adoptada por um número crescente de instituições, havendo um grande desenvolvimento 

nos métodos de introdução nos sistemas, nos parâmetros a medir e na normativa 

associada. Este aumento é mais acentuado nos últimos dez anos, com uma maior 

clarificação na forma como os programas são implementados e nos seus resultados, 

acompanhada de uma maior regulação governamental (Shaw et al., 2010). Apesar disso, a 

qualidade na saúde ainda se depara com muitas barreiras, quer burocráticas e estruturais, 

quer por parte das pessoas que dão corpo à organização; sendo apresentada pela World 

Health Organization (WHO), no seu quadro de acção do ano de 2007, como um dos key 

drivers no futuro para a obtenção de melhores resultados e maior eficiência na prestação 

de serviços de saúde, fortalecendo os sistemas (Leatherman et al., 2010). 

Uma das estratégias mais usadas num processo de qualidade na saúde é a implementação 

de indicadores de qualidade, com o objectivo de detectar falhas na estrutura, processo ou 

resultado, e que são posteriormente usados como ferramentas de orientação para a 

melhoria dos cuidados de saúde. Além disso, permitem uma transmissão transparente de 

informação relativa ao processo de qualidade e são facilmente reportáveis pela instituição, 

embora criem uma carga adicional de burocracia interna (De Vos et al., 2009).  
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Actualmente, os indicadores têm sido definidos com base em diferentes critérios, 

consoante o país e a organização de saúde envolvida. Segundo Shaw et al., estes devem ser 

definidos no sentido de uma quantificação: custo médio por paciente; custo médio por 

cama; número de horas totais de trabalho por paciente; número de horas totais de 

trabalho clínico por paciente; percentagem corresponde à equipa médica; volume de 

camas e percentagem de camas ocupadas (Shaw et al., 2010). Por outro lado, no 

seguimento do “UK Quality Indicator Project®”, Thomson et al. defende que os 

indicadores devem ser definidos para três categorias principais (Thomson et al., 2004):  

 paciente internado – número de infecções adquiridas no hospital, número de 

infecções pós-cirurgia, taxa de readmissões não planeadas, entre outros; 

 casos diários/emergência e acidente – número retornos até 72 horas, número  de 

pacientes internados por mais de 6 horas, taxa de cancelamento de intervenções 

no próprio dia, entre outros; 

 saúde mental – número de isolamentos; taxa de hospitalização parcial, número de 

episódios de queda, entre outros. 

Uma outra classificação proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) indica que os indicadores devem ser definidos em relação a cinco áreas 

prioritárias: diabetes, doença mental, cuidados cardíacos, segurança do paciente e 

prevenção/cuidados primários (Mattke et al., 2006). De forma a permitir uma comparação 

a nível internacional dos indicadores de qualidade na saúde, uma das questões 

fundamentais a trabalhar nesta área é a uniformização de critérios, bem como do método 

de implementação dos indicadores (Needham et al., 2009).  

O trabalho desenvolvido ao nível dos indicadores de qualidade na saúde centra-se 

sobretudo na monitorização dos processos e dos resultados (adoptando as designações de 

Donabedian), existindo já um vasto conjunto de evidências do aumento de qualidade na 

prestação de serviços a este nível. Relativamente à estrutura, onde se inclui a gestão de 

equipamentos e instalações (GEI), existe uma menor informação disponível, já que lhe tem 

sido atribuída muito menos atenção (Glickman et al., 2007). Apesar de actualmente já ser 

vista como uma força impulsionadora do sucesso nas outras duas áreas por organizações 

que apoiam a qualidade na saúde, como a Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO), não foi possível recolher informação relativa a indicadores nesta 

área (JCAHO, 2006). A sua inclusão no todo que é a qualidade num serviço de prestação de 

cuidados de saúde é essencial, pelo seu papel na criação das condições ambientais 

adequadas e no asseguramento da disponibilidade e fiabilidade de todos os equipamentos 

envolvidos nos processos. (Meyer & Masagli, 2001). 
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No contexto da gestão de serviços de saúde, a GEI pode ser definida como a aplicação de 

técnicas integradas para melhorar a performance e a relação custo-eficácia das instalações 

e equipamentos, como suporte ao desenvolvimento organizacional (Shohet & Lavy, 2004). 

Tradicionalmente, a GEI numa organização é vista pela perspectiva do senso-comum que a 

define como limpar, reparar e realizar a manutenção. Contudo, nas últimas três décadas a 

percepção da sua importância tem mudado, sendo-lhe atribuído um novo papel na gestão 

da organização. Esta mudança foi impulsionada essencialmente por quatro factores 

principais: o aumento do custo dos equipamentos e da construção; o reconhecimento da 

influência das condições físicas de trabalho na produtividade; o aumento das exigências de 

performance pelos dirigentes e pelos consumidores; e o reconhecimento da importância 

de uma manutenção bem executada. Estas constatações conduziram a uma integração 

gradual da GEI nas decisões de briefing, desenho e análise de custos (Lavy & Shohet, 

2009). 

Quando aplicada a um serviço de prestação de cuidados de saúde, a GEI apresenta uma 

dificuldade e importância acrescidas, dada a sua complexidade estrutural e organizacional, 

que o tornam um dos serviços mais difíceis de gerir, realizar a manutenção e operar (Lavy 

& Shohet, 2009). O seu impacto na qualidade e eficácia dos serviços de cuidados prestados 

tem já provas dadas em alguns países, como o Reino Unido e Noruega, onde reformas ao 

nível dos departamentos responsáveis pela GEI conduziram a melhores desempenhos ao 

nível económico e dos serviços, já que foi constatado que as despesas com este sector 

constituíam um terço dos custos operacionais totais da unidade (Nesje, 2002; Procter & 

Brown, 1997). 

Focando na problemática apenas dos equipamentos num serviço de saúde, esta tem vindo 

a ser acentuada pelo crescente número e complexidade dos equipamentos médicos 

utilizados. A sua intervenção ocorre de três formas: acções de manutenção, de reparação e 

aquisição de novos equipamentos (Ridgway, 2009). Tendo em conta o peso elevado no 

orçamento e a elevada exigência de uma performance segura e eficaz por parte dos 

equipamentos médicos, a actividade de uma boa gestão está cada vez mais focada na 

realização de um programa de manutenção eficaz e na redução dos tempos de paragem 

dos equipamentos (Taghipour et al., 2010).  

 

 



Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade no Serviço de Equipamentos e Electromedicina do CHVNG/E 

Estado da Arte  18 

A programação da manutenção deve assim incluir três fases essenciais: inspecção, 

manutenção preventiva e teste dos equipamentos, que devem ser revistas continuamente, 

de forma a acompanhar os avanços tecnológicos e as crescentes expectativas na melhoria 

dos serviços de prestação de cuidados de saúde. Neste ponto, a contribuição dos próprios 

utilizadores do equipamento é fundamental, sendo necessária uma sensibilização para 

uma utilização cuidada, para a realização de calibrações e seu registo adequado e para 

uma boa comunicação com os serviços responsáveis pela sua gestão; já que uma utilização 

incorrecta é reportada como a causa mais comum de danos nos equipamentos (Taghipour 

et al., 2010). 

Apesar de a manutenção não conseguir prevenir totalmente a ocorrência de falhas e/ou 

paragens no equipamento, a implementação de um programa a este nível facilita a 

actualização do inventário dos serviços de gestão e a descoberta de avarias não 

comunicadas. Além disso, cria um ambiente de conforto e segurança junto do staff clínico 

na utilização dos recursos (Ridgway, 2009). Contudo, a implementação de uma estratégia 

eficaz, capaz de maximizar a disponibilidade e a eficiência do equipamento e minimizar o 

custo total de operação, exige uma abordagem estruturada. Várias técnicas foram 

utilizadas, desde a focagem na monitorização periódica da condição do equipamento até à 

implementação de sistemas especializados, sendo actualmente defendida uma estratégia 

de manutenção baseada na análise de risco. Esta deve ter associada um inventário 

detalhado do equipamento, que inclua, além das informações básicas (quantidade, tipo, 

data de aquisição/garantia, valor monetário), a localização, os equipamentos associados, a 

condição física e de actuação actual, o grau de obsolescência, histórico de avarias e de 

manutenção, e outras informações consideradas úteis à determinação do risco financeiro e 

para o paciente (Grimes, 2003; Khan & Haddara, 2003). 

A análise de risco é uma técnica que permite a identificação, caracterização, quantificação 

e avaliação das perdas que resultam de determinado evento (Khan & Haddara, 2003). Este 

método é especialmente útil perante um cenário de uma grande variedade de 

equipamentos, em que muitas vezes a origem/consequência de uma falha nem sempre é 

fácil de definir, como é característico num serviço clínico. Existem várias abordagens ao 

conceito de risco associado a um equipamento e à sua quantificação, de forma a 

estabelecer um critério de inclusão prioritária no planeamento da manutenção (Rice, 

2007; Taghipour et al., 2010).  
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Uma das mais importantes, desenvolvida por Fennigkoh e Smith em 1989, consiste na 

atribuição de um Equipment Management number  EM a cada equipamento, que 

contabiliza três parâmetros (Taghipour et al., 2010): 

EM Funçãocrítica Risco físico Manutençãorequerida    (2-1) 

Os valores são atribuídos com base num esquema de classificação proposto (Tabela 2), 

que considera as características do equipamento, sendo que, quando a soma é igual ou 

superior a 12, este deve ser incluído no plano de manutenção (Taghipour et al., 2010). 

Tabela 2 – Esquema de classificação considerado no cálculo do EM [Adaptado de (Wang & Levenson, 2000)] 

CRITÉRIO CATEGORIA SUBGRUPO VALOR NUMÉRICO 

Função 

Terapêutica 

Suporte de vida 10 

Cuidados cirúrgicos e intensivos 9 

Terapia física e tratamento 8 

Diagnóstico 
Monitorização de cuidados cirúrgicos e intensivos 7 

Monitorização e diagnóstico fisiológico adicional 6 

Analítico 

Analítica laboratorial 5 

Acessórios laboratoriais 4 

Informático e relacionados 3 

Diversos Relacionado com o paciente e outros 2 

Risco Físico 

Morte do paciente 5 

Injúria do paciente ou do operador 4 

Terapia inapropriada ou diagnóstico erróneo 3 

Riscos diminutos 2 

Sem riscos significativos 1 

Manutenção  

Requerida 

Extensa 5 

Alta 4 

Média 3 

Baixa 2 

Mínima 1 

 

A classificação segundo o EM foi reconhecida e considerada como standard pela JCAHO em 

2004, tendo sido adoptada por um número muito significativo de organizações de saúde 

(Taghipour et al., 2010; Wang & Levenson, 2000). Esta técnica permite aos hospitais 

gerirem a realização da manutenção, retirando peças ou equipamentos médicos com 

menos factor de risco associado. Idealmente, deve ser combinada com outros critérios, 

como a criticidade da missão, a disponibilidade de backup e o histórico de avarias do 

equipamento (Wang & Levenson, 2000). 
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Uma outra técnica considerada é a desenvolvida pelo Emergency Care Research Institute 

(ECRI), que se baseia no risco de acidente resultante de uma falha num equipamento ou de 

um erro de utilizador, tomando em consideração a sua probabilidade e severidade. 

Segundo esta classificação, o equipamento é considerado de alto, médio ou baixo risco, 

sendo-lhe atribuída uma recomendação quanto à frequência de manutenção (Tabela 3) 

(Wang & Levenson, 2000). 

Tabela 3 – Esquema de classificação considerado pela ECRI [Adaptado de (Wang & Levenson, 2000)] 

NÍVEL DE RISCO DESCRIÇÃO MANUTENÇÃO 

Alto 

Suporte de vida, ressuscitação, monitorização crítica, 
e outros equipamentos cuja falha ou má utilização 
tem probabilidade de provocar danos graves nos 

pacientes ou utilizadores. 

Semianual 

Médio 

Equipamentos, incluindo instrumentos de 
diagnóstico, cuja má utilização, falha ou ausência, tem 
um impacto significativo no cuidado ao paciente, mas 

não lhe provocam danos graves directos. 

Anual 

Baixo 
Equipamentos cuja falha ou má utilização é pouco 

provável que cause consequências graves. 
Intervalos superiores a 12 

meses 

 

Se tomarmos como exemplo a inclusão ou não de um Desfibrilhador no plano de 

manutenção, ele apresentará um EM=19 (10 Função+5 Risco+4 Manutenção), devendo ser 

incluído no plano de manutenção e um nível de risco alto, sendo recomendada uma a 

realização de manutenção preventiva de seis em seis meses (Wang & Levenson, 2000). 

