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1 .  O  M A N U A L  D A  Q U A L I D A D E  ( M Q )  

 

O MQ visa: 

 

 Retratar as directrizes do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Especialidade 

de Imuno-Hemoterapia (EIH) para proporcionar as práticas, os métodos e serviços 

que satisfaçam os requisitos do Cliente (quer legais, quer estatutários, quer 

regulamentares aplicáveis), de modo a proporcionar a sua satisfação e a aplicação 

eficaz do Sistema, com base nos princípios da gestão da qualidade e no pensamento 

baseado no risco de modo a contribuir para um melhor desempenho da organização 

e para a sua Melhoria Contínua; 

 Apresentar o SGQ, demonstrar a sua conformidade com a Norma de referência NP 

EN ISO 9001:2015 e CHKS (Programa de Acreditação Internacional para 

organizações prestadoras de cuidados de saúde); 

 Comunicar: a Política da Qualidade (PQ) do CHULC, a estrutura e a organização do 

SGQ através dos seus processos e requisitos, assim como os respetivos 

procedimentos documentados e informação documentada; 

 Comunicar as funções, responsabilidades e autoridades organizacionais. 

 

Missão, Valores e Visão da Especialidade de Imuno-hemoterapia 

 

A nossa Missão 
 

Queremos: gerir a Terapêutica Transfusional segundo as Normas de Boas Práticas Clínicas e 

Laboratoriais, realizar colheitas de Sangue Total e Aférese, promover o adequado tratamento 

do doente otimizando o consumo de componentes e derivados do sangue e identificadas as 

partes interessadas, dar cumprimento a Normas e recomendações bem como à Legislação em 

vigor. A EIH garante o cumprimento das Normas do Sistema de Gestão da Qualidade, 

identificando os seus riscos e oportunidades, para a melhoria contínua do seu Serviço 

envolvendo todos os colaboradores. 
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Os nossos Valores 

 

A nossa atividade tem por base a competência e responsabilização profissional, a cultura do 

Serviço centrada no doente e dador, a cultura do Mérito, Ética e Civismo e o estímulo do 

Trabalho em equipa. 

 

 

A nossa Visão 

Ser um Serviço de referência na Prática da Medicina Transfusional Hospitalar que se destaca 

pela diferenciação Técnico-Científica, ao apostar na Formação Contínua e ter um Planeamento 

Estratégico das Actividades. 

 
Este Manual está disponível para todos os seus colaboradores, em suporte digital, na pasta 

informática do servidor em rede: “Documentação final em PDF”. 

 
Os Clientes e Fornecedores externos poderão aceder a este Manual através do Site do CHULC. 

 
O Manual que é um documento controlado, está sujeito a revisões periódicas de modo a refletir 

o SGQ em vigor na organização. 

 
A reprodução de todo ou de parte do MQ é expressamente proibida. 

 

Actividades Responsável 

Elaboração/Revisão Gestores da Qualidade 

Verificação Responsável da Especialidade (RE) 

Aprovação Responsável da Especialidade (RE) 

Distribuição/Arquivo Gestores da Qualidade  

Quadro 1. - Responsabilidades do Manual da Qualidade 
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2 . O B J E T I V O  E  C A M P O  D E  A P L I C A Ç Ã O  

 

Com a implementação e manutenção do SGQ, pretende-se: 
 

 Promover o melhor tratamento do doente/utente, optimizando o consumo de 

componentes sanguíneos; 

 Colaborar ativamente com os Serviços Clínicos na elaboração de Normas de 

Orientação Clínica de forma a facultar o tratamento ao doente do CHULC de acordo 

com as exigências técnicas e científicas da medicina transfusional actual; 

 Fomentar a melhoria contínua, a diferenciação técnico-científica, o trabalho em 

equipa e o planeamento de actividades. 

 

 
3 .  R E F E R Ê N C I A S  

 

O Manual da Qualidade da EIH foi elaborado de acordo com as orientações descritas nos 

seguintes documentos de referência: 

 
 NP EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestão da qualidade; 

 NP EN ISO 9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e 

vocabulário; 

 Lei de Protecção de Dados Pessoais, Lei n.º 58/2019 (1ª Série) de 08 de agosto; 

 Norma DGS 021-2017 - Especificações dos Sistemas de Qualidade dos Serviços de 

Sangue e Serviços de Medicina Transfusional de 17/10/2017. 

 

 

A EIH funciona segundo os Decretos-Lei: DL nº 267/2007 (24 de julho), o DL nº 100/2011 (29 

de setembro), o DL 185/2015 (2 de setembro) e o DL 86/2017 (27 de julho) como um Serviço 

de Medicina Transfusional, de acordo com as actividades desenvolvidas nos diferentes Pólos 

que o constituem.  
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4 .  C O N T E X T O  D A  O R G A N I Z A Ç Ã O  

 

a) A nossa História 

 

A história do Serviço de Sangue dos Hospitais Civis de Lisboa começa em 1921 com uma 

corporação de Dadores no Banco de Urgência do Hospital de S. José. 

 
Nos anos 90 foram criados espaços físicos destinados a Serviços de Imuno-hemoterapia (SIH) 

nos diferentes hospitais do Grupo e constituíram-se SIH autónomos no Hospital Curry Cabral 

(HCC), no Hospital de Dona Estefânia (HDE) e no Hospital de Santa Marta (HSM), para além do 

Hospital de São José (HSJ) já existente. 

 
Em 28 de Fevereiro de 2007 (Decreto-lei nº50 – A/2007) foi criado o Centro Hospitalar Lisboa 

Central (CHLC), E.P.E que engloba os Hospitais de S. José, Santo António dos Capuchos, Dona 

Estefânia e Santa Marta.  

 
Em Fevereiro de 2012, o Dec.Lei nº 44/2012 vem extinguir o Hospital Curry Cabral, E.P.E. e a 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC), promovendo a sua fusão e integração no CHLC. 

Desta forma a EIH fica representada em 5 hospitais: Hospital de S. José, Hospital de Santa 

Marta, Hospital de Dona Estefânia, Maternidade Dr. Alfredo da Costa e Hospital Curry Cabral.  

