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O IPOLFG está acreditado pela OECI (Organisation of European Cancer Institutes), tendo obtido a 

classificação de Clinical Centre, na sequência da auditoria realizada em 2011. Está agendada nova 

auditoria para 24 e 25 de janeiro de 2017. Para além disso, o Instituto encontra-se também num 

processo de certificação global desde o ano 2011. Em 31/12/2016, estão incluídos neste processo 24 

Serviços do IPOLFG, nomeadamente: 

i. Serviços de Prestação de Cuidados Certificados:  

 Clínica de Risco Familiar (Consultas de risco familiar); 

 Laboratório de Hemato-Oncologia (Prestação de serviços laboratoriais de diagnóstico 

e acompanhamento, caracterização fenotípica e genética da patologia hematológica do 

foro oncológico de apoio à atividade assistencial); 

 Serviço de Anatomia Patológica (Realização de serviços de diagnóstico e investigação 

no âmbito da anatomia patológica); 

 Serviço de Anestesiologia (Apoio anestésico à realização de cirurgias, exames 

complementares de diagnóstico e situações de urgência hospitalar; consultas 

anestésicas); 

 Serviço de Imunohemoterapia (Colheita, validação e preparação de componentes de 

sangue para aplicação transfusional, Realização de ensaios, Aplicações terapêuticas e 

tratamentos); 

 Serviço de Medicina Nuclear (Prestação de serviços de saúde nas áreas de diagnóstico 

e terapêutica com radionuclídeos e radiofármacos); 

 Serviço de Patologia Clínica (Serviços analíticos nas áreas de Bioquímica, 

Endocrinologia, Hematologia, Imunologia, e Virologia, incluindo as fases pré- analíticas, 

analíticas e pós-analíticas); 

 Serviço de Radioterapia (Tratamento por radiação ionizante por radioterapia externa 

e braquiterapia); 

 Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos (Dádiva, colheita, 

processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e 

células de origem humana destinados à utilização em seres humanos); 

 Serviço Radiologia (Realização de exames de radiologia convencional, mamografia, 

ultrassonografia, TAC, RM e procedimentos de radiologia de intervenção); 

 Serviço Farmacêutico (Aprovisionamento, Armazenamento, Preparação e Distribuição 

de Medicamentos e outros produtos Farmacêuticos aos Serviços e Dispensa de 

medicamentos aos Doentes do IPOLFG, Apoio à Realização de Ensaios Clínicos); 

 Serviço de Saúde Ocupacional (Identificação de perigos, avaliação e controlo de risco, 

acidentes de trabalho, incidentes, doenças profissionais e vigilância de saúde, promoção 

de saúde, assistência à doença natural e formação). 
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ii. Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados Certificados: 

 Unidade de Esterilização Central (Realização de serviços de receção, lavagem, 

inspeção, empacotamento, esterilização e expedição de dispositivos médicos) [também 

certificada segundo o referencial NP EN ISO 13 485]; 

 Gestão de Compras (Elaboração do orçamento anual de bens de consumo, 

fornecimentos e serviços; Execução dos planos de investimento anuais e plurianuais; 

Avaliação de fornecedores; Execução dos procedimentos pré-contratuais e aquisitivos 

de bens de consumo, investimento, serviços e empreitadas); 

 Gestão de Instalações e Equipamentos (Gestão das Instalações e Equipamentos do 

IPOLFG); 

 Gestão de Recursos Humanos (Recrutamento e Seleção de Pessoal, Contratação, 

Retribuição e Avaliação de Desempenho de recursos humanos para o IPOLFG, EPE); 

 Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (Suporte ao utilizador, suporte de 

redes e sistemas, sistemas de informação e intranet) 

 Gestão Hoteleira (Limpeza e recolha de resíduos; Desinfestação; Lavagem, tratamento 

e distribuição da roupa; Alimentação; Lar; Parques e jardins); 

 Logística e Distribuição (Gestão de Stocks; Receção, Armazéns e distribuição interna; 

Transportes e Apoio Geral) 

 Gestão de Doentes (Gestão administrativa, assegurando a adequada qualidade de 

acolhimento, atendimento e encaminhamento do doente, na área do secretariado clínico, 

na área do transporte de doentes em ambulância, na assistência médica no estrangeiro, 

arquivo clínico, processamento de informação relacionada com codificação clínica, 

produção e faturação) 

 Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular [Diagnóstico laboratorial 

realizado na Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular (UIPM)]. 