Estas técnicas de determinação de risco têm sido utilizadas com sucesso no 

desenvolvimento de diferentes abordagens integradas. Uma delas, designada Reliability 

Centered Maintenance (RCM), consiste numa metodologia estruturada de determinação da 

manutenção requerida através de uma árvore de decisão, que se inicia pela definição da 

criticidade do equipamento, seguindo-se a aplicação da análise do modo de falha e análise 

de efeitos (Taghipour et al., 2010). Esta teoria permite estimar a frequência com que as 

actividades de manutenção devem ser realizadas em relação à frequência de falhas 

esperada. Para isso, estabelece que a relação entre o intervalo de teste  TI , o tempo 

médio entre ocorrências de uma falha  MTBF e a probabilidade de estado de falha não 

detectado  HFS  pode ser calculada da seguinte forma (Ridgway, 2009): 

 
 

 

em anos
% 50

em anos

TI
HFS

MTBF
   (2-2) 
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Outra estratégia proposta, designada Risk-based Maintenance (RBM), pretende a redução 

do risco total de falha na operação de equipamentos e instalações através da realização de 

três passos de análise principais (Khan & Haddara, 2003):   

1. Estimativa de risco – que consiste na identificação de possíveis cenários de falha, suas 

consequências e probabilidade, de forma a obter um valor estimado para o risco; 

2. Avaliação do risco – que se inicia pela definição do critério interno de aceitação de 

risco, seguida da comparação deste com o risco estimado; 

3. Elaboração do plano de manutenção – que se traduz na definição/melhoria da 

manutenção associada aos equipamentos cujo valor de risco é superior ao critério de 

aceitação definido. 

2.4 A Acreditação 

Uma das vantagens da implementação de um SGQ é a de permitir um processo de 

acreditação da organização. A obtenção da acreditação tem como vantagem aumentar a 

confiança do cliente na organização e fortalecer a estrutura desta, sendo obtida através de 

avaliação por entidade independente (ela própria acreditada para o efeito), de forma a 

assegurar que cumpre os requisitos referenciais e apresenta um desempenho conforme. 

Esta pode ainda ser obtida como certificação do SGQ em relação a uma normativa de 

referência, como a Norma ISO 9001 (Duret & Pillet, 2009).  

Segundo a WHO, a acreditação é a ferramenta externa mais comum para a melhoria da 

qualidade nos serviços de prestação de cuidados de saúde. A sua utilização é normalmente 

voluntária, com o objectivo de uma melhor organização interna, auto-regulação e para 

efeitos de marketing da unidade de saúde. Os seus resultados têm demonstrado melhorias 

ao nível da estrutura, dos processos e dos resultados, contribuindo para orientar a gestão 

dos serviços no sentido de uma preocupação com a qualidade global destes. A acreditação 

nesta área ocorre muitas vezes na forma de um programa nacional ou regional, onde há 

uma reunião de esforços, inclusive estatuais, para o alcance de um resultado positivo 

(WHO, 2003). Em termos de entidades acreditadoras, existem várias a nível mundial, 

destacando-se a JCAHO, a EFQM, o Comparative Health Knowledge Systems (CHKS), o 

projecto External Peer Review Techniques (ExPeRT) da União Europeia e o programa 

Agenda for Leadership in Programs for Healthcare Accreditation (ALPHA) da ISQua 

(Sánchez et al., 2006; Shaw et al., 2010). Em Portugal, destaca-se a Associação Portuguesa 

de Certificação (APCER), sendo reconhecida a nível internacional (APCER, 2011). 
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Em Portugal, a acreditação dos hospitais nacionais iniciou-se em 1998 com um programa 

piloto financiado pelo Ministério da Saúde e com o apoio técnico do Reino Unido (WHO, 

2003). Actualmente existem quatro hospitais acreditados pela JCAHO e treze pelo CHKS, 

conforme representado na Figura 5 (CHKS, 2011; JCAHO, 2009). 

 

 

Acreditação JCAHO 

1 Centro Hospitalar da Cova da 

Beira, EPE 

2 Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro, EPE 

3 Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa, EPE 

4 Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 

– Unidade de Guimarães 

Acreditação CHKS 

1 Centro Hospitalar de Setúbal, EPE  

2 Centro Hospitalar do Nordeste, 

EPE 

3 Hospital de São Marcos, Braga 

4 Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

5 Hospital de Santa Marta, EPE 

6 Hospital do Divino Espírito Santo, 

Ponta Delgada 

7 Hospital Garcia da Orta, EPE 

8 Centro Hospitalar do Porto, EPE – 

Hospital Geral de Santo António 

9 Hospital Prof. Doutor Fernando 

Fonseca 

10 Instituto Português de Oncologia 

do Porto Francisco Gentil, EPE 

11 Instituto Português de Oncologia 

de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

12 Serviço Regional de Saúde do 

Funchal, EPE 

13 Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, EPE 

Figura 5 – Mapa representativo dos hospitais acreditados em Portugal pela JCAHO e pela CHKS. 

 

 



Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade no Serviço de Equipamentos e Electromedicina do CHVNG/E 

Estado da Arte  23 

Analisando a informação disponibilizada por estes hospitais, verifica-se que em geral é 

referenciada online a adopção de uma política de qualidade, com a definição da missão e 

da estratégia da unidade hospitalar. Em termos de publicações, é acessível o relatório de 

actividades e de contas, onde é disponibilizada informação relativa às características 

gerais do hospital, à actividade de prestação de cuidados referente ao ano e à 

contabilidade, bem como a comparação dos dados com os de anos anteriores. Nestes 

hospitais, a pesquisa de indicadores relativamente à actividade do âmbito dos 

equipamentos e electromedicina foi infrutífera, estando presente apenas uma descrição 

geral do serviço (CHAA, 2011; CHCB, 2011; CHNE, 2011; CHP, 2011; CHS, 2011; CHTMAD, 

2011; CHTS, 2011; HDES, 2011; HFF, 2011; HGO, 2011; HML, 2011; HSM, 2011a; HSM, 

2011b; IPOPORTO, 2011; ULSAM, 2011).  

Ainda no contexto nacional, relativamente ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

(CHLN) e ao Hospital do Espírito Santo, EPE (HESE), foi possível obter alguns dados 

reveladores da sua actividade, embora em ambos os serviços esteja englobada a gestão de 

instalações e de equipamentos conjuntamente. No HESE, o serviço de instalações e 

equipamentos é responsável pela gestão de 43.373 m2 de edifícios, de 14.555 Bens do 

Hospital, recebendo e resolvendo 4.977 OTs anuais (dados sem acções de manutenção 

preventiva para 2007). Em 2007, o HESE apresentava uma área de influência directa de 

cerca de 174 mil habitantes (HESE, 2008; HESE, 2011).  

No CHLN, o serviço de instalações e equipamentos gere um volume maior de pedidos 

anuais, cerca de 22.000, dos quais cerca de 9.000 são executados por meios próprios e 

2.000 correspondem a acções de manutenção preventiva (dados para 2009). É 

responsável por 225.133 m2, apresentando em 2009 uma área de influência directa de 

cerca de 350 mil habitantes. O serviço no CHLN dispõe de 104 funcionários (CHLN, 2010; 

CHLN, 2011; Correia, 2011). Para o HESE não foi possível apurar os recursos humanos 

alocados a este serviço (HESE, 2011). 

A nível internacional também não foi possível encontrar informação publicada neste 

âmbito. Nas publicações nacionais relativas à qualidade do sistema de saúde nacional dos 

Estados Unidos da América, da Dinamarca, da Alemanha e do Reino Unido a informação 

presente está igualmente centrada nos índices relativos aos serviços de prestação de 

cuidados de saúde e ao feedback do paciente (AHRQ, 2009; CQC, 2011; Environment, 2010; 

Programme, 2009). 
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3 Descrição Técnica e Discussão dos Resultados 

O SEE foi criado no CHVNG/E como Serviço de Apoio à Prestação de Cuidados em 20 de 

Dezembro de 2010, como resultado da divisão do Serviço de Instalações e Equipamentos 

(SIES) em dois serviços distintos: o SEE e o Serviço de Obras e Instalações (SOI). À data do 

início do presente estágio curricular, o SEE encontrava-se ainda em reorganização, não 

estando ainda formalizado o organigrama do Serviço. A sua definição foi identificada como 

a primeira das necessidades a responder, tendo-se procedido à sua construção em 

conjunto com o Responsável de Serviço, segundo o apresentado na Figura 5. 

3.1 Caracterização do Serviço 

O SEE dispõe de 10 colaboradores activos, que se organizam segundo o organigrama 

apresentado na Figura 6.  

RESPONSÁVEL

DEP. DE APOIO 
AO IMOBILIZADO (DAI)

DEP. DE CONTROLO 
AMBIENTAL E 

ENERGÉTICO (DCAE)

DEP. DE 
ELECTROMEDICINA 

E MANUTENÇÃO (DEM)

HELPDESK, PLANEAMENTO 
E QUALIDADE (HPQ)

 

Figura 6 – Estrutura Organizacional do SEE. 

A estrutura organizacional representa as três principais áreas de actuação do Serviço:   

 gestão do imobilizado da Instituição, que inclui a inventariação dos Bens e a 

reparação do equipamento não-médico – Departamento de Apoio ao 

Imobilizado (DAI); 

 gestão da manutenção preventiva e correctiva do equipamento de electromedicina 

– Departamento de Electromedicina e Manutenção (DEM); 

 controlo ambiental e energético, abrangendo a gestão das áreas técnicas 

associadas – Departamento de Controlo Ambiental e Energético (DCAE). 

Os três departamentos reportam ao Responsável de Serviço e são apoiados pela secção do 

Helpdesk, Planeamento e Qualidade (HPQ), que reúne as funções de atendimento ao 

cliente, de apoio administrativo e de planeamento operacional.  
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O Helpdesk assume uma relevância particular na dinâmica do Serviço por representar a 

interface deste com os restantes serviços do CHVNG/E, sendo o ponto de entrada dos 

pedidos de intervenção, na forma de requisições internas criadas no software adoptado ou 

via contacto telefónico. A partir dos pedidos recebidos o Helpdesk efectua a sua triagem e 

priorização, procedendo à geração de ordens de trabalho (OTs) que são encaminhadas 

para os diferentes departamentos técnicos, responsáveis pela sua resolução, ou para 

empresas externas.  

Por uma questão de gestão de recursos internos, foi estabelecido que o Helpdesk seria 

responsável não só pela recepção dos pedidos do âmbito de actuação do SEE, mas também 

dos do âmbito do SOI; embora as actividades de Planeamento e Qualidade da secção 

tenham um carácter interno ao SEE. Sendo assim, a geração de OTs e o seu encerramento 

em sistema informático são transversais aos dois serviços, enquanto a resolução das 

respectivas OTs é gerida internamente por cada serviço de forma independente.   

De uma forma simplificada, a actividade do SEE resume-se (Figura 7): 

 à recepção dos pedidos de intervenção, sua triagem e priorização, originando uma 

OT; 

 consoante a natureza do pedido, a OT é encaminhada para o SOI, para um dos 

departamentos do SEE ou para uma empresa externa (caso o SEE não detenha 

recursos internos para a sua resolução); 

 nos casos em que se trata de uma reparação/substituição de peça/equipamento, a 

OT origina o pedido de orçamento, e consequente processo de aprovação ou não 

(pelo Responsável de Serviço para montantes até 500€ ou pelo CA para 

montantes superiores), antes da resolução do pedido; 

 resolução técnica da OT, seguindo-se os trâmites para o encerramento e arquivo 

do processo; 

 planificação, atribuição e realização ou acompanhamento das actividades de 

manutenção preventiva, que são da competência interna do DCAE ou DEM ou são 

atribuídas a empresas externas. 
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Figura 7 – Esquema representativo da actividade do SEE. 

A actividade do SEE pode assim ser caracterizada em duas vertentes, que representam 

desafios diferentes para a gestão do Serviço. Em termos de atendimento ao cliente, a 

estrutura organizacional do SEE é responsável pela geração de OTs a partir de um volume 

médio anual de 11.433 pedidos de intervenção (considerando dados de 2009 e 2010), bem 

como pelo seu posterior encerramento. Se considerarmos a prestação de serviços técnicos, 

o Serviço é responsável pela resolução de cerca de 51% deste volume de OTs por ano 

(5.831 OTs) e pelo registo e controlo de um total de cerca de 42.000 Bens através da 

gestão do inventário do CHVNG/E. 