 
Em Agosto de 2016 o Conselho de Administração homologou a alteração às áreas clínicas e a 

Criação do Centro Tecnológico, que inclui as especialidades de Anatomia Patológica, Patologia 

Clínica, Radiodiagnóstico e Imuno-hemoterapia. Em agosto de 2017 foi reconhecido o Centro 

de Referência e Coagulopatias Congénitas (CRCC) de acordo com o Despacho Nº6669/2017, 

do DR nº 148/2017, II Série 2 de agosto. 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E – (CHLC) passa a denominar-se Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central, E.P.E – (CHULC) com o Decreto-Lei nº61/2018 de 3 de Agosto. 

 

b) A Organização 

 

A EIH do CHULC tem uma área de influência directa composta por 12 freguesias do Concelho 

de Lisboa e uma do Concelho de Loures, correspondendo a cerca de 284.000 habitantes. 

No entanto, o CHULC por ter uma referenciação diferenciada alarga o seu âmbito de influência 

para o nível regional e nacional, abrangendo cerca de 1,8 milhões de habitantes. 
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Os 6 estabelecimentos hospitalares prestam cuidados de saúde diferenciados, integrando o 

ensino universitário e a formação pós-graduada. Possui especialidades médicas e cirúrgicas 

diversificadas na área pediátrica e de adultos, maternidade, serviços de urgência, unidade de 

trauma, queimados, centros de transplante: hepático, renal, reno-pancreático, pulmonar e 

cardíaco, serviços clínicos diferenciados, nos quais foi possível evidenciar a intervenção da EIH 

para o diagnóstico e tratamento de múltiplas situações clínicas do âmbito da especialidade, 

prestando cuidados de saúde, quer em ambulatório quer em internamento, com grande 

abrangência. A estrutura da Organização para a EIH está representada nos Organogramas do 

Anexo deste Manual. 

c) Partes Interessadas relevantes e suas questões 

 

A EIH, identificou as partes interessadas relevantes do seu SGQ como sendo: o CA, os serviços 

clínicos e utentes do CHULC, fornecedores e Entidades Reguladoras (DGS, IPST, ACSS, SNS, 

SPMS). 

 
A EIH determina e caracteriza as suas questões externas e internas, ao identificar as partes 

interessadas relevantes e os seus requisitos que sejam importantes para o seu propósito e que 

podem contribuir ou afetar a sua capacidade para atingir os objetivos e resultados pretendidos 

do seu SGQ. 

 
A EIH monitoriza e revê a informação das suas partes interessadas e dos seus requisitos 

relevantes através de uma análise dinâmica dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças utilizando a metodologia de “Análise SWOT”, incluído na Revisão pela Gestão. 

 

d) Âmbito do SGQ 
 

O SGQ da EIH aplica-se a todos os Pólos onde exerce a sua atividade: 

 

No Pólo de HSJ - colheitas de sangue total; colheitas por aférese e aférese terapêutica; 

preparação e envio de componentes sanguíneos e hemoderivados para transfusão; realização 

de análises no âmbito da Imuno-hemoterapia incluindo as fases pré–analítica, analítica e pós-

analítica; Consultas de imuno-hemoterapia; Hospital de Dia e o Centro de Referência de 

Coagulopatias Congénitas (CRCC). 
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No Pólo de HDE, HSM e MAC - preparação e envio de componentes sanguíneos e 

hemoderivados para transfusão e realização de análises no âmbito da Imuno-hemoterapia 

incluindo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica.  

 

No Pólo HCC - preparação e envio de componentes sanguíneos e hemoderivados para 

transfusão; realização de análises no âmbito da Imuno-hemoterapia incluindo as fases pré- 

analítica, analítica e pós-analítica; Consultas de imuno-hemoterapia e Hospital de Dia e 

Laboratório de Hemostase e Serologia Plaquetária. 

 
Para cada um dos Processos incluído no SGQ, a EIH garante a identificação e rastreabilidade 

dos requisitos aplicáveis da Norma e a conformidade do Processo com esses requisitos.  

 
Requisito Não Aplicável: Dada a natureza da actividade do SIH, não é aplicável todo o 

requisito 8.3 – Design e desenvolvimento de produtos e serviços da NP EN ISO 9001:2015, 

uma vez que a organização não é responsável pelo projeto e desenvolvimento dos produtos e 

serviços que fornece. A não aplicação deste requisito não interfere com a conformidade dos 

produtos e serviços e a satisfação do cliente, continuando estes assegurados pela organização, 

não sendo afetadas pela exclusão deste requisito. 

 

e) SGQ e Respetivos Processos 

 

A EIH adota uma abordagem por processos com a finalidade de estabelecer, implementar, 

manter e melhorar de forma contínua a eficácia do seu SGQ de forma a aumentar a satisfação 

dos clientes, ao satisfazer os seus requisitos. 

 
A EIH tem identificado os processos do SGQ necessários à realização e prestação dos seus 

produtos e serviços (ver Figura 1. e Quadro 2.). Gere os seus processos, bem como a 

sequência e a interação entre os mesmos, aplicando os critérios e métodos necessários 

(monitorização, medição e indicadores) para assegurar a operacionalização e controlo eficazes 

destes processos, determina os suportes necessários, trata os riscos e oportunidades e avalia 

os processos para um melhor desempenho global da organização. A EIH elaborou e mantém 

toda a informação documentada necessária para suportar a operacionalização e a gestão dos 

seus processos (Ver capítulo 7, alínea e) 
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Figura 1. - Representação da estrutura da norma internacional e os processos da EIH no ciclo PDCA (adaptação da 
figura 2. da norma NP EN ISO 9001:2015) 
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Processo Pólo Entradas Saídas Principais actividades 

