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INFORMAÇÃO 

1/2020, de 29 de outubro de 2020 

Auditorias à capacidade de resposta dos estabelecimentos e serviços 
públicos prestadores de cuidados de saúde em situações de 
emergência 

Introdução 

Os serviços de saúde desempenham um papel fundamental na resiliência das comunidades. 

A complexidade dos riscos e das ameaças que estas podem enfrentar, desafiam muitas 

vezes os pressupostos que suportam a preparação normal de respostas a situações de 

emergência. A procura extraordinária por parte de cuidados de saúde, em situações 

extremas, pode provocar um forte impacto nos processos de gestão e operacionais desses 

serviços. Apesar disso, devem continuar a funcionar para prestarem cuidados de saúde 

durante, e após, as situações de emergência que, em alguns casos, poderão prolongar-se 

no tempo e provocar alterações significativas na vida das pessoas, incluindo na vida dos 

trabalhadores da saúde e das suas famílias. Os serviços de saúde mais resilientes são 

aqueles preparam os seus sistemas de gestão com o conhecimento e as capacidades 

necessárias para alcançarem e manterem um nível elevado de prontidão em situações de 

emergência que não podem ser previstas na sua natureza e consequências. Hoje vivemos 

com a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, mas 

no futuro poderemos ser confrontados com outras situações de doença, eventos climáticos 

extremos, acidentes industriais, ataques de bioterrorismo, ataques cibernéticos, ou qualquer 

outra situação que não consigamos equacionar no presente. 

Ação da IGAS 

A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) está a planear auditorias à capacidade de 

resposta dos estabelecimentos e serviços públicos prestadores de cuidados de saúde em 

situações de emergência. O objetivo desta auditoria é avaliar o nível de preparação dos 

serviços de saúde, sobretudo dos hospitais, para responder a situações de emergência de 

impacto elevado. Com este trabalho pretendemos consciencializar os gestores e os líderes 

da saúde para a necessidade de formularem e manterem atualizados planos de preparação 

de emergências de média e grande envergadura, com abordagens abrangentes para uma 

lista alargada de perigos, que propiciem uma estrutura adaptável a uma grande variedade 

de situações de crise. O conhecimento, o treino, a comunicação, o planeamento e a 

liderança são alguns dos principais recursos necessários para que essa capacidade de 

resposta seja efetiva. No final destas auditorias esperamos conseguir elaborar 

recomendações úteis para apoiar os gestores e os líderes dos serviços de saúde nessa 
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tarefa de planeamento e identificar soluções inovadoras que tenham demonstrado o seu 

valor e sirvam de inspiração. 

Objetivos 

O planeamento desta auditoria estará concluído no final de 2020 e no próximo ano 

realizaremos auditorias a 10% das instituições hospitalares do setor público empresarial e 

15% a instituições hospitalares do setor público administrativo. A responsabilidade por estas 

auditorias é da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Desempenho (EMGD). 

Carlos Caeiro Carapeto 

Inspetor-Geral 

 


		2020-10-29T17:17:38+0000
	António Carlos Caeiro Carapeto