É possível estabelecer algumas comparações com os dados relativos ao volume de pedidos 

anuais obtidos para os dois Hospitais mencionados anteriormente, o HESE e o CHLN. 

Relativamente ao HESE, verifica-se que o SEE gere um número superior de OTs anuais, 

11.433 em relação a 4.997, embora o último dado não inclua as acções de manutenção 

preventiva. Contudo, não se podem retirar conclusões de forma completa, uma vez que 

não se dispõe de informação quanto ao número de colaboradores do serviço no HESE e a 

área de influência directa do hospital é de cerca de 174 mil habitantes, enquanto a do 

CHVNG/E é de cerca de 330 mil habitantes (CHVNG/E, 2011a; HESE, 2008). 
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Quanto aos dados relativos à gestão de instalações e equipamentos no CHLN, é possível 

efectuar uma análise mais concreta, uma vez que a área de influência directa do CHLN, 350 

mil habitantes, é mais próxima da do CHVNG/E. Relativamente ao número anual de 

pedidos, no CHLN o volume é aproximadamente o dobro. Contudo apenas cerca de 9.000 

são resolvidos por meios internos, incluindo OTs relativas a equipamentos e também a 

instalações. Considerando que o SEE dispõe de apenas 10 colaboradores, enquanto o 

CHLN dispõe de 104, e que resolve por meios próprios cerca de 2.400, pode-se afirmar que 

mediante os recursos disponíveis o SEE apresenta um bom desempenho 

comparativamente. É de realçar que o SEE acumula também as funções de inventariação, 

enquanto no CHLN estas são da responsabilidade do serviço que coordena o 

aprovisionamento. 

De forma a traçar um perfil de actividade anual para o Serviço, representou-se 

graficamente o número mensal de OTs atendidas para o SEE e o número mensal de OTs 

atendidas por departamento/assistente, sendo que assistente corresponde a empresa 

externa, durante o ano de 2010 (Figura 8). Em média, são geradas 456±120 OTs por mês, 

verificando-se um pico relativamente a este valor em Janeiro e uma redução nos meses de 

Março, Junho, Julho e Novembro.  
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Figura 8 – Representação gráfica (A) do número mensal de OTs atendidas para o SEE e (B) do número mensal 
de OTs atendidas por departamento ou para assistente externo durante o ano de 2010. 
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Se analisarmos os dados do mês de Janeiro em ambos os gráficos, verifica-se que o pico 

registado na representação mensal, também se verifica relativamente às OT atribuídas ao 

DCAE. Este valor deve-se à geração de OTs relativas às actividades de manutenção 

preventiva previstas para os sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado) e outras áreas técnicas do âmbito deste departamento, de acordo com o 

Plano de Manutenção elaborado. Dadas algumas limitações actuais do software utilizado 

na gestão de OTs, não é possível realizar o carregamento automático destas acções 

planeadas, sendo necessário gerar as OTs de forma individual antecipadamente, o que 

exige uma alocação extra de recursos do HPQ.  

O facto de as OTs de manutenção preventiva do DCAE serem geradas na sua totalidade no 

primeiro mês do ano, é também explicativo da redução verificada nos meses de Março e 

Novembro, uma vez que é durante este período que são realizadas as actividades de 

manutenção com a OT já realizada. Sendo assim, o diferencial de tempo entre a geração e a 

conclusão da OT tem como consequência o decréscimo verificado nos dados mensais, 

embora em termos de actividade de realização técnica esta seja superior para o 

departamento nos meses de Março e Novembro, e não em Janeiro. 

Relativamente aos meses de Junho e Julho, o número inferior de OTs deve-se a uma 

redução generalizada nos dias de actividade no CHVNG/E, consequência do próprio 

calendário civil conjugado com uma prevalência de períodos de férias; e à própria gestão 

interna dos recursos humanos do SEE, verificando-se neste período uma redução da sua 

disponibilidade. Em termos da distribuição mensal das OTs atendidas por 

departamento/assistente, o número não sofre uma variação significativa em função do 

mês para a generalidade das secções, excepto para o DCAE, indicando que o período do 

ano não influencia a actividade.  
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3.2 Indicadores de Avaliação do Funcionamento 

Mediante a análise realizada à actividade do SEE, considerou-se como pontos críticos no 

seu funcionamento a entrada dos requisitos do cliente e o tempo de resposta a este, 

resultante dos procedimentos adoptados na gestão de OTs. Por forma a proceder a uma 

análise estatística destes pontos, definiram-se indicadores a quantificar para as falhas no 

processo de requisição e para o tempo de atendimento ao cliente. 

3.2.1 Processo de requisição 

Como indicador para as falhas na entrada dos requisitos do cliente, considerou-se de 

interesse analisar as não conformidades presentes no processo de elaboração de 

requisições pelos clientes internos, que condicionam a correcta geração de OTs pelo 

Helpdesk (os restantes serviços do CHVNG/E). Para a quantificação e análise estatística dos 

dados, optou-se por aplicar duas das designadas “Ferramentas da Qualidade”, as Folhas de 

Verificação (FV), por facilitarem contabilização dos dados pretendidos; e o Diagrama de 

Pareto, por permitir a identificação da importância relativa dos problemas, com base na 

regra 80/20 (20% das ocorrências causam 80% dos problemas), facilitando a sua 

resolução (Duret & Pillet, 2009). 

Primeiramente, procedeu-se à análise do formulário de requisição disponível no software 

e ao diálogo com o colaborador responsável pela geração de OTs à data, de forma a 

identificar os campos cujo correcto preenchimento haveria interesse em quantificar. 

Seleccionaram-se os campos Opção, Equipamento, Centro de Custo, Destino e Descrição e 

as situações em que a requisição corresponde a uma segunda via. O colaborador foi 

igualmente abordado no sentido de cooperar na recolha dos dados, através do 

preenchimento da FV elaborada para o efeito (FV01 – Anexo 1), tendo-se obtido total 

disponibilidade da sua parte. 

Conjuntamente com a FV procedeu-se à elaboração de uma Instrução de Trabalho (IT) 

para o seu preenchimento (IT02 – Anexo 2), tendo sido ambos os documentos pensados 

considerando o objectivo pontual da avaliação do indicador, mas também a monitorização 

futura da sua evolução, numa perspectiva de melhoria contínua do SGQ. A FV foi definida 

com o intuito de permitir, quer uma quantificação total das não conformidades nos dados-

chaves referidos, quer com o de possibilitar a análise parcial das falhas nos campos 

Equipamento, Centro de Custo, Destino e Descrição em função da Opção considerada na 

elaboração da requisição. Este objectivo foi devidamente explicitado na Instrução de 

Trabalho associada. 
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Após a disponibilização dos documentos ao colaborador envolvido para sua análise 

pessoal, determinou-se que para o preenchimento da FV se consideraria como amostra as 

requisições internas atendidas no software de Gestão de OTs durante Maio de 2011, o que 

perfez um total de 1329 requisições analisadas. Recolhidos os dados (Anexo 3), construiu-

se o Diagrama de Pareto considerando todos os dados-chave, conforme apresentado na 

Figura 9.  

0

200

400

600

800

1000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N.º não conformidades

% acumulada

 

Figura 9 – Diagrama de Pareto relativo às não conformidades na elaboração de requisições internas. 

O número total de não conformidades quantificadas foi elevado, perfazendo as 1041, numa 

amostra de 1329 requisições, o que confirma a existência de deficiências na entrada dos 

requisitos e a necessidade de melhoria do processo. Aplicando o Princípio de Pareto aos 

dados, verifica-se que as não conformidades identificadas ao nível dos dados-chave Opção 

e Equipamento são as principais causas das falhas na entrada dos requisitos do cliente. Se 

aplicarmos o mesmo princípio aos dados relativos a cada Opção (1 – Equipamento; 2 – 

Equipamento Não Definido; 3 – Equipamento Indiferenciado; 4 – Infraestrutura), verifica-

se novamente o dado-chave Equipamento como causa principal, mas também o da 

Descrição, como fonte de não conformidades (ver Anexo 3). 

Mediante os resultados obtidos para o indicador e a análise com base no Princípio de 

Pareto, devem ser consideradas acções correctivas de melhoria. Foi realizada a sugestão 

da introdução de um alerta para a importância do correcto preenchimento dos campos 

identificados como causa principal na deficiência do processo – Opção, Equipamento e 

Descrição – no próprio formulário de requisição disponível no software. É ainda 

recomendada uma acção de sensibilização junto dos clientes internos para o tema, que 

pode incluir a disponibilização de uma instrução de trabalho de fácil consulta e utilização.  
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3.2.2 Atendimento ao cliente 

Na análise dos tempos envolvidos desde o pedido de intervenção até ao seu encerramento 

em sistema, revelou-se de interesse quantificar três fases do processo: 

 o tempo decorrido entre a criação da requisição interna pelo cliente no software e 

a geração da OT pelo Helpdesk, designado por tempo de entrada –  
inT OT ; 

 o tempo decorrido entre a geração da OT e a sua conclusão, ou seja a resolução da 

necessidade do cliente , designado por tempo de conclusão – 
conT OT ; 

 e o tempo decorrido entre a conclusão da OT e o seu encerramento em sistema, 

designado por tempo de encerramento – 
outT OT . 

Como amostra para o indicador consideraram-se todas as OTs geradas pelo Helpdesk no 

período entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2010, o que corresponde à totalidade dos 

pedidos de intervenção recebidos pelo SEE e SOI nesse período, uma vez que, à data as 

requisições eram realizadas apenas via software, não existindo ainda a possibilidade de 

contacto telefónico, como supra mencionado. A amostra considerada apresenta assim uma 

dimensão de 5291 OTs, número que se considerou representativo para análise. 

Os dados foram recolhidos através do software utilizado para a gestão de OTs, de onde 

para cada OT se retirou para um ficheiro Excel a informação relativa às diferentes datas 

registadas: data de requisição, data de geração OT, data de conclusão e data de 

encerramento. A cada OT foi atribuída uma categoria, consoante o responsável pela sua 

conclusão: 1 – DAI; 2 – DCAE; 3 – DEM; 4 – Assistente; 5 – SOI.  

Das 5291 OTs analisadas, 3852 estavam dadas como concluídas e encerradas em sistema, 

o que corresponde a 73% da amostra, indicando assim que existe ainda um grande volume 

por fechar. Estes 27% podem ser explicados pelo facto de as OTs estarem concluídas, mas 

ainda não encerradas em sistema (uma vez que a data de conclusão é inserida 

informaticamente apenas na data em que se procede ao encerramento da OT em sistema); 

pelo facto de alguns pedidos de intervenção acabarem por não originar uma resolução 

técnica; ou ainda por não conformidades internas na realização dos procedimentos. Este 

resultado é assim indicador da necessidade de agilização dos procedimentos e de melhoria 

dos recursos informáticos associados à gestão das OTs, estando já prevista a aquisição de 

um novo software. 
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A partir das datas recolhidas para cada OT, procedeu-se então ao cálculo dos tempos 

indicadores anteriormente descritos, por forma a obter um valor médio mensal e em 

função da categoria da OT para cada um dos indicadores (Anexo 4).  

Se efectuarmos a análise à variação dos tempos em função dos meses analisados (Figura 

10), verifica-se uma tendência comum, em que o tempo de entrada regista valores médios 

muito inferiores ( 0,31 0,22inT OT d  ), com um máximo de 15 horas; seguido do tempo de 

conclusão, cerca de 70,1 vezes superior ( 20,5 3,7conT OT d  ); e por fim o tempo de 

encerramento, cerca de 113,3 vezes superior ( 33,0 10,2outT OT d  ). Nos meses de Julho e 

Agosto, destacam-se os tempos de encerramento mais elevados, devido à menor 

disponibilidade de recursos já anteriormente mencionada, característica dos meses de 

Verão.  
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Figura 10 – Representação gráfica do tempo médio de entrada, de conclusão e de encerramento em função do 
mês da OT. 

Relativamente ao efeito da categoria nos indicadores definidos (Figura 11), mantém-se a 

tendência para um tempo de entrada muito inferior ( 0,34 0,16inT OT d  ), em relação ao 

tempo de conclusão ( 26,3 10,4conT OT d  ) e ao de encerramento ( 39,7 13,8outT OT d  ), 

embora para os dois últimos a variação seja superior entre as categorias. O tempo de 

encerramento prevalece igualmente superior ao de conclusão, excepto para a categoria 4 – 

Assistente. 
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Figura 11 – Representação gráfica do tempo médio de entrada, de conclusão e de encerramento em função da 
categoria da OT. 

