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 “Estudar a efectividade dos sistemas 

de melhoria da qualidade nos hospitais 
Europeus” 
 
O projecto afere se aos esforços de melhoria 
da qualidade nos nossos hospitais e 
departamentos hospitalares estão associados 
melhores resultados em termos de 
efectividade clínica, segurança do doente e 
resultados identificados pelos doentes 
 
Para isso, é avaliada a relação entre os/a 
sistemas/gestão de melhoria da qualidade 
organizacional e cultura, o envolvimento dos 
profissionais e empowerment dos doentes, 
por um lado, e a qualidade dos cuidados 
hospitalares (incluindo a efectividade clínica, 
a segurança e envolvimento dos doentes), 
por outro 
 
 

DUQUE (Deepening our Understanding of 
Quality improvement in Europe) recolhe 
dados através de um estudo transversal e 
observacional de hospitais europeus. 
A informação é recolhida ao nível do hospital, 
dos departamentos/serviços, dos 
profissionais e dos doentes 
 
 

Hospitais na Alemanha, Espanha, França, 
Inglaterra, Polónia, Portugal, República 
Checa e Turquia 
 
 

A recolha de dados é realizada em 30 
hospitais seleccionados aleatoriamente nos 8 
países participantes. Em 12 dos 30 hospitais 
de cada um destes países é feita uma 
recolha adicional de dados em 4 diagnósticos 
(acidente vascular cerebral, enfarte agudo do 
miocárdio, fractura do colo do fémur e partos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São avaliadas as seguintes medidas 
ao nível hospitalar/departamental: 
pressão externa, governação do hospital, 
sistemas de gestão da qualidade, 
empowerment dos doentes na melhoria 
da qualidade, cultura organizacional e 
envolvimento dos profissionais. Estas 
medidas são avaliadas recorrendo a 
inquéritos 
 
 

As medidas a seguir indicadas são 
avaliadas ao nível do doente: efectividade 
clínica, segurança do doente e 
envolvimento do doente. Para medição 
da efectividade clínica e segurança do 
doente serão realizadas auditorias aos 
registos clínicos e observação directa; 
para avaliação do envolvimento do 
doente serão usados inquéritos. 
Adicionalmente, serão recolhidos 
indicadores genéricos de segurança do 
doente e efectividade clínica de cada 
hospital recorrendo a dados 
administrativos

 
É desenvolvida uma plataforma 

tecnológica específica para facilitar a 
resposta aos inquéritos por parte dos 
hospitais e dos profissionais, integrando 
os resultados das auditorias aos registos 
clínicos, dados administrativos dos 
hospitais e resultados dos questionários 
ao envolvimento dos doentes 
 
A análise estatística baseia-se em 
métodos descritivos adequados, análises 
psicométricas e análises multivariadas 
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Desenho 

Participantes 

Amostra 

Medição e 
métricas 
(Hospital/ nível 
departamental) 

Medição e 
métricas 
(nível doentes) 

Gestão e 
análise de 
dados 

Principais resultados da 
investigação 
 
 
Orientação para os 
Hospitais: 
uma abordagem aprofundada da 
efectividade das estratégias da 
qualidade e segurança e de 
como as integrar nos 
hospitais 
 
 
Sistema de avaliação 
para financiadores: 
uma avaliação fundamentada das 
estratégias principais da qualidade 
e segurança 