 

iii. Área de Formação e Investigação Certificados 

 Centro de Formação (Prestação de Serviços de Formação em Enfermagem, Qualidade 

e a Humanização de cuidados, Eficiência na utilização e gestão de recursos e aplicação 

de novos conceitos em Gestão de Saúde, concretamente nos aspetos da Oncologia); 

 Unidade de Investigação Clínica (Gestão de projetos de investigação clínica); 

 Unidade de Investigação em Epidemiologia (Elaboração de estudos em 

Epidemiologia). 

 

Todos os Serviços certificados foram auditados internamente durante o ano 2016, com exceção 

do Serviço de Radiologia e do Serviço de Medicina Nuclear. A auditoria interna a estes dois 

serviços não se realizou devido a falta de disponibilidade de auditores internos. Todos os 
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Serviços do IPOLFG que se encontram no processo de certificação global têm uma auditoria 

interna programada para 2017. As não conformidades ou oportunidades de melhoria 

identificadas nas auditorias internas são “geridas” pelos respetivos Serviços, cabendo a estes 

proceder à abertura das ações corretivas ou preventivas. Sempre que uma ação corretiva ou 

preventiva decorrente de uma não conformidade ou oportunidade de melhoria tenha aplicação 

transversal, cabe à Gestão da Qualidade e Risco desencadear medidas para a sua implementação. 

 

 

Resultados das auditorias realizadas durante 2016 no âmbito das normas ISO (não 

conformidades detetadas, ações implementadas e estado da implementação) 

a) Externas 

Não Conformidade/área sensível Correção/Acção Corretiva Estado de implementação 

No serviço GIE, o MQ encontra-se obsoleto 

e em fase de reformulação desde 2012. As 

funções definidas no UIC.PRO.101.3 

relativamente ao fluxograma e funções do 

Conselho de Investigação não refletem o 

estabelecido no regulamento interno do 

IPOLFG e na OS nº5/2011 

Conclusão do MQ, com definição das 

funções atualmente praticadas e 

submissão à aprovação do mesmo pelo 

vogal executivo com o pelouro da área. 

Revisão do UIC.PRO.101 

Prazo: 31-03-2017 

Não foram estabelecidos e/ou 

monitorizados objetivos da qualidade 

mensuráveis, nem planeadas as respetivas 

ações e nem sempre há coerência entre o 

que está planeado e o que é revisto (GIE, 

CRF, UIEp, SR, GSTI, GH). 

a) Sensibilização para a definição de 

objetivos da qualidade mensuráveis na 

formação que está prevista para Setembro 

relativa à nova edição da norma 9001 

b) Definição de objetivos da qualidade 

mensuráveis (a incluir no Plano de 

Atividades para 2017) c) Referência na 

revisão pela gestão/relatório de atividades 

da análise de causas feita perante o não 

cumprimento de um objetivo. Sempre que 

o objetivo se mantenha para o ano 

seguinte, devem ainda ser definidas ações 

para a sua concretização 

d) Rever o modelo da Revisão pela Gestão 

a) Formação na nova edição da norma 

9001, realizada em Outubro de 2016 

b) Definição dos objetivos nos Planos de 

Atividades para 2017 de cada serviço 

c) e d) Elaboração de procedimento e 

revisão do modelo da Revisão pela Gestão 

Não estão definidas e/ou aprovadas as 

responsabilidades, autoridades e funções 

dos colaboradores do serviço GIE. 

Também as políticas de substituição, 

nomeadamente do Diretor de Serviço não 

estão claramente identificadas 

Conclusão do MQ, com definição das 

funções atualmente praticadas e 

submissão à aprovação do mesmo pelo 

vogal executivo com o pelouro da área. 

Prazo: 31-03-2017 

Não foi efetuada revisão pela gestão, no 

ano 2015, no SF 

Conclusão da revisão pela gestão do SF e 

envio para apreciação do CA 

Revisão pela Gestão do SF aprovada pelo 

CA a 20/07/2016 

Não está a ser efetuada a avaliação da 

eficácia das ações de formação (UEC, 

GSTI, SPC, SA, SR, CRF) Repensar e 

clarificar os critérios de tipificação de 

formações (Ex.: aquisição de 

conhecimentos) Otimizar a avaliação da 

eficácia de ações de formação "saber-

saber" considerando os seminários ou 

reuniões de grupo que já são prática nos 

serviços 

Clarificação na documentação dos 

Serviços sobre a avaliação da eficácia das 

formações. 

