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OBJETIVO

Analisar as várias vertentes 
relacionadas com as boas práticas de relacionadas com as boas práticas de 
“Clinical Governance”



AGENDA

14h30   SESSÃO DE ABERTURA
Carla Gonçalves Pereira - Objetivo do THINK TANK  

14h45   SESSÃO THINK TANK 
6 QUESTÕES PARA SELECIONAR 3 – 15m
INTERVENÇÃO DO MODERADOR DR. MANUEL PEDRO MAGALHÃES – 30m

15h30  Coffee Break

15h45  Debate das 3 questões selecionadas – 60m

16h45  Conclusões pelo Moderador

17h30  Encerramento 



Principios do 
Clinical Governance

2. Gestão do Risco (e 
segurança do doente) 

3. Efectividade Clínica 

4. Formação e 
Aprendizagem 

1. Expectativas vs 
experiência do Utente

9. Auditoria Clínica 

8. Gestão dos RH 

5. Gestão da 
informação 

6. Capacidade 
Organizacional 

7. Envolvimento do 
Utente/Comunidade 



QUESTÕES (1)

É vantajoso implementar um projecto de Clinical Governance?

- Permite conhecer os resultados da instituição, os processos de trabalho para comparar e 
melhorar
- Envolve os profissionais e responsabiliza-os no contributo para a qualidade dos cuidados
- Promove a responsabilização e disponibilização de informação ao utente
- Sustenta-se num programa de melhoria da qualidade (auditorias clínicas, Normas de - Sustenta-se num programa de melhoria da qualidade (auditorias clínicas, Normas de 

Orientação clínicas, indicadores)
- Exige o planeamento em saúde (recursos humanos necessários para prestar os serviços, horas 

extra, rentabilização da estrutura, coordenação dos três níveis de cuidados)
- Requer o desenvolvimento estruturado dos recursos humanos e formação
- Adopção de regras, critérios e transparência
- Estimula o envolvimento do doente
- Evita desperdícios
- Potencia a aplicação de instrumentos de gestão
- Promove a informatização e melhor informação
- Delinear planos e programas que deverão integrar estratégias de outras áreas
- Permite um diagnóstico dos problemas
- Requer a adaptação a factores culturais
- Promove a gestão por competências



QUESTÕES (2)

É necessário haver da parte do Governo legislação que regule as práticas ao nível do 
Clinical Governance? 

- Reconhecendo os recursos humanos como um dos factores sensíveis à adopção do 
Clinical Governance, sugere-se a regulação da política de recursos humanos na 
saúdesaúde

- Regulação dos níveis de cuidados – primário, secundário e terciário
- Regulação de processos: registo clinico dos doentes, auditoria clínica, controlo do 

desempenho dos médicos, assiduidade e acesso às profissões da saúde
- Adopção de Modelos da Qualidade / Acreditação

Nota: Foi recentemente publicado o decreto que institui a gestão jurídica hospitalar 



QUESTÕES (3)

Quais os principais benefícios da implementação de um projecto de Clinical
Governance?

- Empowerment do cidadão num contexto de democracia
- Sistema equitativo
- Reforço da qualidade- Reforço da qualidade
- Reforço da sustentabilidade
- Aumento da confiança por parte dos  clientes/utentes
- Eficiência na utilização dos recursos
- Investimento na formação e investigação
- Prevenir abusos na gestão da Organização 
- Reforço da fiabilidade na prestação de contas



Alguns Comentários…

Temos a noção dos resultados da nossa Instituição e porque é que estamos lá?

Os doentes vão ser os nossos examinadores.

Se são os cubanos que estão a formar os novos médicos, então a lusofonia falhou.

Temos de alterar a cultura de fazer o possível para fazer o necessário.Temos de alterar a cultura de fazer o possível para fazer o necessário.

Quem temos para fazer a gestão? Temos de adoptar a gestão por competência e evitar o 
nepotismo.

Há Hospitais sem médicos, mas há também médicos sem ocupação.

É preciso perceber quem está comprometido e tem conhecimentos.

Medir as qualidades dos profissionais: disponibilidade, desempenho técnico e boa relação com 
os colegas.

Premiar é fundamental.