O efeito da categoria é visível para o tempo de conclusão e para o de encerramento, mas 

não para o de entrada. Sendo assim, este não se considera na análise de seguida efectuada. 

Na categoria 5, registam-se os tempos médios mais baixos, devido à resolução das OTs, no 

caso do SOI, depender em grande parte de recursos internos, centralizados nas Oficinas, 

agilizando o processo. Quanto ao encerramento, o seu tempo médio é inferior devido às 

OTs não terem associada nenhuma documentação específica, dependendo o seu fecho em 

sistema apenas do registo do tempo dos técnicos na mesma. 

No DCAE (categoria 2), também se regista um tempo de conclusão baixo, relativamente à 

média. Este valor pode ser explicado pelo facto de a actividade do departamento incluir 

muitas acções de manutenção preventivas ou planeadas, o que proporciona uma prévia 

alocação dos recursos necessários; e também pelo facto de muitas das OTs atendidas para 

este departamento serem reencaminhadas para empresas externas com contrato de 

permanência no CHVNG/E, o que agiliza a resolução do problema dada a proximidade do 

assistente. Estas OTs não são assim contabilizadas na categoria 4. 
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As OTs relativas aos equipamentos de electromedicina (categoria 3) apresentam o tempo 

de conclusão mais elevado, devido à maior complexidade técnica dos equipamentos e aos 

valores financeiros mais elevados envolvidos, estando muitas vezes incluído no processo 

de resolução da OT o desencadeamento de pedidos de orçamento ou o encaminhamento 

para empresas externas, o que implica um acréscimo de tempo. Além disso, a actividade 

do DEM também inclui a gestão da manutenção preventiva relativa à electromedicina, 

sendo necessário gerar OTs antecipadamente para alguns equipamentos, à semelhança do 

descrito anteriormente para o DCAE, que apenas são concluídas aquando da realização da 

acção de manutenção. O tempo de encerramento das OTs do âmbito do DEM é também o 

mais elevado relativamente às outras categorias consideradas, o que se atribui ao facto de 

muitas das OTs terem associado um relatório de assistência técnica, necessário para o 

encerramento em sistema, documento que muitas vezes tarda a ser disponibilizado pela 

empresa externa envolvida, atrasando o fecho da OT. 

Na categoria 4, como já mencionado o tempo de conclusão é superior ao de encerramento, 

o que pode ser explicado pelo facto de o procedimento de contacto por fax com o 

assistente não estar ainda optimizado, havendo um diferencial de tempo significativo 

entre a geração da OT e o contacto com o assistente, que é contabilizado neste tempo. 

Nas OTs relativas ao DAI, o tempo de conclusão é relativamente elevado em relação à 

média, devido a muitas vezes os pedidos de intervenção requerem orçamentação ou a 

incluírem pedidos de realização de transportes de Bens (nem sempre havendo capacidade 

de armazenamento imediata), o que resulta no aumento do tempo de resolução da OT.  

Mediante os dados recolhidos, considerou-se de interesse no seu tratamento a aplicação 

da técnica estatística de análise de variância, já que esta permite a análise da dispersão 

total presente num conjunto de dados e a identificação dos factores que a originaram, bem 

como da sua contribuição (Guimarães & Cabral, 2007). Para a sua realização recorreu-se 

ao software R, uma linguagem desenvolvida para a estatística computacional e gráfica 

(Venables et al., 2011). Devido ao grande afastamento dos dados de uma distribuição 

normal, as hipóteses do teste – homogeneidade da variância entre grupos e não existência 

de outliers – não se verificaram, não sendo as conclusões do teste válidas.  

Contudo, os dados obtidos indicaram que poderia ter interesse analisar o 
conT OT como uma 

variável categórica, já que assim se incluíram na análise as OTs não concluídas, até aqui 

não consideradas devido aos tempos zeros, neste caso, não terem significado enquanto 

variável contínua. Considerou-se pertinente a definição de quatro classes para o conT OT

(Tabela 4), de forma a testar a sua independência em relação ao mês e à categoria das OTs.  
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Tabela 4 – Classes consideradas para 
conT OT

 

Tempo (h) Tempo (d) Classes 
conT OT  

0 0 Não Concluída (NC) 

>18 >0,75 Demorado 

]3,18] ]0,13;0,75] Normal 

]0,3] ]0;0,13] Rápido 

Com esse objectivo, decidiu-se aplicar o teste não-paramétrico de independência do Qui-

quadrado, que permite verificar se duas variáveis em questão são ou não relacionadas, a 

partir da definição de duas hipóteses (Guimarães & Cabral, 2007): 

0 :H As variáveis são independentes 

1 :H As variáveis não são independentes. 

Considerando que a variável X pode ser observada em I categorias não sobreponíveis ( iX

com 1,2,...,i I e 2)I   e a variável Y em J  categorias igualmente não sobreponíveis ( iY

com 1,2,...,j J e 2)J  , e sejam(Guimarães & Cabral, 2007) 

:ijN a frequência observada na célula,  

1

:
J

i ij

j

N N



 a frequência marginal observada na categoria 
iX , 3-1 

1

:
I

j ij

i

N N



 a frequência marginal observada na categoria 
iY , 3-2 

1 1

:
I J

ij

i j

N N
 

  a dimensão da amostra, 3-3 

a estatística do teste de independência do Qui-quadrado  ''Q é calculada pela expressão  

 
2

1 1

''
I J

ij ij

i j ij

N e
Q

e 


   3-4 

em que,  

i j

ij

N N
e

N

 
  3-5 

O teste não deve ser utilizado nos casos em que mais do que 20% das frequências ije forem 

inferiores a 5 ou se algumas das mesmas for menor que 1. 
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Em ambos os testes realizados, A – análise da independência entre as classes de 
conT OT e o 

mês e B – análise da independência entre as classes de 
conT OT e a categoria, se considerou 

um nível de significância de 5% (Guimarães & Cabral, 2007). As tabelas de contingência 

com os resultados obtidos para ambos os testes apresentam-se no Anexo 5, sendo que 

quer para o teste A, quer para o teste B se verificou que o teste é passível de ser aplicado, 

uma vez que nenhuma das frequências é inferior a 5. Mediante os parâmetros obtidos para 

cada um dos testes (Tabela 5), pode-se afirmar que a 
0H é rejeitada em ambos os casos, já 

que a probabilidade de significância  p obtida é muito inferior a 0,05 e o valor de ''Q

muito superior ao valor crítico da distribuição de Qui-quadrado 2

GL (Guimarães & Cabral, 

2007; Hill & Lewicki, 2006). 

Tabela 5 – Resultados dos testes não-paramétricos de independência do Qui-quadrado 

Parâmetros Teste A Teste B 

''Q  56,58 302,55 

GL  15 12 

p  9,68x10-7 1,37x10-57 

2

GL  32,80 28,30 

Sendo as variáveis não independentes nos dois testes, é possível calcular o seu grau de 

associação (Anexo 6). Uma das medidas que se utiliza é o coeficiente de contingência de 

Pearson  C , baseado na comparação das frequências absolutas observadas com as 

frequências absolutas que se teriam no caso de independência entre as variáveis, sendo 

dado por (Hill & Lewicki, 2006) 

''

''

Q
C

Q N



 3-6 

O coeficiente toma valores entre 0 e 1, mas nunca atinge o valor 1. O valor 0 corresponde à 

situação de independência e quanto mais elevados os valores, mais forte a associação 

entre as variáveis (Hill & Lewicki, 2006). No caso do teste A obteve-se 0,103C  , enquanto 

no teste B o valor é de 0,233C  . Confirma-se assim a associação entre as variáveis, sendo 

mais forte entre conT OT e a categoria da OT, do que com o mês. 
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Analisando os resultados relativos à classe NC, no teste A verifica-se uma dependência 

entre as variáveis com significado durantes os meses de Julho e Agosto, enquanto no teste 

B existem diferenças em função da categoria. A percentagem de OTs não concluídas é 

representativa em todas as categorias, destacando-se para o DAI (categoria 1) e para os 

assistentes (categoria 4) – ver Anexo 5. Estes dados vêm no seguimento das justificações 

apresentadas anteriormente para os 27% de OTs por fechar em sistema, indicando uma 

associação entre os motivos mencionados e estas duas áreas. Relativamente às classes 

definidas para as OTs concluídas no teste A a distribuição é muito semelhante, excepto 

para a Demorado no mês de Setembro, enquanto no B existem diferenças (Figura 12). 
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Figura 12 – Representação gráfica da percentagem de OTs por classe de OTs  concluídas para o (A) teste A e 
para o (B) teste B.  

Considerando as OTs concluídas (Figura 12B) para a categoria, o DCAE, o DEM e o SOI 

apresentam uma distribuição muito semelhante pelas três classes – Demorado, Normal e 

Rápido – tendo o melhor perfil comparativo de tempo. Estes resultados são coerentes com 

a análise efectuada em relação aos tempos médios para o DCAE e para o SOI, mas não para 

o DEM, que apresenta o conT OT  mais elevado. Este dado indica que para esta categoria, os 

casos de maior complexidade técnica e maior valor de orçamento apresentam tempos de 

conclusão na classe Demorado muito altos, afectando negativamente o valor de tempo 

médio obtido. 

A categoria 4 apresenta o maior número de OTs concluídas em tempo superior a 18 horas, 

representando 80% do total. O DAI apresenta a maior percentagem relativa de OTs 

resolvidas em menos de três horas, e um valor elevado para a classe Demorado, o que 

indica que quando os pedidos de intervenção não são solucionados em três horas, têm 

tendência a só ser resolvidos num período após 15 horas ou mais.  
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3.3 Implementação do SGQ 

Na fase de aprendizagem do funcionamento do serviço, tomou-se conhecimento que 

existia no antigo serviço, o SIES, um trabalho iniciado no âmbito da implementação de um 

SGQ, mas que por motivos internos não havia sido terminado. Após a sua análise, 

considerou-se que não teria interesse o uso dessa informação no trabalho a realizar, 

tendo-se desenvolvido o SGQ desde o início. Além disso, estava disponível no portal da 

Instituição um Manual do Imobilizado do Hospital, do qual se retirou alguma informação 

para a definição dos processos e procedimentos realizada. Dado a informação disponível 

nesse manual não estar actualizada e completa, não abrangendo todo o âmbito de 

actividade do SEE, nem estar adaptado a uma estrutura de SGQ, optou-se por elaborar um 

novo Manual de Procedimentos gerais do Serviço, segundo as recomendações da norma 

utilizada.  

No desenvolvimento do SGQ aqui apresentado, foram tidas em conta duas condições 

essenciais: satisfazer os requisitos da norma de referência considerada e respeitar a 

cultura da organização, independentemente das alterações introduzidas.  

O processo de desenvolvimento do SGQ a implementar no SEE baseou-se na norma NP EN 

ISO 9001:2008 (adiante designada por Norma), tendo-se adoptado uma abordagem por 

processos, como recomendado na referida Norma (IPQ, 2008). 

O âmbito do SGQ engloba toda a actividade do SEE, que se traduz nas três vertentes 

principais da gestão de equipamentos e instalações: 

 Gestão da manutenção de equipamentos e electromedicina; 

 Gestão do imobilizado; 

 Controlo energético e ambiental. 

Seguindo a recomendação da Norma, avaliou-se se todas as secções da secção 7 seriam 

aplicáveis ao SGQ. Decidiu-se pela exclusão do requisito 7.3 (Concepção e 

Desenvolvimento) da NP EN ISO 9001:2008, uma vez que não se consideram as 

actividades de concepção e desenvolvimento na realização da actividade da Organização, 

dada a sua natureza. 

Como estratégia para a implementação, começou-se por nomear o Representante da 

Gestão no Serviço, com o objectivo de envolver a Organização na implementação do SGQ, 

de favorecer a sua eficiência e de assegurar a sua continuidade após o término do estágio 

curricular. A responsabilidade foi atribuída a um colaborador do HPQ, estando a nomeação 

formal presente no Anexo 7. 
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Seguidamente, procedeu-se à definição da estrutura documental para o SGQ do SEE, tendo 

em consideração (APCER, 2010; IPQ, 2008): 

 a dimensão da organização, o tipo de actividades e a competência do pessoal; 

 os requisitos da documentação exigidos pela Norma; 

 a aplicação de uma abordagem por processos; 

 e que a estrutura adoptada deve criar um “sistema de gestão documentado” e não 

um “sistema de documentos”. 