Dádiva de 
Sangue Total   

e 
Aférese 

HSJ  

Candidatos a 
Dadores de 
sangue e de 
plaquetas  

Sangue Total  e 
Concentrados 
unitários de 
plaquetas  

•  Promoção da dádiva 
•  Triagem cl ínica 
•  Colheitas 

Transfusão 

HSJ 
HDE 
HSM 
MAC 
HCC  

Pedido médico 
Componentes 
sanguíneos/ 
Hemoderivados 

•  Recepção de requisição 
e amostra 

•  Testes pré-
transfusionais 

•  Envio de produtos 
sanguíneos 

•  Consultoria 

Consultas/ 
Hospital  de Dia 

HSJ 
HCC 

Doentes 
referenciados 

Doentes tratados 
•  Consultas 
•  Tratamentos/ Apl icação 

de transfusão 

Aférese 
Terapêutica 

HSJ Doentes  
 

Doentes tratados  
•  Consultas/HDI 
 
•  Aférese terapêutica 

Coagulopatias 
Congénitas 

HSJ Doentes Doentes tratados 

•  Consultas 
•  Tratamentos/Hospital  

de Dia 
•  Consultoria 

Laboratório  de 
Hemostase e 

Serologia 
Plaquetária 

HCC 
Pedidos de 
anál ises 

Resultados 
laboratoriais 

•  Procedimentos 
anal í t icos 

 
Quadro 2. - Mapa dos Processos do SGQ da EIH 
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5 .  L I D E R A N Ç A  

 

a) Liderança e Compromisso 

 

A Gestão de Topo representada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE (CHULC), demonstra a sua liderança e o compromisso em relação ao SGQ da EIH 

ao assumir a responsabilidade de estabelecer, implementar e manter a eficácia do SGQ de 

forma de proporcionar benefícios directos à organização e a todas as partes interessadas, 

melhorando o seu desempenho. 

 

Assim, cabe-lhe: 

 
 Assegurar que a PQ e os objetivos da Qualidade são estabelecidos e que são 

compatíveis com o contexto da organização e os requisitos do Cliente; 

 Promover a utilização da abordagem por processos e o pensamento baseado em 

risco; 

 Assegurar que o SGQ atinja os resultados pretendidos e a sua conformidade com os 

requisitos; 

 Comprometer, orientar e apoiar as pessoas para contribuírem para a eficácia do 

SGQ; 

 Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários; 

 Apoiar outras funções de gestão relevantes e demonstrar a sua liderança, às 

respetivas áreas de responsabilidade; 

 Promover a melhoria. 

 

b) Foco no cliente 

 

A Responsável da Especialidade (RE) entende que o sucesso da EIH depende da satisfação dos 

requisitos dos seus clientes assim como as exigências estatutárias e regulamentares 

aplicáveis. Deste modo, compromete-se a assegurar que as necessidades e expetativas atuais 

e futuras dos seus clientes internos (por ex.: profissionais dos Serviços clínicos e doentes) e  
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externos (por ex.: dadores de sangue e doentes em consulta/Hospital Dia) são determinados, 

compreendidos e satisfeitos de forma consistente priorizando o foco no cliente para aumentar 

e manter a sua satisfação. 

 

c) Política da Qualidade 

A Gestão de Topo estabelece, implementa e mantem uma PQ atendendo à sua missão, visão, 

valores e objectivos (divulgados na Internet do CHULC) como meio de conduzir a sua 

Organização para o cumprimento dos requisitos do cliente e apoiando ativamente os processos 

de melhoria. O CA aprovou a Política da Qualidade (QUA) em 24/01/2022, e a 

divulga/comunica através da Circular Informativa Nº 037 disponível na INTRANET do CHULC, 

encontrando-se disponível para consulta a todos os colaboradores e às partes interessadas, 

constituindo uma informação documentada. A sua próxima edição está prevista para o ano de 

2027 e é da responsabilidade do CA. 

 

d) Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 

 
A Gestão de Topo assegura juntamente com a RE que são atribuídas, comunicadas e 

compreendidas as responsabilidades e autoridades para funções relevantes dentro da 

organização.  

 
A participação de todos os colaboradores permitirá que a nível geral seja desenvolvida uma 

dinâmica de envolvimento e empenho de todos os profissionais dentro do SGQ. Estão 

nomeados um Gestor da Qualidade da Imuno-hemoterapia e Gestores da Qualidade para cada 

Pólo. Foram também criados vários grupos de trabalho coordenados pela RE. (Ver Quadro 3). 
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Especialidade Imuno-Hemoterpia 

Conselho de Administração/ 
Gestão de Topo 

Dra. Rosa Valente Matos 

Responsável da Especialidade: Dra. Mª Teresa Araújo 

Gestor da Qualidade da EIH Dra. Ana Luís 

Gestores da Qualidade nos 
pólos: 

HDE - TSDT MªJosé Paço 
HSJ - TSDT Marta Marques 
HSM - TSDT Ruth Lopes 
MAC - TSDT Crist ina Freitas  
HCC - TSDT Helena Alves 

Grupo Alargado da Qualidade 

- Dra. Teresa Martins  
- Dra. Ana Alegria 
- Dra. Mª João Diniz 
- Técnico Director/Coord. Fernando Zorro  
- Enf.ª Gestora Maria José Moacho 
- Enf.º Gestor Mário Matos 
- AT Rute Matias 
- AT Sofia Santos 

Grupo de Análise e 

Interlocutores do Risco 

 

CHULC - Dra. Teresa Araújo 
CHULC- Técnico Director/Coord. Fernando Zorro   
CHULC – TS Dra. Ana Luís    
HSJ - Dra. Maria João Diniz 
HSJ - TSDT Marta Marques  
HSJ - Enf.ª Gestora Maria José Moacho  
HCC - Dra. Ana Mascarenhas  
HCC - Enf.º Gestor Mário Matos  
HCC - TSDT Mª José Marques   
MAC - Dra. Ana Alegria  
MAC - TSDT Cristina Freitas 
HSM - Dra. Teresa Martins  
HSM - TSDT Ruth Lopes   
HDE - TSDT Mª José Paço  

 
Quadro 3. - Atribuição de Responsabilidades e Autoridades para funções Relevantes na EIH  

 

 

A nomeação e a atribuição de responsabilidades da RE e dos Grupos acima mencionados, é 

comunicada dentro da organização através da divulgação deste documento (MQ), que se 

encontra disponível em suporte digital, na pasta informática do servidor em rede: 

“Documentação final em PDF”. 
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Aos Gestores da Qualidade compete: 

 
 Apoiar a RE, e propor acções relacionadas com a aplicação das normas e de 

documentos regulamentares; 

 Elaborar e propor o planeamento do SGQ; 

 Divulgar pelos Pólos as acções que forem sendo aprovadas, analisando os resultados 

que as mesmas motivem; 

 Analisar e elaborar os documentos necessários para o controlo do SGQ; 

 Procurar estabelecer critérios de uniformidade em termos de documentação, 

avaliação e medição dos processos do SGQ; 

 Uniformizar programas de controlo da qualidade a aplicar a exames laboratoriais; 

 Propor programas de formação; 

 Fomentar um intercâmbio de informações sobre a aplicação do SGQ em cada Pólo, 

como meio de se obter uma melhoria da qualidade; 

 Envolvimento no SGQ, com a compilação dos resultados das auditorias 

internas/externas e acompanhamento da evolução dos indicadores da Qualidade. 

