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Criação de Unidade Curricular Optativa* 

Fundamentação 
da proposta: 

A autonomia do cidadão e o seu envolvimento na tomada de decisão, são 
requisitos para melhores níveis de saúde das populações.  

Diariamente tomamos dezenas de decisões complexas e baseadas em várias 
informações diferentes, mas sempre com base na subjetividade e experiências 
individuais. Novas formas de gestão científica foram desenvolvidas e tiveram por 
consequência a tomada de decisão com base científica, onde devem ser 
considerados métodos para a tomada de decisão, seus custos e suas 
consequências para a própria gestão. 

Docente 
responsável:  

Margarida Eiras 

 
 
FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Técnicas de apoio à decisão e ferramentas de gestão da qualidade em 
saúde 

Name (en): Decision support techniques and health quality management tools 

Créditos ECTS:  6 

Departamento:  Ciência Política e Políticas Públicas 

Escola: Sociologia e Políticas. Públicas 

Curso em que é obrigatória: Pós-graduação Serviço Social na Saúde 

Curso em que é optativa:  

Optativa livre:  

Área científica:  Serviço Social 

Nível:  1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Português  

Tipo: Semestral x 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 10.0  

Teóricas-Práticas (TP): 10.0  

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1.0  
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Outras (O): 0.0  

 

Pt En 
Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

Não aplicável Not aplicable 

 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

No final da UC o estudante deverá ter adquirido 
competências que permitam atuar em contexto 
de tomada de decisão de forma consciente 
salvaguardando as vontades do doente/cidadão e 
o contexto organizacional onde está inserido  

At the end of the CU the students must have 
acquired competences that allow them to act in 
the context of decision making in a conscious 
way, safeguarding the patient / citizen's wishes 
and the organizational context 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

1. Descrever e discutir os conceitos da literacia 
em saúde; 

2. Compreender e aplicar os modelos de apoio à 
tomada de decisão; 

3. Compreender e aplicar a avaliação da 
funcionalidade; 

4. Compreender e aplicar os conceitos da 
gestão da qualidade e as suas ferramentas e 
indicadores 

 

1. Describe and discuss the concepts of health 
literacy; 
2. Understand and apply models to support 
decision making; 
3. Understand and apply functionality 
assessment scales; 
4. Understand and apply the concepts of quality 
management and its tools and indicators 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 
1. Conceitos da qualidade em saúde 
2. Estratégia portuguesa para a qualidade em 

saúde 
3. Sistemas de acreditação e certificação da 

qualidade  
4. Modelos e dimensões da qualidade em saúde 
5. Indicadores de estrutura, processo e 

resultados 
6. Literacia em saúde e autonomia do doente 
7. Modelos de apoio à tomada de decisão na 

perspetiva do doente, do profissional e do 
gestor 

8. Processo de tomada de decisão partilhada 
9. Classificação Internacional de Funcionalidade 

- Conceito de atividade e participação 
10.  Tabela Nacional de Funcionalidade 
11.  Avaliação da funcionalidade 

a. Importância para a decisão 
b. Exemplos de instrumentos de avaliação 

da funcionalidade 
c. Escala de Barthel 
d. Medida de Independência Funcional 
e. Índice de Katz 
f. EASYCare 

12. Avaliação da qualidade das decisões 
13.  Questões bioéticas que guiam o processo de 

tomada de decisão 
14.  Satisfação do doente e tomada de decisão 
15.  Estudos de caso e aplicações 

1. Concepts of quality in healthcare  
2. Portuguese strategy for healthcare quality  
3. Accreditation and certification quality 

systems 
4. Models and dimensions of quality in 

healthcare  
5. Indicators of structure, process and 

outcomes 
6. Health literacy and autonomy of the patient 
7. Models to support decision-making from the 

perspective of the patient, the professional 
and the manager 

8. Shared decision-making process 
9. International Classification of Functionality - 

Concept of activity and participation 
10. National Functioning Table 
11. Evaluation of functionality 
a. Importance for decision 
b. Examples of functionality evaluation tools 
c. Barthel Scale 
d. Functional Independence Measure 
e. Katz Index 
f. EASYCare 
12. Decision making quality assessment  
13. Bioethical framework to guide decision-

making process 
14. Patient satisfaction and decision making 
15. Case studies and applications 

Demonstração da coerência dos conteúdos 
programáticos com os objetivos da UC: (1000 
caracteres):  