Mediante estes princípios, optou-se por desenvolver o sistema documental apresentado na 

Figura 13, que incluí:  

 Política e Objectivos da Qualidade; 

 Manual de Gestão da Qualidade; 

 Manual de Processos e Manual de Funções; 

 Manual de Procedimentos; 

 ITs, FVs e Impressos; 

 Registos. 

 

 

Figura 13 – Estrutura Documental do Sistema de Gestão da Qualidade implementado. 
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Analisando a estrutura em pirâmide desenhada, a Política e os Objectivos da Qualidade 

traduzem o comprometimento da gestão e as metas associadas à implementação do SGQ, 

seguindo-se o Manual de Gestão da Qualidade, que constituí o documento fundamental de 

suporte ao SGQ, enunciando a informação essencial relativamente a este. De seguida, 

optou-se por definir um Manual de Processos, no qual os processos são esquematizados e 

descritos; e um Manual de Funções, onde se formaliza as competências dos diferentes 

colaboradores do SEE, bem como a hierarquia de funções e a política de substituição que 

regulam a actividade do Serviço. Dada a complexidade dos processos e a necessidade 

interna da existência de um documento que materialize e detalhe os procedimentos a 

seguir na actividade diária, criou-se um Manual de Procedimentos, estabelecendo-se a 

matriz de relação entre os diferentes processos e os procedimentos documentados 

elaborados. Na base, considerou-se ainda os impressos necessários ao SGQ e os registos da 

Qualidade a ter em conta. 

Os requisitos da documentação impostos pela Norma foram abrangidos na estrutura 

desenhada através: da associação de declarações documentadas à Política e aos Objectivos 

da Qualidade (Anexo 7); do desenvolvimento de um Manual de Gestão da Qualidade que 

inclui o campo de aplicação do SGQ, refere os procedimentos documentados obrigatórios 

do SGQ, e descreve as interacções dos processos do SGQ; e da inclusão no Manual de 

Procedimentos de sete procedimentos documentados associados às secções da Norma que 

assim o exigem. (APCER, 2010; IPQ, 2008). 

Com o objectivo de garantir a uniformidade de estrutura, definiram-se as regras a 

considerar na elaboração de Impressos, Documentos e Registos do SGQ e elaborou-se um 

procedimento documentado, posteriormente incluído no Manual de Procedimentos: 

PDS.01 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO (Anexo 15). Neste procedimento, além da 

definição da forma de registo de alterações, do formato de paginação, da estrutura do 

cabeçalho e do rodapé, incluiu-se a estrutura do corpo da documentação a considerar para 

os diferentes manuais e o código do impresso a utilizar.  

Definiu-se igualmente que toda a documentação do âmbito do SGQ é verificada pelo 

Representante da Gestão e aprovada pelo Responsável de Serviço. Tendo em vista a 

continuidade do SGQ após o estágio, foi atribuído ao HPQ a responsabilidade pela 

elaboração futura de documentação, bem como a gestão documental. Todos os 

responsáveis devem rubricar a documentação no respectivo campo definido na estrutura 

do rodapé com indicação da data. 
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Antes da definição dos processos a considerar, procedeu-se então à elaboração desses 

mesmos impressos e das matrizes de registo, num total de 11 documentos, segundo o 

apresentado na Tabela 2 (Anexos 8 e 9). 

Tabela 6 – Relação de impressos e matrizes concebidos na primeira fase de desenvolvimento do SGQ 

Código Impresso 

SEE.00 Impresso base Declarações Documentadas 

SEE.01 Impresso base Matrizes 

SEE.02 Impresso base Manuais 

SEE.03 Impresso de redacção de Processo 

SEE.04 Impresso de redacção de Procedimento 

SEE.05 Impresso de redacção de Funções 

Código Matriz 

MT01 Impressos 

MT02 Documentos 

MT03 Documentos de Origem Externa 

MT04 Registos 

MT05 Registo de Cópia 

3.3.1 Abordagem por Processos 

Tendo por base o conceito de processo e os princípios do Ciclo PDCA, procedeu-se à 

análise das várias vertentes da actividade do Serviço, de forma a identificar os processos, a 

definir as suas interacções e a estabelecer um mapa de processos. Optou-se por organizar 

os processos segundo a classificação proposta pela norma AFNOR FD X50-176: processos 

de gestão (PG), processos de operacionais (PO) e processos de suporte (PS), como descrito 

na secção 2.2.2 (Duret & Pillet, 2009). 

O modelo de processos considerado baseia-se no proposto pela Norma, ilustrando as 

interacções dos processos referentes às secções 4 a 8 do documento (Figura 14). Esta 

representação destaca o papel do cliente na definição de requisitos e a importância da 

monitorização da satisfação do cliente. Na definição dos processos, englobou-se a 

actividade interna do SEE e as suas relações com os outros serviços do CHVNG/E e as 

empresas externas (IPQ, 2008). 
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Figura 14 – Modelo do SGQ baseado na interacção dos processos. 

Uma vez que a identificação de processos só faz sentido quando as actividades que lhe 

estão associadas podem ser geridas de forma autónoma, ou seja, quando permitem a 

definição de objectivos e indicadores úteis para a sua monitorização e gestão; na 

caracterização dos processos foram considerados estes conceitos, tendo-se identificado o 

objectivo de todos os processos e definido indicadores para aqueles que dada a natureza 

da actividade se considerou pertinente (Pires, 2007). 

Como mencionado, a definição dos processos foi formalizada no Manual de Processos 

elaborado (Anexo 13), tendo-se documentado cada um deles com a Ficha de 

Caracterização representada na Figura 15.  

 

Figura 15 – Representação da Ficha de Caracterização utilizada na formalização dos processos. 
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A Ficha de Caracterização é uma forma de cartografia de processos, onde é indicado o 

objectivo do processo, as suas entradas e as respectivas origens; as saídas e os respectivos 

destinatários; o gestor; as suas actividades principais; as diferentes áreas intervenientes; 

os indicadores e os procedimentos e registos associados (Pires, 2007). 

3.3.2 Manual de Procedimentos 

Mediante os processos definidos e os requisitos da Norma, determinaram-se os 

procedimentos a elaborar, já que consoante o processo, um procedimento pode 

documentá-lo com maior ou menor detalhe, em função da competência dos operadores 

envolvidos (Duret & Pillet, 2009). Os documentos desenvolvidos foram agrupados no 

Manual de Procedimentos (Anexo 15) por departamento de actividade do SEE, tendo em 

conta o seu âmbito.  

A correspondência dos procedimentos com os processos foi clarificada no Manual através 

da inclusão de uma matriz de relação (Tabela 7) e através do uso da mesma classificação 

aplicada aos processos na sua codificação: procedimentos de gestão (PDG), procedimentos 

operacionais (PDO) e procedimentos de suporte (PDS). 
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Tabela 7 – Procedimentos elaborados, respectiva classificação e relação com os processos do SGQ 

Procedimento vs Processo 

P
G

.0
1 

P
G

.0
2 

P
G

.0
3 

P
O

.0
1 

P
O

.0
2 

P
O

.0
3 

P
O

.0
4 

P
O

.0
5 

P
O

.0
6 

P
O

.0
7 

P
S

.0
1 

P
S

.0
2 

P
S

.0
3 

PDG.01 PLANEAMENTO DO SGQ    

       

   
PDG.02 REVISÃO DO SGQ    

       

   
PDG.03 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES    

       

   
PDG.04 ACTUALIZAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES    

       

   
PDG.05 ELABORAÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMADAS    

       

   
PDG.06 ELABORAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO    

       

   
PDG.07 REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO    

       

   
PDG.08 ELABORAÇÃO DO PLANO DE FÉRIAS    

       

   
PDG.09 ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLO INTERNO E 

MELHORIA    

       

   
PDG.10 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES    

       

   
PDG.11 AUDITORIA INTERNA    

       

   
PDG.12 CONTROLO DO SERVIÇO NÃO CONFORME    

       

   
PDG.13 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES              

PDG.14 ACÇÕES CORRECTIVAS    

       

   
PDG.15 ACÇÕES PREVENTIVAS    

       

   
PDO.01 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS    

       

   
PDO.02 GESTÃO DE OTS COM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA    

       

   
PDO.03 GESTÃO DE OTS SEM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA    

       

   
PDO.04 ENCERRAMENTO E ARQUIVO DAS OTS    

       

   
PDO.05 ORÇAMENTAÇÃO DE REPARAÇÕES/SUBSTITUIÇÕES 

ATÉ 500€    

       

   

PDO.06 ORÇAMENTAÇÃO DE REPARAÇÕES/SUBSTITUIÇÕES 
SUPERIORES A 500€    

       

   

PDO.07 CONFERÊNCIA E REENCAMINHAMENTO DA 
FACTURAÇÃO    

       

   
PDO.08 DEFINIÇÃO DE CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA    

       

   
PDO.09 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ABATES    

       

   
PDO.10 AQUISIÇÃO DE BENS    

       
   

PDO.11 RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA DE BENS    

       
   

PDO.12 INVENTARIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS    

       

   
PDO.13 CONTROLO INTERNO AO INVENTÁRIO    

       

   
PDO.14 TRANSPORTE DE BENS    

       

   
PDO.15 ABATE DE BENS    

       

   
PDO.16 RETOMA POR REPARAÇÃO    

       

   
PDO.17 TRANSFERÊNCIA DE BENS    

       

   
PDO.18 EMPRÉSTIMO DE BENS    

       

   
PDO.19 CEDÊNCIA DE BENS PARA EMPRÉSTIMO    

       

   
PDO.20 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA    

       

   
PDO.21 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INTERNA    

       

   
PDO.22 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO DCAE    

       

   
PDO.23 COORDENAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO EXTERNA DAS 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS    

       

   
PDO.24 CONTROLO INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA              

PDO.25 GESTÃO DAS EMPRESAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
PERMANÊNCIA    

       

   
PDO.26 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TÉRMICAS    

       

   
PDO.27 ELABORAÇÃO DO PLANO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA    

       

   
PDO.28 REGISTOS DOS CONSUMOS DA INSTITUIÇÃO              

PDS.01 ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO    

       

   
PDS.02 GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO    

       

   
PDS.03 CONTROLO DOS REGISTOS    

       

   
PDS.04 GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS    

       

   
PDS.05 SELECÇÃO DE FORNECEDORES    

       

   
PDS.06 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES    
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Definiram-se um total de 49 procedimentos, nos quais se incluem os sete referentes às 

secções da Norma que requerem procedimentos documentados (Tabela 8): Controlo dos 

Documentos (secção 4.2.3), ao Controlo dos Registos (secção 4.2.4), à Auditoria Interna 

(secção 8.2.2), ao Controlo do Produto/Serviço Não conforme (secção 8.3), às Acções 

Correctivas (secção 8.5.2) e às Acções Preventivas (secção 8.5.3). Considerou-se que para a 

satisfação dos requisitos das seis secções teria interesse a elaboração de sete 

procedimentos de forma a facilitar a organização da informação necessária, no seguimento 

da indicação da Norma de que um único documento pode abordar os requisitos de um ou 

mais procedimentos ou que um requisito para um procedimento documentado pode ser 

satisfeito por um ou mais documento (IPQ, 2003; IPQ, 2008). 

Tabela 8 – Relação entre os procedimentos documentados requeridos pela Norma e as respectivas secções 

Secção da Norma Procedimento Documentado 

4.2.3 Controlo dos Documentos 
PDS.01 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

PDS.02 GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

4.24 Controlo dos Registos PDS.03 CONTROLO DOS REGISTOS 

8.2.2 Auditoria Interna PDG.11 AUDITORIA INTERNA 

8.3 Controlo do Serviço Não conforme PDG.12 CONTROLO DO SERVIÇO NÃO CONFORME 

8.5.2 Acções Correctivas PDG.14 ACÇÕES CORRECTIVAS 

8.5.3 Acções Preventivas PDG.15 ACÇÕES PREVENTIVAS 

 

Os procedimentos foram elaborados segundo a estrutura apresentada no Impresso de 

redacção de Procedimento (SEE.04 – Anexo 8), construída de forma a incluir a definição 

de: O quê, ou seja, o que deve ser executado; O quem, isto é, a explicitação das diferentes 

funções (execução, verificação e responsável); Os comos, através da precisão dos 

documentos necessários ou de apoio às acções consideradas; e, se necessário, de o 

quando, o onde e o quanto (Duret & Pillet, 2009). 