O Gestor da Qualidade da EIH compete-lhe ainda coordenar e dinamizar as atividades de 

manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade, assegurar todas as funções 

específicas no domínio da Qualidade, articulando-se com os Gestores de cada Pólo e a 

Responsável da Especialidade. 

 
A Descrição de Funções das várias categorias profissionais (Médicos, Enfermeiros, TS, TSDT, 

AT e AO) é do conhecimento dos colaboradores, que a assinam e datam sempre que existam 

atualizações. Esta informação documentada encontra-se disponível e em suporte digital, na 

pasta informática do servidor em rede: “Documentação final em PDF”, no procedimento 

documentado - Recursos Humanos.  
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6 .  P L A N E A M E N T O  

 

a) Pensamento baseado no risco e oportunidades 
 
A organização assume uma abordagem de “Pensamento baseado em risco e oportunidades”, 

ao planear ações para identificar e tratar riscos e gerar oportunidades como meio de alcançar 

resultados do seu SGQ e a melhoria contínua. A análise com o pensamento baseado no risco 

visa prevenir e ou reduzir efeitos não desejados para aumentar os efeitos desejáveis. A EIH 

baseia-se nos Procedimentos Multissectoriais (associados à Política de Gestão do Risco do 

CHULC - GRI), como metodologia para identificar e avaliar os seus riscos, incidentes e 

oportunidades. Utiliza-se a “matriz do risco” para analisar os riscos identificados e classificá-

los. Faz-se o planeamento de ações para integrar e implementar as ações de melhoria e 

identificar as oportunidades. É feita uma avaliação da eficácia das medidas tomadas 

periodicamente. A EIH reporta ao Gabinete do Risco do CHULC através da aplicação 

informática “HER+: Health Event & Risc Management” (disponível na INTRANET do CHULC), 

todas as situações de risco que ocorram dentro do seu âmbito. 

 

b) Objetivos da Qualidade e planeamento para os atingir 

 
A EIH estabelece os seus objetivos da qualidade para funções, níveis e processos relevantes 

necessários para ir ao encontro dos requisitos da especialidade e que sejam consistentes com 

a Política da Qualidade. Assim, estabelecem-se objetivos mensuráveis que são comunicados, 

monitorizados e atualizados conforme adequado. O planeamento define: prazos de execução, 

recursos necessários, os responsáveis e como é feita a avaliação dos resultados. 

A EIH em conjunto com os seus GQ analisa o grau de realização dos objetivos anuais 

observando os progressos na sua concretização. 

 

 

7 .  S U P O R T E  

 

a) Recursos 
 
A EIH determina e providencia os recursos humanos e os materiais, assim como tenta manter 

e proporcionar a Infraestrutura e o Ambiente necessários para a operacionalização dos seus 

processos de modo a obter a conformidade dos seus serviços e produtos para garantir a 

implementação, manutenção e melhoria contínua do seu SGQ. 
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b) Recursos de monitorização e medição (RMM`s) 

A EIH determina e providencia os recursos necessários e adequados para assegurar resultados 

válidos e fiáveis quando se recorre à medição para verificar a conformidade de produtos e 

serviços face aos requisitos. Cada Pólo retém informação documentada actualizada sob o 

formato de um ficheiro do equipamento, independentemente de ser ou não utilizado para a 

realização de exames laboratoriais. Este ficheiro consta de uma lista de inventário e fichas 

individuais por equipamento (que incluem historial de intervenção). Os equipamentos estão 

identificados quanto ao seu estado de operacionalidade através de etiquetas internas.  

Sendo a rastreabilidade um requisito da organização como parte essencial para proporcionar 

confiança na validade dos resultados das medições, os equipamentos de medição que têm 

influência directa ou significativa na qualidade dos resultados emitidos ou dos produtos 

manuseados são calibrados/verificados com a periodicidade especificada no Plano anual de 

Calibração (aprovado pela RE). Estas calibrações são asseguradas por laboratórios acreditados, 

que evidenciam a rastreabilidade dos seus padrões. Todo o equipamento, quando aplicável, é 

submetido a verificações intermédias e a manutenção preventiva periódicas. Esta actividade 

está documentada no procedimento documentado – Gestão do Equipamento. 

 

c) Competências 

 
A organização melhora tanto a eficácia como a eficiência dos seus processos, através do 

envolvimento e apoio de todos os colaboradores. 

 
A EIH, aposta na competência dos seus colaboradores como veículo essencial para alcançar o 

envolvimento e garantir o acompanhamento dos constantes avanços tecnológicos que 

caracterizam a medicina transfusional. 

 
Toda a actividade de qualificação, formação, avaliação e recrutamento de colaboradores está 

descrita no procedimento documentado – Recursos Humanos. A informação documentada 

adequada que evidencia as competências e a experiência dos seus colaboradores, encontra-se 

retida na organização e nos respetivos Pólos onde os colaboradores exercem as suas funções. 

 
O quadro da IH (HSJ, HSM, HDE, MAC e HCC) engloba todos os colaboradores, incluindo, 

Médicos Especialistas, Técnicos Superiores, Enfermeiros; Técnicos Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica; Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. 
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d) Consciencialização e Comunicação 
 

A consciencialização dos colaboradores para com os valores, missão, visão e objetivos da 

organização, constituí o ponto forte do mesmo, visto que o envolvimento e a participação dos 

trabalhadores promove o trabalho de equipa, contribuí para a eficácia dos seu SGQ e para a 

melhoria do seu desempenho, conduzindo a EIH para a sua excelência.  

 

Foi definida a estratégia de comunicação interna para a especialidade que utiliza um conjunto 

de meios que se descrevem a seguir no Quadro 4. 

