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Objetivos de Aprendizagem
Pretende-se nesta unidade curricular que os estudantes adquiram conhecimentos profundos e
especializados nos modelos normativos, referenciais e ferramentas da gestão da qualidade, bem como a
importância da implementação do sistema de gestão e das auditorias da qualidade, que permitam
desenvolver aptidões mobilizadoras de competências fundamentais para a gestão da qualidade em saúde.
Com esta unidade curricular os estudantes devem ser capazes de:
- Conhecer os princípios e práticas fundamentais da gestão da qualidade em Saúde;
- Aplicar os conceitos chave da Gestão da Qualidade em Saúde;
- Descrever as funções de Gestão da Qualidade em Saúde;
- Aplicar indicadores de avaliação da qualidade baseada em evidências.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit
This course unit is intended for students to acquire in-depth and specialized knowledge of normative models,
benchmarks and quality management tools, as well as the importance of the implementation of the
management system and quality audits, which allow the development of skills that mobilize core
competencies for quality management in health.
With this course unit students should be able to:
- To know the fundamental principles and practices of quality management in Health;
- Apply the key concepts of Quality Management in Health;
- Describe the functions of Quality Management in Health;
- Apply evidence-based quality assessment indicators.
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Conteudos Programáticos
Gestão da Qualidade
-Princípios e requisitos da gestão da qualidade
-Referenciais de Acreditação
-Gestão por processos e por indicadores da qualidade
-Gestão da qualidade no atendimento
-Ferramentas da Qualidade
-Análise SWOT
-Marketing: Conceitos gerais e filosofia.
-O lugar do Marketing na Organização.

Governação Clínica
- Modelos de gestão orientados para a qualidade (TQM e EFQM)

Métodos Estatísticos em Saúde
-Avaliação crítica à utilização da estatística na literatura científica da área das ciências da saúde;
-Aplicação dos princípios, os requisitos e as normas de boas práticas da investigação científica.
-Fundamentos Estatísticos para o Controlo e Melhoria da Qualidade
-Métodos Gráficos, Apresentação de Dados e Melhoria da Qualidade.
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Syllabus
Quality management
- Principles and requirements of quality management
-Referential Accreditation
-Process management and quality indicators
-Quality care management
-Quality tools
- SWOT Analysis
-Marketing: General concepts and philosophy.
-The place of Marketing in the Organization.- Accounting and finance in health.

Clinical Governance
- Quality-oriented management models (TQM and EFQM)

Statistical Methods in Health
- Critical evaluation of the use of statistics in the scientific literature in the area of health sciences;
-Application of the principles, requirements and standards of good scientific research practice.
- Statistical Foundations for Quality Control and Improvement
-Graphic Methods, Data Presentation and Quality Improvement.
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
Os conteúdos da unidade curricular apresentam os normativos teóricos dos modelos de gestão da qualidade
e de referenciais de acreditação em unidades de saúde, desenvolvendo nomeadamente, competências ao
nível da gestão da qualidade, da implementação e da auditoria dos sistemas de gestão. Com o intuito de
preparar os estudantes para o seu papel de gestores no âmbito da qualidade em saúde, os conteúdos são
desenvolvidos com exemplificação de casos concretos e com a aplicação de instrumentos de gestão.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular units' learning objectives
The contents of the curricular unit present the theoretical norms of quality management models and
accreditation frameworks in health units, developing, in particular, competences in quality management,
implementation and audit of management systems. In order to prepare students for their role as managers in
the field of health quality, the contents are developed with examples of concrete cases and the application of
management tools.

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída)
As metodologias de ensino-aprendizagem, incluem aulas expositivas e estratégias de participação ativa dos
estudantes, através da dinâmica de grupos, com análise de documentos e debates temáticos.
A avaliação contempla a realização de uma frequência escrita e de um trabalho. A frequência (F) tem uma
ponderação de 60 % e o trabalho (T) com apresentação, tem uma ponderação de 40% da classificação final.
CF= teste*0,60 + trabalho*0,40.
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Teaching Methodologies (Including evaluation)
Teaching-learning methodologies include expository classes and strategies for active student participation
through group dynamics, with document analysis and thematic debates.
The evaluation involves the accomplishment of a written frequency and a work. The frequency (F) has a
weighting of 60% and the work (T) with presentation, has a weighting of 40% of the final classification.
CF = test * 0.60 + work * 0.40

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
As metodologias de ensino incluem a lecionação de aulas teóricas, expositivas no desenvolvimento de
concetual e na compreensão de modelos de gestão da qualidade. E aulas teórico-práticas, com abordagem
de casos práticos, que permitam a participação e a reflexão dos estudantes acerca das temáticas de gestão
da qualidade em saúde, aplicando normas, referenciais e ferramentas de gestão da qualidade.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
Teaching methodologies include lecturing of lectures, lectures on conceptual development and understanding
of quality management models. Theoretical-practical classes with a practical case approach that allow
students to participate and reflect on the topics of quality management in health, applying standards,
benchmarks and quality management tools.
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