
Curso - “Auditoria em Saúde” 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

DESTINATÁRIOS: 
FORMADORES:

DATA:
15 de novembro de 2019

HORÁRIO:
09hrs-13hrs / 14hrs-17hrs

LOCAL:

Auditório da ARS Algarve - EN 125- Sitio das

Figuras, Lote 1 - 2º andar, Faro

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES:

11 de novembro de 2019

No âmbito da Estratégia Nacional da Qualidade na Saúde (ENQS) 2015-2020, aprovada pelo Despacho nº

5613/2015 de 27 de Maio e do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (PNSD) 2045-2020, aprovado pelo

Despacho nº 1400-A/2015 de 10 de Fevereiro é definida a normalização de processos e práticas através de um

conjunto de Normas e Orientações da DGS, suscetíveis de serem objeto de auditorias, no âmbito da Qualidade e

Segurança da Prestação de Cuidados de Saúde. .

A auditoria da qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde constitui uma ferramenta de gestão, de

abordagem construtiva, fundamental para a melhoria contínua da qualidade na saúde e é um processo construtivo

e de auxílio à prevenção de problemas.

As auditorias de gestão da qualidade apoiam-se em procedimentos, atitudes e comportamentos criteriosos,

exigindo uma preparação e aquisição de competências por parte dos recursos humanos envolvidos.

Enquadrada nessa ótica surge a necessidade de qualificar técnicos com competências para fazer face a essas

exigências normativas, donde surge a presente formação.

• Conceito de auditoria 

• Competências do auditor/Equipa auditora ;

• Âmbito da auditoria 

• Critérios de auditoria 

• Plano de auditoria 

• Evidências da auditoria 

• Constatações da auditoria 

• Requisitos da auditoria

• Conformidade/Não conformidade 

• Elaboração do relatório de auditoria 

Dirigentes, médicos, enfermeiros, técnicos

superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos

superiores de saúde e outros técnicos superiores

com intervenção nos processos de auditoria em

saúde, ao nível dos ACeS ou dos Serviços

Centrais desta ARS do Algarve, IP.

- Dr. Rui Alberto Capucho Ferreira
- Médico Assistente de Saúde Pública na Unidade de

Saúde Pública (USP) da Unidade Local de Saúde do

Nordeste (ULSNE).