 

OBJETIVOS MEIO UTILIZADO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIOS PERIODICIDADE 

Revisão pela gestão (RG) Reunião RE/GQ 
CA/ 

Todos os 
Colaboradores 

Anual 

Divulgação de: política da 
qualidade, objectivos da 

qualidade, plano de monitorização 
e medição, mapa de produção, 
requisitos do SGQ, processos, 
alterações importantes ao SGQ 

Reuniões 
sectoriais/gerais ou 

acções de 
formação/ consulta 

de doc. 
em suporte 

informático/e-mail 

RE/GQG 
GQ dos Pólos 

Todos os 
Colaboradores 

Pelo menos uma 
vez por ano e 

sempre que surjam 
alterações com 

grande impacto no 
SGQ 

Ponto de situação e análise de 
problemas, incluindo indicadores 

de 
desempenho/informação/Normas 

da especialidade 

Registos de 
reuniões / 
informação 

informal/ quadros 
/e-mail 

RE/GQG/ 
GQ dos Pólos 
/secretariado 

Todos os 
Colaboradores 

Sempre que 
necessário 

Quadro 4. - Comunicação Interna 

Todas as questões relacionadas com o SGQ são analisadas na Reunião da Revisão pela Gestão 

e em outras Reuniões periódicas do Grupo da Qualidade. As alterações à informação 

documentada do SGQ são comunicadas aos colaboradores pelos GQ dos respectivos Pólos. 

 

e) Informação documentada 
 

A informação documentada do SGQ inclui 
 

• O Manual da Qualidade aprovado pela RE;  

• A PQ do CHULC elaborado e aprovado pelo CA; 

• Requisitos legais e Normativos; 

• Requisitos, Especificações e Orientações de Partes interessadas relevantes; 
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• Objetivos da Qualidade; 

• Procedimentos e Instruções de trabalho documentados requeridos pela norma NP EN 
ISO 9001:2015 e CHKS; 

• Documentos requeridos pela legislação em vigor e EIH dos diferentes Pólos, para 

assegurar a operacionalização e o controlo dos processos; 

• Modelos e impressos que evidenciam os registos da prática exercida. 

 

Sempre que se cria e se atualiza qualquer informação documentada do seu SGQ, a EIH 

assegura adequadamente a sua identificação e descrição, formato e suporte, assim como a 

revisão e aprovação dos mesmos. 

O procedimento multissectorial - Gestão documental, define a metodologia para controlar 

toda a documentação interna e os registos necessários para demonstrar a eficácia do SGQ do 

EIH. Descreve os diferentes tipos de informação documentada do SGQ, a sua estrutura, 

conteúdo e codificação. 

 
A EIH elaborou e mantem toda a informação documentada necessária para suportar a 

operacionalização e gestão dos seus processos e retém informação documentada em formato 

de papel (Modelos- Mod.) e/ou registo informático no Sistema aplicativo ASIS-G e CLINIDATA. 

 

f) Controlo da informação documentada 
 
Toda a informação documentada requerida pelo SGQ e pela Norma é controlada. A organização 

divulga e disponibiliza em suporte digital a informação documentada pertinente (para 

utilização onde e quando necessária) através da pasta informática do servidor em rede: 

“Documentação final em PDF”. É assegurada a proteção adequada, distribuição, acesso, 

recuperação, utilização, armazenamento e conservação, controlo de versões, retenção e 

eliminação de toda a informação documentada mantida, através de níveis de acesso definidos, 

sendo limitada a permissão e autorização ao pessoal autorizado. Os registos constituem 

informação documentada retida para proporcionar a evidência objetiva da conformidade da 

Norma, e a operacionalidade eficaz do SGQ, devendo permanecer legíveis, facilmente 

identificáveis e recuperáveis durante o tempo pré-estabelecido. Deste modo, é realizado um 

back-up diário e são guardadas cópias de segurança num data-center e em tapes, sob a 

responsabilidade da Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação do CHULC. 
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A EIH utiliza aplicações informáticas para o processamento, registo, saída, armazenamento ou 

recuperação de dados dos exames laboratoriais realizados e restante actividade.  

 

8 .  O P E R A C I O N A L I Z A Ç Ã O  

 

a) Requisitos para produtos e serviços 
 
 

I. Comunicação com o Cliente 
 
Os Clientes da EIH são os profissionais dos Serviços Clínicos e os doentes internados ou em 

ambulatório nos diferentes Hospitais, assim como os dadores de sangue. 

 
Os requisitos dos Clientes são traduzidos em requisições de sangue, exames laboratoriais, e 

consultas (as quais identificam as suas necessidades) e a dádiva de sangue. O Cliente é 

informado, caso se verifique um desvio ao contrato. 

A EIH, na figura de cada Pólo, privilegia a comunicação com o Cliente como forma de 

determinar os seus requisitos relativamente ao serviço e de avaliar o seu grau de satisfação. 

 
Assim, encontram-se documentados e devidamente controlados as actividades pelas quais os 

diferentes Pólos comunicam com o Cliente: 

 Relatórios dos resultados de exames realizados; 

 Disponibilização de produtos sanguíneos para transfusão; 

 Realização de consultas; 

 Reuniões clínicas e acções de formação; 

 Receção e tratamento de reclamações; 

 Serviço de Consultoria. 

 
 
A comunicação com o Cliente é ainda estabelecida durante o processo de medição da sua 

satisfação quer através da realização periódica de inquéritos, quer na existência de qualquer 

reclamação. 
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b) Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 
 
A EIH em conjunto com o serviço de Aprovisionamento do CHULC, EPE, controla o processo de 

compra garantindo que a aquisição de produtos e serviços dos seus fornecedores externos 

estão em conformidade com os requisitos especificados e que se adaptam à evolução dos 

conhecimentos científicos e dados técnicos. 