Os fluxogramas foram construídos respeitando as regras elementares para a sua 

elaboração: mostrar as actividades no interior de caixas facilmente identificáveis, mostrar 

os fluxos de informação através de linhas ligando as caixas, identificação dos documentos 

através da sua revisão mais recente e evitar o cruzamento de linhas. Os fluxogramas foram 

elaborados com recurso à notação simbólica apresentada na Tabela 9, de acordo com as 

recomendações da Norma ISO 5807:1985 Information processing (Manzano, 2004; Pires, 

2007).  
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Tabela 9 – Notação simbólica aplicada na elaboração de Fluxogramas 

Símbolo Significado Descrição 

 Início/Fim 
Representa a definição de início e fim do fluxo do 

procedimento. 

 
Actividade 

Representa a execução de uma actividade ou de 
um conjunto de actividades. 

 
Actividade Predefinida 

Representa a referência a uma actividade já 
definida. 

 
Decisão 

Representa a decisão quanto à realização de uma 
actividade ou não ou entre duas ou mais 

actividades distintas. 

 
Documento 

Representa a saída de dados da actividade em 
forma de documento. 

 
Multidocumentos 

Representa a saída de dados da actividade em 
forma de mais do que um documento. 

 
Dados 

Representa a entrada ou a saída de dados de uma 
actividade de forma genérica. 

 
Base de Dados 

Representa o armazenamento de dados da 
actividade em Base de Dados. 

 Linha 
Representa a ligação entre os vários blocos do 
fluxograma, possuindo normalmente uma seta 

indicadora da direcção do fluxo de acção. 

 Linha Tracejada 

Representa uma actividade cuja realização pode 
ou não ocorrer em função de uma condição, 
podendo igualmente apresentar uma seta 
indicadora da direcção do fluxo de acção. 

  

3.3.3 Manual de Gestão da Qualidade 

Dada a flexibilidade de estrutura, formato e conteúdo permitida pela Norma, considerou-

se que para o SEE teria maior interesse a criação de um Manual de Gestão da Qualidade 

(Anexo 12) que enunciasse um resumo do SGQ e dos seus princípios, referenciando a 

restante documentação de suporte, em vez de um Manual que centraliza-se todo o SGQ. 

Assim, o Manual de Gestão da Qualidade reúne não só a função de peça-chave de 

comunicação do SGQ a nível interno, mas também a de documento de apresentação do 

SGQ do SEE às partes interessadas externas ao Serviço (APCER, 2010). 
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A elaboração do Manual baseou-se nos requisitos da secção 4.2.2 (Manual da qualidade) 

da Norma e nas recomendações da Norma 4433:2005 Linhas de orientação para a 

documentação de sistemas de gestão da qualidade (IPQ, 2005; IPQ, 2008). Os pontos 

obrigatórios e as linhas de orientação foram incluídos na estrutura do Manual da seguinte 

forma: 

 CONTROLO DO DOCUMENTO 

Registo do histórico de alterações do documento e da natureza das alterações 

gerais de edição/revisão. 

 

 ÍNDICE 

Listagem de todas as secções do Manual de Gestão da Qualidade, com identificação 

do seu número (quando aplicável), título e localização. 

 

 1 INTRODUÇÃO 

Indicação clara dos responsáveis pela elaboração, manutenção, actualização, 

verificação e aprovação do Manual (secção 1.3 a 1.5). 

Explicação do procedimento de registo de alterações do documento (secção 1.6). 

 

 2 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Inclusão de informações relativas à organização, tais como a denominação, 

localização, recursos, descrição da actividade e posição na cadeia de valor (secção 

2.1 a 2.3 e 2.5).  

Descrição da estrutura da Organização e apresentação do organigrama (secção 2.3 

e 2.4). 

 

 3 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Descrição do SGQ. 

Definição do campo de aplicação do SGQ do SEE e justificação das exclusões 

(secção 3.1). 

Identificação da norma específica em que o SGQ se baseia (secção 3.1). 

Referência às Declarações Documentadas da Política e dos Objectivos da Qualidade 

e às considerações relativas à sua definição e revisão (secção 3.3 e 3.4). 

Identificação das responsabilidades da Organização para com o SGQ e do 

Representante da Gestão (secção 3.5 e 3.6). 

 

 



Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade no Serviço de Equipamentos e Electromedicina do CHVNG/E 

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados  48 

 4 ABORDAGEM POR PROCESSOS 

Descrição do SGQ. 

Documentação do SGQ (secção 4.1). 

Descrição dos processos e das suas interacções (secção 4.2 e 4.3). 

Referência aos procedimentos documentados requeridos (secção 4.4). 

Identificação das responsabilidades nos processos (secção 4.5). 

 

 5 APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NORMA 

Descrição dos processos e das suas interacções. 

Referência aos procedimentos documentados requeridos. 

 

 ANEXOS 

Listagem dos documentos referidos, mas não incluídos no Manual. 

3.3.4 Manual de Funções 

O Manual de Funções (Anexo 14) foi elaborado em conformidade com as secções 5.5.1 

(Responsabilidade e autoridade) e 6.2 (Recursos Humanos) da Norma, tendo-se incluído o 

organigrama do SEE; uma matriz de competências onde se define a escolaridade, a 

formação, o saber fazer e a experiência necessários para cada posição no Serviço; e por 

fim, uma secção de Descrição de Funções, onde se especificam as funções de cada 

colaborador numa Ficha de Competências, as suas responsabilidades, a hierarquia de 

autoridade a respeitar e a política de substituição (Figura 16). 

 

Figura 16 – Representação da Ficha de Competências elaborada para cada colaborador. 
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De forma a garantir a comunicação interna relativamente à informação referida, criou-se 

um requisito de aprovação para o Manual: as Fichas de Competências elaboradas para as 

diferentes funções têm de ser do conhecimento dos seus titulares, que é comprovado pela 

rúbrica dos mesmos no campo “TOMEI CONHECIMENTO:” da respectiva Ficha. Em caso de 

alteração nos titulares, é efectuada a substituição da Ficha de Competências e regista-se 

alteração na secção elaborada para o Controlo do Documento.  

3.3.5 Normas, Legislação e Regulamentação 

Na implementação do SGQ foi efectuado o levantamento das normas, legislação e 

regulamentação aplicáveis às actividades realizadas pelo SEE, tendo-se considerado os 

documentos enunciados na Matriz MT03 DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA (Anexo 9). 

A informação relevante que consta na documentação foi considerada como input na 

definição dos processos realizada. 

Neste âmbito, foram igualmente desenvolvidas duas normas internas e o regulamento 

interno do SEE, decorrentes de necessidades identificadas no decorrer do estágio: 

A. Ausência de um documento de referência relativo às regras e aos critérios a seguir 

na inventariação de Bens, que contribuísse para a harmonização dos 

procedimentos adoptados no Centro Hospitalar; 

B. Necessidade de clarificar as regras a considerar na realização do Transporte de 

Bens, consequente da divisão ainda em organização do SIES no SEE e no SOI; 

C. Deliberação do CA relativamente à necessidade de elaboração de regulamento 

interno para os serviços recém-formados. 

As normas foram estruturadas com base no Impresso base da NM (SEE.07 Anexo 8) e o 

regulamento de interno com base no Impresso base do RI (SEE.06 Anexo 8), segundo as 

indicações da Estrutura-tipo definida pelo CA em Boletim Informativo. Na sua definição 

foram considerados inputs de outros serviços do CHVNG/E: Serviços Jurídicos, Gabinete de 

Auditoria Interna, Serviços Financeiros e de Contabilidade e Serviço de Aprovisionamento 

e Logística. 

Em relação ao ponto A, elaborou-se a norma NM01 Registo e Controlo dos Bens 

Inventariáveis (Anexo 16), onde se definiu o conceito de imobilizado corpóreo, os critérios 

de inventariação, a metodologia de identificação dos Bens e o procedimento de controlo 

interno, bem como se identificaram os Bens inventariáveis.  
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A segunda norma redigida (ponto B) foi a NM02 Transporte de Bens (Anexo 17), onde se 

regularizou o transporte de Bens sob a tutela do SEE desempenhado de forma interna ou 

pela Equipa de Transporte do SOI, identificando as diferentes responsabilidades. Por 

motivos internos à Instituição, a referida norma à data da conclusão do estágio não se 

encontra em vigor. 

O regulamento interno (Anexo 18) foi estruturado em quatro capítulos: Disposições gerais, 

onde se apresenta o âmbito e a Organização; Da estrutura, onde se enuncia a composição e 

as competências dos colaboradores; Funcionamento do Serviço, que refere as regras 

gerais da actividade do Serviço e algumas especificidades desta; Disposições Finais, que 

inclui as condições de acesso, actualização, esclarecimento de dúvidas/omissões, de 

entrada em vigor e de revogação. 

3.3.6 Instruções de Trabalho, Folhas de Verificação, Matrizes e Impressos 

Além da instrução de trabalho mencionada na secção 3.2.1 do presente documento, foi 

elaborada uma outra relativa à realização do inventário físico (IT.01 Inventariação Física – 

Anexo 10) como complemento à NM01 já mencionada. 

Relativamente às folhas de verificação, além da já referida, foram elaboradas mais vinte e 

três, referentes às actividades de manutenção preventiva realizadas pelo DEM. Nestas 

folhas de verificação são descritos os itens a realizar/verificar (actividades de manutenção 

e testes qualitativos) e a sua periocidade para os diferentes equipamentos incluídos na 

manutenção preventiva interna (FV02 a FV24 do Anexo 11). Os itens incluídos 

encontravam-se já definidos pelo DEM, na sequência de um trabalho anteriormente 

desenvolvido no Serviço. 

Foram ainda definidas sete matrizes (MT01 a MT07 do Anexo 9), para a organização dos 

impressos, dos registos, dos documentos internos e de origem externa; e para o registo de 

cópias da documentação e controlo da facturação e dos orçamentos. Além disso, 

elaboraram-se mais seis (MT08 a MT13 do Anexo 9) no âmbito da gestão da melhoria e 

das necessidades de registo da avaliação das acções de formação e da avaliação aos 

fornecedores. 

No decorrer da elaboração da restante documentação, definiram-se ainda mais doze 

impressos adicionais relativamente aos descritos em 3.3 como resposta às necessidades 

detectadas referentes à documentação, às actividades de manutenção e à gestão da 

melhoria (SEE.06 a SEE.17 do Anexo 8). 
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3.4 Acções de Monitorização e Melhoria Futuras 

A implementação de um SGQ eficaz é uma tarefa complexa e que exige tempo e 

disponibilidade da Organização para garantir o seu bom funcionamento. No período de 

cinco meses em que decorreu o estágio foi possível desenvolver o SGQ e transmitir ao SEE 

o seu conteúdo, tendo-se iniciado paralelamente a sua implementação. Contudo, só no 

período que se segue será possível implementar efectivamente alguns dos procedimentos 

desenhados e avaliar globalmente o SGQ, bem como a capacidade do Serviço de se 

melhorar continuamente. Nesse sentido, destacam-se alguns pontos que se entendem 

serem fundamentais para a monitorização e melhorias futuras do Serviço. 

Relativamente aos resultados dos indicadores de avaliação de funcionamento estes devem 

ser tidos em atenção, e dar origem a medidas internas de melhoria. Ao nível do processo 

de requisição interna reforça-se a sugestão para a inclusão do alerta no software para a 

importância do correcto preenchimento dos campos já mencionado e da acção de 

sensibilização junto dos clientes internos para o tema, deixando-se para esse efeito uma IT 

elaborada (IT.03 – Anexo 10).  

Quanto ao atendimento ao público, a gestão deve continuar a promover a nível interno a 

focalização do cliente, que em muito passa pela melhoria das actividades relacionadas com 

a gestão de OTs, sendo fundamental a adopção dos procedimentos definidos e uma aposta 

na melhoria dos pontos fracos revelados pelos indicadores de avaliação monitorizados 

neste trabalho. O Serviço deve assim desenvolver um esforço conjunto em relação a uma 

monitorização mais eficaz das OTs, agilizando a sua conclusão e encerramento, bem como 

o controlo interno das diferentes fases. Além disso, deve aumentar a sua preocupação na 

rapidez do contacto com as empresas externas e, simultaneamente utilizar o processo 

desenvolvido PS.03 Avaliação e Selecção de Fornecedores como uma ferramenta de 

comunicação com as empresas externas no sentido de uma melhoria da sua prestação de 

serviços, através da realização de uma avaliação efectiva e da sua disponibilização aos 

Serviços do CHVNG/E com poder de decisão ao nível do aprovisionamento. 