Demonstration of the syllabus coherence with 
the curricular unit’s objectives: 
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Através dos conteúdos programáticos os 
objetivos de aprendizagem serão atingidos: 
Objetivo 1 – através dos conteúdos em 6 
Objetivo 2 - através dos conteúdos em 7, 8, 12-
14 
Objetivo 3 - através dos conteúdos em 9-11 
Objetivo 4 - através dos conteúdos em 1 - 5 
 

Through the programmatic contents the learning 
objectives will be achieved: 
Objective 1 – through syllabus from 6 
Objective 2 – through syllabus from 7,8,12- 14 
Objective 3 – through syllabus from 9 – 11 
Objective 4 – through syllabus from 1-5 

Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 
- Regime de avaliação periódica. 
-Trabalho de grupo (de 3 elementos) em formato 
de artigo científico = 100% 
 
- Avaliação por exame final 
 

 
- Periodic assessment regime. 
-Group work (of 3 elements) in scientific article 
format = 100% 
 
- Evaluation by final exam 

Processo de ensino-aprendizagem (500 
caracteres):  

Teaching methodology: 

Nesta UC são utilizadas aulas expositivas para a 
exploração de conceitos teóricos e aulas ativas 
que envolvem a participação dos alunos na 
resolução de problemas com vista a explorar os 
aspetos relacionados com o saber fazer e 
colocação em prática dos conhecimentos 
teóricos adquiridos e incluídos nos conteúdos 
programáticos. 

 

In this curricular unit two types of class were 
used: expositive to explore the theoretical 
concepts, and active lessons involving the 
participation of students in problem solving in 
order to explore aspects of the know-how to do 
and putting into practice the theoretical 
knowledge acquired, either in the application of 
the theory covered in the program. 

Demonstração da coerência das metodologias 
de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
UC: (3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between the 
teaching methodologies and the learning 
outcomes: 

A utilização de aulas expositivas e ativas no 
processo de aprendizagem permite exemplificar a 
aplicação dos conceitos teóricos transmitidos aos 
alunos. Durante as aulas os alunos são chamados 
a intervir na resolução de problemas havendo 
preocupação de fazer a ligação entre as matérias 
leccionadas nesta unidade curricular e as matérias 
leccionadas em unidades curriculares anteriores.  

 

The use of expository lectures and active classes 
in the learning process allows the exemplification 
of the application of theoretical concepts 
transmitted to students. During classes students 
are stimulated to participate in problem solving. 
In the problem solving, they make the 
connection between the topics taught in this 
course and the topics taught in previous courses. 

Observações:  Observations: 
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care/decision/clinical/index.html 
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NHS Institute for Innovation and Improvemen. (2015) The Good Indicators Guide: Understanding how 
to use and choose indicators. Øvretveit, John. Melhoria de qualidade que agrega valor: o cuidado de 
saúde/ John Øvretveit . – Rio de Janeiro. 
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Complementar (máx. 50 títulos) 
Agência de Calidad del Sistema Nacional de Salud Elaboración de indicadores: Ministerio de Sanidad y 
Consumo Carmen Castillo. Construcción y validación de indicadores de buenas prácticas sobre 
seguridad del paciente. Paseo del Prado, 18-20 M.ª José López 28071 Madrid. 

Deber RB, Kraetschmer N, Irvine J. What role do patients wish to play in treatment decision making? 
Arch Intern Med 1996;156(13):1414-20. 

Greenfield S, Kaplan S, Ware JE Jr. Expanding patient involvement in care. Effects on patient outcomes. 
Ann Intern Med 1985;102(4):520-8. 

Greenfield S, Kaplan SH, Ware JE Jr., et al. Patients’ participation in medical care: effects on blood sugar 
control and quality of life in diabetes. J Gen Intern Med 1988;3(5):448-57. 

Guadagnoli E, Ward P. Patient participation in decision-making. Soc Sci Med 1998;47(3):329-39. 

Health Information and Quality Authority (2017), Guidance for Providers on the Monitoring Programme 
for Regulated services for Children: Child Protection and Welfare Services, Dublin: HIQA.  

Kaplan SH, Greenfield S, Ware JE Jr. Assessing the effects of physician-patient interactions on the 
outcomes of chronic disease. Med Care 1989;27(3 Suppl):S110-27. 

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Quality of care: a process for making strategic choices in 
health systems. 1. Quality assurance, Health care. 2. Health services administration. 3. Decision making. 
I. World Health Organization. ISBN 92 4 156324 9 (NLM classifi cation: W 84.1) ISBN 978 92 4 156324 
6. 

Será entregue aos estudantes mais bibliografia de apoio por tema abordado 

 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino 
teórico; TP - Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – 
Seminário; E – Estágio; OT - Orientação tutorial; O - Outra) 
 
 
 
 
 