 
Para satisfazer de forma consistente os requisitos dos clientes bem como exigências 

estatutárias e regulamentares aplicáveis, a EIH tem definido as actividades de inspecção dos 

produtos sanguíneos, reagentes, equipamentos e consumíveis, para assegurar que os produtos 

e serviços comprados, antes da sua utilização, obedecem aos requisitos especificados e que 

não afetam de modo algum, a sua capacidade para fornecer de forma consistente aos seus 

clientes, produtos e serviços conformes. Após verificação dos critérios definidos, qualquer não 

conformidade detectada é tratada segundo procedimento próprio. O armazenamento dos 

produtos sanguíneos, consumíveis e reagentes é feito segundo a especificidade do produto 

aprovisionado. A EIH faz a avaliação dos fornecedores externos. 

 
A EIH solicita a colaboração do Centro Regional de Sangue e Transplantação de Lisboa (CRSTL) 

como Laboratório de Referência sempre que necessário e recebe diariamente componentes 

sanguíneos, podendo em casos pontuais recorrer a outras instituições. 

 
O procedimento documentado – Aquisição de Produtos e Serviços, regula e define a sua 

metodologia para a compra.  

 

c) Produção e prestação do serviço 
 

I. Controlo da produção e da prestação do serviço 

 
A EIH controla toda a sua produção e prestação de serviços com recurso aos seus 

procedimentos documentados, registos, retenção de informação documentada, utilização de 

recursos de monitorização e medição, controlo adequado dos seus processos e colaboradores 

competentes e qualificados.  
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A EIH identifica a sua produção e prestação de serviço, como sendo: 

 Pedidos de transfusão: em termos de realização de exames imuno-

hematológicos/testes pré-transfusionais, preparação e envio de transfusões para 

doentes internados; 

 Apoio Técnico aos profissionais dos Serviços Clínicos dos Hospitais, através do serviço 

de consultoria, realização de reuniões clínicas; 

 Realização de consultas de Hemoterapia; Hemostase; Poliglobulias; Auto-Transfusão; 

 Realização de atividades de Hospital de Dia; 

 Seleção e colheitas de sangue a dadores. 

Os requisitos do cliente são analisados para assegurar que cada Pólo, com os seus próprios 

meios:  

 Pode efectuar um controlo adequado e documentado de todas as actividades (nas 

diferentes fases dos processos); 

 Tem claramente identificado os processos e características a controlar; 

 Dispõe de equipamentos e pessoal qualificado; 

 Está actualizado nas técnicas/procedimentos para a realização de exames requeridos; 

 A documentação e os métodos analíticos são compatíveis garantindo e assegurando a 

qualidade do serviço prestado. 

 

II. Identificação e Rastreabilidade 

 

Sendo a rastreabilidade um requisito da organização, são utilizados os registos (em papel ou 

digital) como meio adequado para assegurar: a conformidade de produtos e serviços, 

identificar as saídas, o estado das saídas ao longo da produção e prestação de serviços 

(requisitos de monitorização e medição). Deste modo, retém informação documentada 

necessária para permitir a rastreabilidade. A EIH de todos os Pólos dispõe de um sistema 

informático que garante a identificação inequívoca e assegura a rastreabilidade dos pedidos e  
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produtos assim como de todos os dados relativos aos mesmos em qualquer fase dos 

processos. 

 

 
III. Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 

 

A EIH assume cuidar da propriedade dos seus clientes e dos seus fornecedores externos 

enquanto estiver sob o seu controlo ou a ser utlizada pela organização. Cada Pólo reporta de 

imediato com ao cliente ou fornecedor externo se qualquer propriedade se perder, danificar ou 

for inadequada para utilização (por ex: amostras de sangue, componentes sanguíneos, 

resultados laboratoriais, dados pessoais) e retém informação documentada da ocorrência. 

 

IV. Preservação 

A organização garante a preservação dos seus produtos e prestação de serviços sob condições 

especificadas pelo IPST-CSTL, DGS e Normas Europeias. 

d) Libertação de produtos e serviços 
 
Ao longo dos Processos, a organização assegura pontos de controlo para verificar se os 

requisitos para produtos e serviços são satisfeitos e retém informação documentada com 

evidência da conformidade dos critérios de aceitação e rastreabilidade às pessoas que 

autorizaram a libertação dos seus produtos e serviços. 

 

e) Controlo de Saídas não conformes 

 
A organização assegura que as saídas não conformes, com os respetivos requisitos são 

identificadas e controladas para prevenir a utilização terapêutica indevida ou entrega não 

pretendida. São igualmente empreendidas ações adequadas para situações em que os 

produtos e serviços não conformes, sejam detetados após a entrega dos mesmos. Deste 

modo, a organização trata as saídas não conformes e verifica também as saídas não 

conformes depois de corrigidas. Toda e qualquer informação documentada pertinente é retida 

pela organização. 
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A EIH tem definidas as responsabilidades e autoridades para proceder à segregação, 

contenção, suspensão do fornecimento e eliminação de produtos e serviços não conforme, 

incluindo relatórios de resultados de exames laboratoriais. 

 
 
9 .  A V A L I A Ç Ã O  D O  D E S E M P E N H O  

 

a) Monitorização, medição, análise e avaliação 

 
Os processos da IH são submetidos a actividades de monitorização, medição, análise e 

avaliação para assegurar resultados válidos e avaliar o desempenho e eficácia do seu SGQ.   

A organização faz a avaliação da satisfação do cliente através da análise de inquéritos, elogios, 

reclamações e reuniões com os serviços clínicos. 

 
A análise estatística dos dados resultantes da monitorização e medição são convertidos em 

informação e conhecimento, de forma a:  

 
 Capacitar a organização para avaliar a conformidade dos seus produtos e 

serviços; 

 Permitir estabelecer prioridades apropriadas; 

 Aval iar o desempenho, eficácia e necessidades de melhoria do seu 

Sistema. 

 

b) Auditoria Interna 

 
É assegurada a realização de auditorias internas, de acordo com o programa estabelecido 

anualmente pela EIH de forma a proporcionar informação sobre a conformidade do seu SGQ 

com os requisitos da organização e a Norma e verificar se o mesmo está eficazmente 

implementado e mantido nos diferentes Pólos. 

 
A metodologia para a realização de auditoria interna encontra-se descrita no procedimento 

documentado – Auditorias Internas: SGQ e Clínicas.  
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c)  Revisão pela Gestão  
 
A revisão do SGQ é realizada anualmente, ou sempre que for necessário pela RE e visa 

assegurar a sua contínua pertinência, adequação, eficácia e alinhamento com a orientação 

estratégica da organização. 