Referindo o SGQ em si, é importante que nesta fase inicial do SGQ, haja uma preocupação 

do Representante da Gestão em divulgar a documentação existente, o local onde se 

encontra disponível e a melhor forma de a utilizar. Além disso, deve ser igualmente 

promovido o conhecimento geral relativamente às normas e à legislação associada ao SGQ.  
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Outro dos pontos fundamentais é a divulgação da Política e dos Objectivos da Qualidade, 

nomeadamente relativamente às intenções de certificação, o que contribui para o 

envolvimento dos colaboradores e para a consciência da responsabilidade de cada um. O 

SEE deve igualmente passar esta mensagem ao restante hospital, de forma a aumentar a 

credibilidade na sua actividade. 

Num período de tempo próximo, como três a quatro meses, o Representante da Gestão, em 

colaboração com toda a organização, deve rever a estrutura documental definida, 

nomeadamente ao nível dos impressos, das FVs e dos registos desenvolvidos. Assim, é 

possível ao Serviço apurar se estes permanecem adequados, sendo a sua utilização de fácil 

integração na actividade diária do Serviço ou não, já que um dos pontos mais importantes 

num SGQ eficaz é que a documentação contribua para o bom funcionamento Serviço e não 

para criar uma carga adicional de burocracia.  

Ainda no âmbito do SGQ, é fundamental que haja um esforço a curto prazo para uma 

implementação plena do planeamento do SGQ e operacional efectivo e da sua revisão, 

assim como da gestão da melhoria contínua. Sendo que através deste último processo, a 

Organização será capaz de reunir um conjunto de dados essenciais que beneficiarão a sua 

actividade. Para isso, o SEE também dever ter sempre como preocupação a 

disponibilização de recursos direccionados ao SGQ, nomeadamente através da criação de 

condições para que o Representante da Gestão possa efectivamente assumir esse papel. 

Por fim, pretendia-se com o presente trabalho introduzir práticas de análise de risco ao 

nível das actividades de manutenção, não tendo sido possível devido aos recursos internos 

disponíveis não o justificarem, já que não haveria possibilidade de as aplicar, e também 

devido à escassez de tempo. Uma vez que em breve o Serviço terá o seu inventário 

actualizado e mais completo, e irá dispor de um software com funcionalidades acrescidas, 

nomeadamente ao nível da capacidade de associar aos equipamentos o seu plano de 

manutenção em sistema, deixa-se como recomendação do presente trabalho a futura 

aplicação da análise de risco. Da revisão de literatura realizada, combinada com o 

conhecimento adquirido do funcionamento do SEE e do CHVNG/E, considera-se de 

interesse a aplicação dos princípios da atribuição de um EM aos equipamentos, 

combinada com uma abordagem de RCM. A adopção de uma classificação de risco tem 

especial interesse no cenário de contenção de custos que se vive no CHVNG/E, 

constituindo uma ferramenta importante nas decisões de gestão da manutenção.  
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4 Conclusões 

Concluído o presente trabalho, o SEE possui um SGQ baseado na abordagem por 

processos, com uma estrutura documental adequada às suas necessidades, e que cumpre 

todos os requisitos da norma NP EN 9001:2008. 

A sua implementação iniciou-se com o diagnóstico à situação do Serviço, durante o qual se 

definiram indicadores de avaliação ao seu funcionamento ao nível do processo de 

requisição e do atendimento ao cliente. No tratamento dos dados aplicaram-se várias 

ferramentas estatísticas: o Diagrama de Pareto, Folhas de Verificação, Histogramas, 

Análise de Variância e Testes não-paramétricos de independência do Qui-quadrado. A 

informação recolhida correspondeu a uma amostra de 1329 requisições analisadas para o 

primeiro indicador e de 5291 OTs analisadas para o segundo. 

Os resultados retirados desta análise permitiram não só confirmar que a implementação 

de um SGQ traria benefícios ao funcionamento do SEE, mas também identificar pontos de 

melhoria específicos na sua actividade. Contribuiu ainda para o aumento do conhecimento 

interno relativamente ao perfil de actividade anual gerido em termos de OTs, ficando o 

Serviço com um suporte estatístico de dados para análises futuras.  

O trabalho realizado ao nível do desenvolvimento do SGQ em si resultou na definição da 

Política e dos Objectivos da Qualidade, na nomeação de um Representante da Gestão no 

SEE para o acompanhamento do processo e na elaboração da documentação associada à 

estrutura documental que se considerou de interesse para o Serviço. Esta inclui: o Manual 

de Gestão da Qualidade, o Manual de Processos, o Manual de Funções, o Manual de 

Procedimentos, três Instruções de Trabalho, vinte e três Folhas de Verificação, dezoito 

Impressos e treze Matrizes. Além disso, efectuou-se a compilação das normas e da 

legislação aplicáveis à actividade do Serviço e elaborou-se no âmbito do SGQ duas normas 

internas e o regulamento interno. 

Sendo o SEE um serviço recém-formado, estando ainda num período de reorganização 

interna, o trabalho desenvolvido contribuiu positivamente para a celeridade desse 

processo, tendo sido importante para a definição de muitas questões organizacionais e 

para a introdução de boas práticas na actividade do Serviço. Contribuiu ainda para a 

construção de uma imagem de qualidade associada ao Serviço junto da administração e da 

restante comunidade hospitalar. 
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Apesar de actualmente não dispor ainda dos recursos ideias ao desempenho da sua 

actividade no pleno, e de ter um número reduzido de colaboradores, quando comparado 

com outras estruturas hospitalares de gestão de equipamentos e instalações, os resultados 

deste trabalho permitem afirmar que a equipa demonstra um bom desempenho e que no 

seu conjunto trabalho no sentido de uma melhoria de condições. 

Sendo assim, e considerando que todos os colaboradores corresponderam muito 

positivamente ao trabalho realizado durante o estágio, tendo colaborado em tudo quanto 

possível, estão reunidas as condições para a utilização e continuidade do trabalho 

realizado no Serviço. 
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5 Avaliação do Trabalho Realizado 

5.1 Objectivos Realizados 

O trabalho descrito no presente documento tinha quatro objectivos principais. 

Primeiramente, pretendia-se efectuar o diagnóstico à situação do Serviço e definir 

indicadores de avaliação do seu funcionamento. Este objectivo foi cumprido, tendo-se 

recolhido dados para dois indicadores e realizado o seu tratamento estatístico recorrendo 

a diferentes ferramentas: Diagrama de Pareto, Folhas de Verificação, Histogramas, Análise 

de Variância e Testes não-paramétricos de independência do Qui-quadrado. A nível 

pessoal também se considera o objectivo realizado, dado que o estágio termina com uma 

boa percepção do funcionamento e das diferentes actividades geridas pelo SEE. 

O objectivo principal era o desenvolvimento de um SGQ através de uma abordagem por 

processos, tendo como referência a norma NP EN ISO 9001:2008, e a criação de condições 

para a sua implementação e melhoria. Este foi alcançado, estando concluído o SGQ do SEE, 

com uma estrutura documental adequada às suas necessidades, e cumprindo todos os 

requisitos da norma NP EN 9001:2008. Na sua realização apenas não foi possível incluir 

nos procedimentos as técnicas de análise de risco, sendo deixada a recomendação como 

resultado do trabalho realizado. 

Era também objectivo que o Serviço se envolvesse no processo de desenvolvimento do 

SGQ, de forma a favorecer a sua eficiência e continuidade futuras. Este objectivo foi 

cumprido de diferentes formas. Uma delas foi a nomeação do Representante da Gestão, o 

qual assumirá o SGQ após o término do estágio. Outra foi o respeito máximo pela dinâmica 

do SEE e dos seus colaboradores no desenho do SGQ construído, de forma a minimizar as 

dificuldades na sua integração na actividade do Serviço. Por fim, sempre se promoveu ao 

longo do estágio o diálogo com todos os colaboradores relativamente às suas funções, 

opiniões e dificuldades, tendo-se dado a conhecer o trabalho à medida da sua realização 

tanto quanto possível. 

Como objectivo último definiu-se a elaboração de proposta de acções de monitorização e 

melhoria futuras da implementação do SGQ. Objectivo esse formalizado no presente 

documento, sendo que as propostas redigidas são do conhecimento do SEE como sugestão 

para trabalho futuro. 
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5.2 Outros Trabalhos Realizados 

No decorrer do projecto foram desenvolvidos outros trabalhos/tarefas, além do trabalho 

principal, que se passam apresentar. 

Participou-se no Projecto de Inventariação Total dos Bens do CHVNG/E realizado na 

Instituição no período entre 26 de Abril e 30 de Junho de 2011 de quatro formas: 

 através da preparação do projecto, com a redacção da norma com as regras de 

inventariação e uma instrução de trabalho associada; 

 participando em parte das reuniões efectuadas com o objectivo de definir as 

melhores condições de realização para o projecto; 

 definindo a renumeração das salas do novo Pavilhão Administrativo; 

 realizando a inventariação dos Bens durante um dia. 

Contribuiu-se ainda na procedimento de efectivação de contratos de assistência técnicas 

relativos às UPS (Uninterruptible Power Supply), através da verificação de números de 

inventário e de actualização de listagens em Excel.  

5.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Durante o trabalho sentiram-se algumas dificuldades devido a ter sido iniciado durante o 

período de reorganização do Serviço, estando a decorrer uma fase de alterações que o 

afectariam. Contudo, este ponto acabou por ser positivo por permitir uma maior 

contribuição ao SEE e ao CHVNG/E do trabalho realizado, não se registando limitações 

significativas. 

O passo seguinte é o SEE não permitir que se perca o trabalho desenvolvido, dando-lhe 

continuidade através de uma implementação cada vez mais efectiva e da sua melhoria até 

à certificação pela ISO 9001:2008.  
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5.4 Apreciação Final 

O trabalho realizado foi interessante e meritório, por se considerar que os objectivos 

académicos a que se proponha foram cumpridos, mas principalmente, por ter permitido 

realizar e até superar os objectivos pessoais que em 5 anos de estudo vão crescendo. 

O tema desenvolvido foi um desafio porque, apesar de ter uma componente de análise 

estatística mais directamente abordada no decorrer do curso, requereu um esforço 

pessoal adicional direccionado ao aprofundamento dos conhecimentos na área de 

Sistemas de Gestão da Qualidade e da gestão hospitalar, que considero ter completado a 

minha formação na área de Engenharia. Para o sucesso deste esforço contribuiu em muito 

o nível elevado de exigência do curso, que levou ao desenvolvimento de ferramentas 

pessoais de resolução de problemas e de uma boa capacidade de trabalho.  

Dado o estágio ter decorrido em ambiente empresarial, foi possível adquirir 

conhecimentos e uma percepção muito própria do funcionamento diário de uma 

organização incluída numa Instituição com uma estrutura orgânica de muito peso, que 

reúne muitas valências e que na sua actividade tem que considerar sempre a sua relação 

final com o utente. Este facto constitui uma das aprendizagens mais importantes 

resultantes do estágio. 

Foi fornecido todo o apoio e todos os meios necessários ao sucesso do trabalho, bem como 

foi dado espaço para a autonomia no seu desenrolar. É de salientar que foi muito bem 

recebida no SEE, por todos os seus colaboradores, tendo-se todos mostrado cooperantes e 

com vontade de auxiliar e contribuir para uma boa integração e compreensão do 

funcionamento do Serviço. Este ambiente foi fundamental ao bom desenrolar do trabalho, 

bem como o espírito de equipa saudável e de união que se vive no SEE. 
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Anexo 1 FV01  
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Anexo 2 IT02 
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Anexo 3 Indicador Processo de Requisição 

Tabela 10 – Número total de não conformidades (N.º NC) e respectiva % acumulada (% ac.) dos dados-chave 
da requisição interna 

Dados-chave N.º NC % ac. 

Opção 586 56% 

Equipamento 238 79% 

Descrição 141 93% 

Destino 52 98% 

2ª Via 24 100% 

Centro de Custo 0 100% 

Total 1041 100% 

Tabela 11 – Número de não conformidades (N.º NC) e respectiva % acumulada (% ac.) dos dados-chave em 
função da Opção seleccionada na requisição 

Opção 1 2 3 4 

Dados-chave N.º NC % ac. N.º NC % ac. N.º NC % ac. N.º NC % ac. 