O Plano de Formação, ou outro modelo 

equivalente, deve contemplar a forma de 

avaliação das ações, aquando o seu 

planeamento, assim como o resultado da 

mesma. 

Prazo: 31-03-2017 
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Embora tenha sido referido na GRH a 

necessidade de formação em Normas de 

SGQ não foi evidenciado, desde 2014, 

qualquer registo nesse sentido (conforme 

definido transversalmente nas indicações 

do IPO) 

Identificar todas as necessidades 

formativas pelos meios existentes para o 

efeito (plano de atividades, informação ao 

Centro de Formação) 

O plano de atividade para 2017 foram 

elaborados 

Relativamente ao colaborador 

recentemente admitido no serviço GIE, não 

existem evidências da sua 

integração/formação nem, 

consequentemente, avaliação da eficácia 

dessa integração/formação 

Definição da metodologia de integração 

para todos os novos colaboradores 

Prazo: 31-03-2017 

Embora exista a necessidade de, até ao 

final do ano, existir um termociclador 

alternativo para biologia molecular do LHO 

não foi demonstrado pela organização o 

planeamento e desenvolvimento dos 

processos necessários para a realização 

deste processo (projeto, prazos, recursos 

necessários) 

Inclusão da necessidade no Plano de 

Atividades (aplicável sempre que 

identificada uma necessidade de recursos) 

 

Na UEC não estão a ser controlados o nº 

de ciclos de descontaminação do DM 

Sizer, por nº de série, conforme está 

estabelecido, mas sim por nº de lote 

Monitorização do nº de ciclos de 

descontaminação do DM por nº de série 

Foi alterado o UEC.MOD.156 de forma a 

incluir o nº de lote 

Não existem equipamentos apropriados 

para o fornecimento do serviço sob 

condições controladas nem a sua 

disponibilização está assegurada. Ex.: o 

frigorífico de terapêutica (UTM) 19018 e o 

contentor de transporte com pedidos de 

monitorização desde 2011 continuam sem 

as sondas necessárias ao seu controlo 

metrológico. Esfigmomanómetros, 

balanças e arcas (Ex. CRF, SA, UTM) 

assim como as estufas de citogenética - 

UIPM (temperatura e CO2) continuam sem 

qualquer controlo metrológico 

Conclusão do processo para emissão da 

Nota de Encomenda 

Emitidas as notas de encomenda para a 

execução das operações metrológicas 

A periodicidade de calendarização das 

calibrações e ensaios de EMMs não está a 

ser assegurada em vários serviços (Ex.: 

LHO, SPC, UIPM, SIH) 

a) Concretizar todas as operações 

planeadas e já em curso; 

Prazo: 31-03-2017 

Não está a ser cumprida a periodicidade 

estabelecida para a realização de 

auditorias internas (Ex.: SAP, SA, GH) 

Revisão da metodologia referente às 

auditorias internas (GQR.01) 

Definição de um programa de auditorias 

para 2017 

Metodologia, referente às auditorias 

internas, revista. 

Enviado mail com o Plano de Auditorias 

para 2017 

 

 

b) Internas 

Relativamente às constatações verificadas em auditorias internas, são acompanhadas pelos Serviços 

e em reuniões com a Gestão da Qualidade e Risco e enquadram-se nos seguintes âmbitos: 

 Controlo documental; 

 Recursos Humanos (plano de formação e avaliação da eficácia das formações); 

 Planeamento e acompanhamento de indicadores. 
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Outras auditorias realizadas 

Para além das auditorias realizadas no âmbito das normas ISO, foram ainda realizadas duas 

auditorias às ambulâncias para transporte de doentes. 

 

Abreviaturas e terminologia 

CA Conselho de Administração 

CRF Clinica de Risco Familiar 

GIE Gestão de Instalações e Equipamentos 

GQR Gestão da Qualidade e Risco 

GRH Gestão de Recursos Humanos 

GSTI Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 

IPOLFG Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

LHO Laboratório de Hemato-Oncologia 

MQ Manual da Qualidade 

SA Serviço de Anestesiologia 

SF Serviço Farmacêutico 

SPC Serviço de Patologia Clínica 

SR Serviço de Radiologia 

UEC Unidade de Esterilização Central 

UIC Unidade de Investigação Clínica 

UIPM Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular 

UTM Unidade de Transplantes de Medula Óssea (Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopiéticos) 

SIH Serviço de Imunohemoterapia 

 