  
 
 
A revisão pela gestão, designada igualmente como “Relatório e Plano de atividades” da EIH é 

planeada e executada tendo em conta as entradas e as saídas que incluem decisões e ações 

relacionadas com oportunidades de melhoria, necessidades de alterações ao sistema, 

adequação e necessidades de recursos, operacionalização, questões externas e internas, 

medidas de desempenho (indicadores) e toda e qualquer informação relevante com o objectivo 

de uma rentabilização que permita obter uma melhoria da qualidade com custos controlados. 

 
É mantida pela organização como informação documentada para evidenciar anualmente os 

seus resultados.  

 
 

1 0 .  M E L H O R I A  

 
A EIH determina e seleciona oportunidades de melhoria e implementa quaisquer ações 

necessárias para satisfazer os requisitos dos clientes e aumentar a sua satisfação, antevendo 

necessidades e expetativas futuras, medidas de correção, prevenção ou redução de efeitos não 

desejados para a melhoria global do seu desempenho e eficácia dos seu SGQ. 

 
Podem ser propostos ao RE projectos de melhoria tendo como referência a Política da 

Qualidade, os Objectivos da Qualidade e os objectivos do desempenho dos processos. 

 

a) Não conformidade e ação correctiva 

 
A EIH desenvolveu o procedimento documentado – Prevenção, tratamento e controlo das 

não conformidades, que descreve a metodologia para a identificação de uma não 

conformidade até ao desencadeamento, seguimento e avaliação de acções correctivas e a sua 

articulação com o objectivo global de melhoria do sistema e da satisfação do cliente. A 

organização retém toda a informação documentada para evidenciar as não conformidades 

detetadas, as ações tomadas e os resultados da avaliação da eficácia das ações corretivas. 
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A EIH tem definidas as responsabilidades e autoridades para a análise, tratamento, 

seguimento e fecho de não conformidades e acompanhar o desenvolvimento de incidentes e  

 

 

riscos participados ao Gabinete de Risco, assim como o desencadeamento imediato de uma 

correcção. 

 

b) Melhoria contínua 

 
Está definido pela organização a análise e avaliação dos resultados e das saídas da revisão 

pela gestão para determinar as necessidades ou oportunidades que devem ser tratadas no 

âmbito da melhoria contínua. 

 
A recolha dos dados ajuda a determinar a causa de potenciais ou problemas já existentes e 

orienta as decisões a tomar acerca de acções correctivas e necessárias para a melhoria. Deste 

modo, a RE, em conjunto com o GQG e os GQ`s dos Pólos, são responsáveis pela referida 

análise para melhorar de forma contínua a pertinência, a adequação e a eficácia do seu SGQ. 

 

 
 
A N E X O  

 
 
A este Manual da Qualidade estão anexados os seguintes documentos: 

 

 Estado de actualização e aprovação do Manual da Qualidade; 

 Registo de alterações do Manual da Qualidade; 

 Organogramas. 
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E S T A D O  D E  A T U A L I Z A Ç Ã O  E  A P R O V A Ç Ã O  D O   

M A N U A L  D A  Q U A L I D A D E  

Nº de EDIÇÃO Nº de CAPÍTULO DATA de 
 ELABORAÇÃO 

DATA de 
APROVAÇÃO 

01 Todos 10-07-2009 17-07-2009 

02 
Todos 10-09-2009 10-09-2009 

03 Todos 23-11-2010 01-06-2011 

04 Todos 24-04-2012 06-03-2013 

05 Todos 16-04-2014 16-04-2014 

06 Todos 28-03-2016 05-04-2016 

07 Todos 14-04-2017 03-05-2017 

08 Todos 08-06-2018 22-06-2018 

09 Todos 18-06-2019 25-06-2019 

10 Todos 18-02-2020 27-02-2020 

11 Todos 08-02-2022 16-02-2022 
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R E G I S T O S  D A S  A L T E R A Ç Õ E S  D O  M A N U A L  D A  Q U A L I D A D E   

Nº 
EDIÇÃO DATA CAPÍTULO PÁG. REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

02 10-09-2009 

1 – Introdução 

 

2 - Objectivo e Campo     de 
aplicação 

4c) – Revisões e   actualizações 

6a) - Compromisso 

 

d) - Objectivos da Qualidade e 
revisão do SGQ 
 

e) I -Responsabilidade e 
autoridade 

e) III - Comunicação Interna 
 
11 - Anexos 

5 

 

7 
 

 
9 

      
15 

 
     16 

 
 

16 

 
 

17/18 

Introdução da Acreditação pelo HQS do pólo 
HDE 

Introdução do Campo de Aplicação do SGQ no 
pólo Hospital de Santa Marta.  

Aprovação- Conselho de AdministraçãoCA e 
Directora da Àrea 

Compromisso do CA e da Directora da Àrea 

Os relatórios depois de validados pela 
Directora da Àrea são aprovados pelo CA. 

O CA do CHULC,EPE aprova o organigrama 

 

Definida a estratégia de comunicação interna 
para a Especialidade de Imuno-hemoterapia 

Introdução da coluna- Nº do capítulo- no 
registo Estado de actualização e aprovação do 
MQ e da data no Registo das alterações do MQ  

03 23-11-2010 

1 - Introdução 
a) Generalidades 
 
1 - Introdução 
b)Descrição da organização 
 
 
 
 
 
 
4c) - Revisões e actualizações do 
Manual da Qualidade MQ 
 
5 – Sistema de Gestão da 
Qualidade 
 
 
6 e) II  Representante da Gestão 
para a Qualidade 
 

4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 

10 
 
 

13 
 
 
 

16 
 

O que se pretende com a implementação do 
SGQ 
 
Anulação do 1º parágrafo – acreditação do 
HDE, certificação e acreditação do HSM. 
 
Retirado o pólo do HSAC e alterada a 
composição de gestoras da qualidade 
Alteração da RE e Gestoras da Qualidade dos 
diferentes pólos 
 
Alteração das responsabilidades na elaboração, 
revisão do MQ 
 
Alteração do quadro de processos, no item 
consulta/hospital de dia-retirado HSAC 
 
 
Alteração da Responsável da Especialidade 
Grupo da Qualidade coordenado pela 
Responsável da Especialidade 

04 26-04-2012 

1 – Introdução 
 
4 - Estrutura e Gestão do Manual 
da Qualidade 

5 
 

11 

Revisto a Descrição da Organização. 
 