Equipamento 202 71% 36 56% N. a. N. a. N. a. N. a. 

Descrição 61 93% 16 81% 32 67% 32 89% 

Destino 20 100% 12 100% 16 100% 4 100% 

Centro de Custo 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 

Total 283 100% 64 100% 48 100% 36 100% 
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Figura 17 – Diagramas de Pareto relativo às não conformidades em função da Opção: (A) 1 - Equipamento; (B) 
2 – Equipamento Não Definido; (C) 3 – Equipamento Indiferenciado e (D) 4 - Infraestrutura.
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Anexo 4  Indicadores Tempo de Atendimento 

Tabela 12 – Número de OTs, tempo médio de entrada, de conclusão e de encerramento em função do mês de 
recolha da amostra 

Mês .ºN OTs   inT OT d   conT OT d   outT OT d  

JUL 759 0,10±0,36 23,4±4,47 53,4±55,7 

AGO 834 0,20±1,38 26,1±44,0 38,1±41,4 

SET 922 0,59±4,62 17,9±33,2 27,0±35,0 

OUT 995 0,21±0,89 17,6±30,4 28,8±34,6 

NOV 876 0,63±6,92 22,1±33,0 27,6±27,4 

DEZ 905 0,12±1,65 15,7±24,4 23,3±24,7 

 

Tabela 13 – Número de OTs, tempo médio de entrada, de conclusão e de encerramento em função da categoria 
da OT 

Categoria .ºN OTs   inT OT d   conT OT d   outT OT d  

1 244 0,46±4,06 31,2±46,0 34,6±47,1 

2 704 0,23±2,71 16,6±25,4 41,7±36,6 

3 393 0,15±0,60 37,7±58,1 65,1±68,1 

4 1196 0,60±5,68 34,8±41,0 32,6±70,8 

5 2754 0,25±3,68 11,4±20,4 24,6±23,4 
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Anexo 5 Tabelas de Contingência testes de 

independência do Qui-quadrado 

> CrossTable(Tempos$Mês,Tempos$cat_Tcon,chisq=TRUE,format="SPSS") 

 

   Cell Contents 

|-------------------------| 

|                   Count | 

| Chi-square contribution | 

|             Row Percent | 

|          Column Percent | 

|           Total Percent | 

|-------------------------| 

 

Total Observations in Table:  5291  

 

             | Tempos$cat_Tcon  

  Tempos$Mês |       NC  | Demorado  |   Normal  |   Rapido  | Row Total |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

       Julho |      253  |      353  |      131  |       22  |      759  |  

             |   10.508  |    5.383  |    0.419  |    1.866  |           |  

             |   33.333% |   46.509% |   17.260% |    2.899% |   14.345% |  

             |   17.582% |   12.680% |   15.180% |   10.732% |           |  

             |    4.782% |    6.672% |    2.476% |    0.416% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

      Agosto |      268  |      398  |      141  |       27  |      834  |  

             |    7.475  |    3.799  |    0.181  |    0.874  |           |  

             |   32.134% |   47.722% |   16.906% |    3.237% |   15.763% |  

             |   18.624% |   14.296% |   16.338% |   13.171% |           |  

             |    5.065% |    7.522% |    2.665% |    0.510% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

    Setembro |      205  |      528  |      145  |       44  |      922  |  

             |    8.350  |    3.787  |    0.193  |    1.918  |           |  

             |   22.234% |   57.267% |   15.727% |    4.772% |   17.426% |  

             |   14.246% |   18.966% |   16.802% |   21.463% |           |  

             |    3.875% |    9.979% |    2.741% |    0.832% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

     Outubro |      259  |      547  |      142  |       47  |      995  |  

             |    0.498  |    1.051  |    2.537  |    1.852  |           |  

             |   26.030% |   54.975% |   14.271% |    4.724% |   18.806% |  

             |   17.999% |   19.648% |   16.454% |   22.927% |           |  

             |    4.895% |   10.338% |    2.684% |    0.888% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

    Novembro |      228  |      479  |      142  |       27  |      876  |  

             |    0.441  |    0.708  |    0.005  |    1.419  |           |  

             |   26.027% |   54.680% |   16.210% |    3.082% |   16.556% |  

             |   15.844% |   17.205% |   16.454% |   13.171% |           |  

             |    4.309% |    9.053% |    2.684% |    0.510% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

    Dezembro |      226  |      479  |      162  |       38  |      905  |  

             |    1.647  |    0.017  |    1.402  |    0.246  |           |  

             |   24.972% |   52.928% |   17.901% |    4.199% |   17.105% |  

             |   15.705% |   17.205% |   18.772% |   18.537% |           |  

             |    4.271% |    9.053% |    3.062% |    0.718% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

Column Total |     1439  |     2784  |      863  |      205  |     5291  |  

             |   27.197% |   52.618% |   16.311% |    3.875% |           |  

-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

Figura 18 – Tabela de contingência obtida no programa R para o teste A – análise da independência entre as 

classes de conT OT e o mês. 
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> CrossTable(Tempos$Categoria,Tempos$cat_Tcon,chisq=TRUE,format="SPSS") 

 

   Cell Contents 

|-------------------------| 

|                   Count | 

| Chi-square contribution | 

|             Row Percent | 

|          Column Percent | 

|           Total Percent | 

|-------------------------| 

 

Total Observations in Table:  5291  

 

                 | Tempos$cat_Tcon  

Tempos$Categoria |       NC  | Demorado  |   Normal  |   Rapido  | Row Total |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

               1 |      144  |       75  |       17  |        8  |      244  |  

                 |   90.834  |   22.200  |   13.060  |    0.224  |           |  

                 |   59.016% |   30.738% |    6.967% |    3.279% |    4.612% |  

                 |   10.007% |    2.694% |    1.970% |    3.902% |           |  

                 |    2.722% |    1.418% |    0.321% |    0.151% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

               2 |      165  |      374  |      136  |       29  |      704  |  

                 |    3.659  |    0.034  |    3.904  |    0.109  |           |  

                 |   23.438% |   53.125% |   19.318% |    4.119% |   13.306% |  

                 |   11.466% |   13.434% |   15.759% |   14.146% |           |  

                 |    3.119% |    7.069% |    2.570% |    0.548% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

               3 |      116  |      185  |       74  |       18  |      393  |  

                 |    0.777  |    2.296  |    1.529  |    0.505  |           |  

                 |   29.517% |   47.074% |   18.830% |    4.580% |    7.428% |  

                 |    8.061% |    6.645% |    8.575% |    8.780% |           |  

                 |    2.192% |    3.497% |    1.399% |    0.340% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

               4 |      459  |      587  |      119  |       31  |     1196  |  

                 |   54.974  |    2.844  |   29.668  |    5.078  |           |  

                 |   38.378% |   49.080% |    9.950% |    2.592% |   22.604% |  

                 |   31.897% |   21.085% |   13.789% |   15.122% |           |  

                 |    8.675% |   11.094% |    2.249% |    0.586% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

               5 |      555  |     1563  |      517  |      119  |     2754  |  

                 |   50.252  |    8.954  |   10.234  |    1.417  |           |  

                 |   20.153% |   56.754% |   18.773% |    4.321% |   52.051% |  

                 |   38.568% |   56.142% |   59.907% |   58.049% |           |  

                 |   10.490% |   29.541% |    9.771% |    2.249% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

    Column Total |     1439  |     2784  |      863  |      205  |     5291  |  

                 |   27.197% |   52.618% |   16.311% |    3.875% |           |  

-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

Figura 19 – Tabela de contingência obtida no programa R para o teste B – análise da independência entre as 

classes de 
conT OT e a categoria. 
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Anexo 6 Resultados Grau de Associação 

 

> assocstats(.Table) 

                    X^2 df   P(> X^2) 

Likelihood Ratio 56.424 15 1.0274e-06 

Pearson          56.576 15 9.6818e-07 

 

Phi-Coefficient   : 0.103  

Contingency Coeff.: 0.103  

Cramer's V        : 0.06  

Figura 20 – Resultados para o cálculo do grau de associação obtidos no programa R para o teste A – análise da 

independência entre as classes de 
conT OT e o mês. 

 

> assocstats(.Table) 

                    X^2 df P(> X^2) 

Likelihood Ratio 290.60 12        0 

Pearson          302.55 12        0 

 

Phi-Coefficient   : 0.239  

Contingency Coeff.: 0.233  

Cramer's V        : 0.138   

Figura 21 – Resultados para o cálculo do grau de associação obtidos no programa R para o teste B – análise da 

independência entre as classes de 
conT OT e a categoria. 
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Anexo 7 Declarações Documentadas 

Esta secção inclui, pela ordem apresentada, as seguintes declarações documentadas: 

DD01 Política da Qualidade; 

DD02 Objectivos da Qualidade; 

DD03 Nomeação formal do Representante da Gestão. 
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Anexo 8 Impressos 

Esta secção inclui, pela ordem apresentada, os seguintes impressos: 

SEE.00.10 Impresso base Declarações Documentadas: 

SEE.01.10 Impresso base Matrizes; 

SEE.02.10 Impresso base Manuais; 

SEE.03.10 Impresso de redacção de Processo; 

SEE.04.10 Impresso de redacção de Procedimento; 

SEE.05.10 Impresso de redacção de Funções; 

SEE.06.10 Impresso base do RI; 

SEE.07.10 Impresso base da NM; 

SEE.08.10 Ficha de Transferência de Bens; 

SEE.09.10 Impresso base da IT; 

SEE.10.10 Impresso base da FV; 

SEE.11.10 Impresso Relatório Manutenção Preventiva; 

SEE.12.10 Impresso Inquérito Cliente Interno; 

SEE.13.10 Impresso Inquérito Cliente Externo; 

SEE.14.10 Impresso Auditoria Interna; 

SEE.15.10 Impresso Não Conformidade; 

SEE.16.10 Impresso Reclamação; 

SEE.17.10 Impresso Acção de Melhoria. 
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Anexo 9 Matrizes 

Esta secção inclui, pela ordem apresentada, as seguintes matrizes: 

MT01 Impressos; 

MT02 Documentos; 

MT03 Documentos de Origem Externa; 

MT04 Registos; 

MT05 Registo de Cópia; 

MT06 Controlo de Orçamentos; 

MT07 Controlo da Facturação; 

MT08 Avaliação de Formação; 

MT09 Clientes em Avaliação; 

MT10 Controlo de Não Conformidades; 

MT11 Controlo de Reclamações; 

MT12 Melhoria de Infraestruturas; 

MT13 Avaliação de Fornecedores. 
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Anexo 10 Instruções de Trabalho 

Esta secção inclui, pela ordem apresentada, as seguintes instruções de trabalho: 

IT01 Inventariação Física;  

IT03 Dados-chave requisições internas. 
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Anexo 11 Folhas de Verificação 

Esta secção inclui, pela ordem apresentada, as seguintes folhas de verificação: 

FV02.10 Aparelho Anestesia; 

FV03.10 Aparelho Fototerapia 

FV04.10 Aquecedor de tubos 

FV05.10 Aspirador Médico-cirúrgico 

FV06.10 Aspirador Parietal 

FV07.10 Banho-maria 

FV08.10 Bomba e Seringa 

FV09.10 Candeeiro 

FV10.10 Desfibrilhador 

FV11.10 Electrobisturi 

FV12.10 Humidificador Aquecido 

FV13.10 Mesa Operatória 

FV14.10 Microscópio 

FV15.10 Monitor de Respiração 

FV16.10 Monitor de Tensão Arterial Não Invasiva 

FV17.10 Oxímetro 

FV18.10 Ressuscitador Pulmonar 

FV19.10 Transfer Bloco Operatório 

FV20.10 Vaporizador Anestesia 

FV21.10 Ventilador Anestesia Cuidados Críticos 

FV22.10 Ventilador Portátil 

FV23.10 Estufa de Ar Quente 

FV24.10 Equipamento de Frio 
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Anexo 12 Manual de Gestão da Qualidade 
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Anexo 13 Manual de Processos 
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Anexo 14 Manual de Funções 
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Anexo 15 Manual de Procedimentos 
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Anexo 16 Norma de Registo e Controlo dos 

Bens Inventariáveis 
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Anexo 17 Norma Transporte de Bens 
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Anexo 18 Regulamento Interno 

 

 

 








































