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1. OBJETIVOS GERAIS 

O curso de Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde tem como objetivo de 

reconhecer a importância dos Sistemas de Gestão da Qualidade na área da Saúde, 

enquanto instrumentos de Melhoria Contínua e colaborar na implementação e 

operacionalização das estratégias da qualidade adotadas para os CNSM na 

modernização dos serviços. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com esta formação pretende-se que os formandos, com pelo menos 50 % de sucesso 

atinjam os seguintes objetivos operacionais: 

o Identificar os critérios e normas da qualidade existentes no âmbito da qualidade 

dos serviços de saúde; 

o Identificar as normas ISO inerentes ao processo de gestão da qualidade na área 

da saúde; 

o Reconhecer a importância do envolvimento de todos os profissionais no processo 

de implementação da gestão da qualidade; 

o Identificar as alterações organizacionais implicadas no processo de gestão da 

qualidade; 

o Identificar os registos como instrumentos de evidência de conformidade dos 

processos com as orientações normativas. 

 

3. CONTEÚDOS PRAGRAMÁTICOS 

Pretende-se com o curso Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde, abordar os 

seguintes temas: 

• Importância da Implementação de um sistema da Qualidade; 

• Melhoria contínua e inovação nos processos-chave da gestão de recursos 

(pessoas, instalações, equipamentos; consumíveis; energéticos; de informação e 

financeiros); 

• Qualidade e Técnicas de Auditoria para acompanhamento e melhoria contínua 

das Unidades Prestadoras. 
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4. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de Saúde  

 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de atualização. 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Formação E-learning  

 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O curso será dividido em sessões e está de acordo com as especificações e os 

standards de e-learning. Além disso, estará sempre disponível, podendo o formando 

aceder aos seus conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com a sua 

disponibilidade, não necessitando, por isso, de interromper o seu horário de trabalho 

normal. Os conteúdos do curso são disponibilizados, na sua totalidade, na plataforma 

e-learning. Ao formando é, assim, possível frequentar o curso desde o dia em que tem 

início até ao último dia de formação. Este curso possui tutoria assíncrona e síncrona. 

Na tutoria online assíncrona o formando tem o apoio do tutor ou formador responsável, 

que responderá às suas questões ou esclarecerá as suas dúvidas através de emails, 

no prazo máximo de 48horas, após a recepção dos mesmos.  

 

9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

ü Avaliação inicial: através de uma atividade diagnóstica 

ü Contínua: através do registo da participação nas atividades disponibilizadas 

ü Final: através de teste escrito de escolha múltipla disponibilizado na plataforma 

Moodle. 

 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 
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Plataforma Moodle, acesso internet, recursos disponibilizados pelo formador. 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Plataforma e-learning http://www.cefolgest.pt/moodle/  

 

12. VALOR 

30 euros (Isento de IVA)  
 