Revisto a detenção e distribuição 

05 16-04-2014 

1 – Introdução 

b) Descrição da Organização 
 

 
6 Alteração dos gestores da Qualidade. 

Referência aos pólos da MAC e HCC, em 
processo de integração progressiva na 
implementação do SGQ. 
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R E G I S T O S  D A S  A L T E R A Ç Õ E S  D O  M A N U A L  D A  Q U A L I D A D E   

 

Nº 
EDIÇÃO 

DATA CAPÍTULO PÁG. REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

06 28-03-2016 

1 – Introdução 
 
 
b) Campo de aplicação  
 
 
 
 
d) Detentores e Distribuição 

6 
 
 
7 
 
 
 
 

10 

Alteração dos gestores da qualidade.  
 
 
Incluído polo MAC - preparação e o envio de 
transfusões, a realização de análises no 
âmbito da Imuno-hemoterapia . 
 
 
Alterada a forma de distribuição dos 
detententores de cópias controladas do MQ. 
 

07 17-04-2017 

Folha de rosto 

 

1 – Introdução-  b) Descrição da 
organização 

 

0 

 

5 

 
9 

 
16 

 

Alteração de aprovação pela Direccção de 
área. 

Inclusão de frase referente à criação do 
Centro Tecnológico. 

 

Aprovação – Retirada a referência à Direcção 
da área. 

Retirada de dois parágrafos referentes á área 
hemato-oncológica. 

08 08-06-2018 

Folha de rosto 

1. MQ 

2. Objetivo e campo de aplicação 

3. Referências 

4. Contexto da organização 

5. Liderança 

6. Planeamento 

7. Suporte 

8. Operacionalização 

9. Avaliação do Desempenho 

10. Melhoria 

Todas Revisão Global da Estrutura e conteúdo do 
MQ de acordo com os requisitos da nova 
Norma NP ISO 9001:2015  

Simplificação do MQ e alteração das 
terminologias 

Alteração de Organogramas 

Inclusão de Quadros Informativos 

 

09 18-06-2019 

Folha de rosto 

4. Contexto da Organização 

5. Liderança 

Anexos: Estado de Actualização 

 Organogramas 

0 

7 

14 

27 

30 

31 

 
 
Nova denominação - CHULC 
 
Alteração da Gestão de Topo e Responsável 
da Especialidade. Revisão do Grupo de Risco 
e do Grupo de Avaliação de Fornecedores. 
 
Introdução da nova edição do MQ 
 
Alteração de Organograma Geral 
 
 
Alteração de Organograma Detalhado 
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R E G I S T O S  D A S  A L T E R A Ç Õ E S  D O  M A N U A L  D A  Q U A L I D A D E   

 

 
 

Nº 
EDIÇÃO 

DATA CAPÍTULO PÁG. REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

10 18-02-2020 

Folha de Rosto 
 
1.Responsabilidades do MQ 
 
3. Referências 
 
 
4. Contexto da Organização 
 
5. Liderança 
 
 
7. Suporte 
 
 
 
 
 
Organogramas 
 
 
 
Retirada Politica da Qualidade do 
CHULC 

0 
 
5 
 
6 
 
 

8/9 
 

13/14/15 
 
 

18 
 

19 
 
 
 

31 
 

32 

 
 
Quadro1  
 
Atualização Manual Boas Práticas 
Laboratoriais 
  
Alinea d – Âmbito SGQ  
 
Alinea d – Funções, responsabilidades e 
autoridades organizacionais  
 
Quadro 4 – Consciencialização e comunicação 
 
Alinea f – Controlo da informação 
documentada 
 
 
Alteração de Organograma Geral 
 
Alteração de Organograma Detalhado 
 
 
 

11 08-02-2022 

Folha de Rosto 
 
3. Referências 
 
 
4. Contexto da Organização 
 
 
 
5. Liderança 
 
 
 
 
 
 
Organogramas 
 

0 
 
6 
 
 
7 
8 

9/11 
 

13 
 

14 
 

 
 

31 
 

32 

 
 
Retirada Manual Boas Práticas laboratoriais e 
atualização da Lei Proteção Dados Pessoais 
 
Referência ao CRCC 
Contexto actual da Organização 
Retirada do Processo de Colheita do Pólo HDE 
 
Atualização Politica da Qualidade do CHULC 
 
Quadro 3 -Atualização e retirada do Grupo de 
Avaliação de Fornecedores 
 
 
Atualização Organograma Geral 
 
Atualização Organograma Detalhado 
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Dra. Maria Teresa Araújo 

Dra. Silvia Oliveira 

         Técnico Diretor Fernando Zorro 

       Enfª. Coordenadora. Rosa Romão 

 

 
                  Imuno-hemoterapia 

 

Dra. Maria Teresa Araújo 

         Enfª Chefe Maria José Moacho 

          Enf.º Chefe Mário João Matos 

 

 
 

Imuno-hemoterapia  

Pólo HSJ 

 

     Dra. Maria Teresa Araújo 

  Téc. Diretor Fernando Zorro 

  Enfª. Chefe Mª José Moacho 

 

 
 

Imuno-hemoterapia  

Pólo HSM 

 

Dr.ª Teresa Martins 

    Téc. Diretor Fernando Zorro 

 

 
 

Imuno-hemoterapia  

Pólo HDE 

 

     Dra. Mª Castelo Romeiras 

   Téc. Diretor Fernando Zorro 

   Enf.ª Chefe MªJosé Moacho 

 
 

Imuno-hemoterapia 

Pólo MAC 

 

Dr.ª Ana Alegria 

Téc. Diretor Fernando Zorro 

 
 

Imuno-hemoterapia 

Pólo HCC 

 

Dr.ª Ana Mascarenhas 

Téc. Diretor Fernando Zorro 

       Enf.º Chefe Mário Matos 

 
Organograma Geral 

 
IMUNO-HEMOTERAPIA 
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Organograma Detalhado 
 

       IMUNO-HEMOTERAPIA 
 

 
 
 
  

 


