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INTRODUÇÃO

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (IPST), decidiu pela implementação
de um sistema de gestão da qualidade de acordo com os 8 princípios da NP EN ISO 9000:2005:
focalização no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem por processos,
abordagem da gestão como um sistema, melhoria contínua, abordagem à tomada de decisões
baseada em factos e relações mutuamente benéficas com fornecedores, assim como dos
requisitos NP EN ISO 9001:2008/Cor 1:2009, no âmbito do Sangue e da Transplantação, assim
como, entre outros, ao requerido pelos:

a) Decreto-Lei n.º 124/2011 de 29 de dezembro, o qual aprova a Lei Orgânica do Ministério da
Saúde, procedendo à reestruturação do Instituto Português do Sangue, IP, que passa a designarse Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, em resultado da absorção das

_

atribuições antes integradas na agora extinta Autoridade para os Serviços de Sangue e da
Transplantação, com exceção das relativas aos domínios da monitorização e controlo da
qualidade e da segurança das atividades dos serviços de sangue e de colheita, análise e
manipulação dos órgãos, tecidos e células de origem humana. Na mesma lógica, o Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, IP, recebe as competências e atribuições dos Centros
de Histocompatibilidade, que nele são integrados;

b) Decreto-Lei n.º 39/2012 de 16 de fevereiro, o qual aprova a orgânica do Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, IP;

c) Portaria nº165/2012, de 22 de maio, a qual aprova os Estatutos do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, I. P., e revoga a Portaria n.º 811/2007, de 27 de julho;

d) Decreto-Lei n.º 267/2007 de 24 de julho, o qual estabelece o regime jurídico da qualidade e
segurança do sangue humano e dos componentes sanguíneos, respetivas exigências técnicas,
requisitos de rastreabilidade e notificação de reações e incidentes adversos graves e às normas e
especificações relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue, com vista a assegurar um
elevado nível de proteção da saúde pública, transpondo para a ordem jurídica nacional as
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Diretivas n.º 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2004, n.º
2004/33/CE da Comissão, de 22 de março de 2004, n.º 2005/61/CE da Comissão, de 30 de
setembro de 2005 e n.º 2005/62/CE da Comissão, de 30 de setembro de 2005 (DR I Série, N.º 141
de 24.07.2007, págs. 4696-4717);

e) Lei n.º 12/2009, de 26 de março, a qual estabelece o regime jurídico da qualidade e
segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento,
distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana (transpondo para a ordem jurídica
interna as diretivas n.ºs 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março,
2006/17/CE, da Comissão, de 8 de fevereiro e 2006/86/CE, da Comissão, de 24 de outubro);

f) Lei n.º 36/2013, de 12 de junho, a qual aprova o regime de garantia de qualidade e
segurança dos órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano, de forma

_

a assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana (transportando a Diretiva n.º
2010/53/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho, relativa a normas de qualidade
e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantados).

g) Despacho do Ministério da Saúde n.º 22/95, de 4 de agosto, publicado no D.R. n.º 208, II
Série, de 8 de setembro de 1995 o qual cria o Centro Nacional de Dadores de Células de Medula
Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE).
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PROMULGAÇÃO

O presente Manual da Qualidade (Manual) define o Sistema de Gestão da Qualidade adotado
pelo IPST para assegurar a Qualidade dos serviços prestados cumprindo o estabelecido na Política
da Qualidade. Representa, ainda, o compromisso escrito do Conselho Diretivo (CD),
nomeadamente providenciando atempadamente os meios humanos e materiais necessários à
manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e à sua melhoria contínua.

O Manual constitui o suporte para os diferentes procedimentos de organização e de execução
dos processos, atividades, produtos e serviços definidos no âmbito do SGQ. Compete ao CD
divulgar, cumprir e fazer cumprir, a todos os níveis as determinações que nele constam. A
promulgação do Manual atesta, internamente e perante entidades externas, a sua validade, como
documento de referência do SGQ da instituição.

_

O Coordenador do Gabinete de Gestão da Qualidade é designado representante do CD para os
assuntos ligados à Qualidade. Neste âmbito, é-lhe atribuída a responsabilidade e autoridade para
assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos processos e atividades
necessários ao SGQ, de acordo com a Norma de referência NP EN ISO 9001:2008/Cor 1:2009.
Compete-lhe, também, reportar ao CD o desempenho do SGQ, assim como qualquer necessidade
de melhoria. Cabe-lhe ainda assegurar a promoção da consciencialização para com os requisitos
dos serviços de sangue e de medicina transfusional, unidades de transplantação e de colheita,
dadores de CEDACE e de outros clientes, em toda a organização.

Cada Diretor Técnico, Responsável Técnico, Gestor de Processo, assim como Responsável de
Área ou Setor, é responsável pela implementação dos processos de realização, seus
procedimentos, assim como, por assegurar a manutenção do SGQ na respetiva área de
responsabilidade, cabendo a cada um dos profissionais a responsabilidade pelo cumprimento dos
requisitos e documentos aplicáveis ao desempenho da função.
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1 ORGANIZAÇÃO
1.1 CAMPO DE APLICAÇÃO

O âmbito da abordagem do IPST aplica-se:
 Promoção da dádiva nas Áreas Funcionais do Sangue e da Transplantação;
 Área Funcional do Sangue:
a) Colheita nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto;
b) Processamento nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (incluindo o
Serviço de Sangue Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres)
e de Coimbra;
c) Armazenamento, distribuição e disponibilização de componentes sanguíneos humanos
nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (incluindo Laboratório Regional
de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres), de Coimbra e do Porto;

_

d) Testes laboratoriais de imunohematologia de rotina e urgência nos Centros de Sangue
e da Transplantação de Lisboa (incluindo Laboratório Regional de Saúde Pública do
Algarve Dra. Laura Ayres), Coimbra e do Porto;
e) Testes laboratoriais de rastreio serológico e genómico para agentes infeciosos nos
Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (unicamente no Laboratório Regional
de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres) e do Porto (realiza, também, os testes da
área transplantação do Porto, incluindo os urgentes);
f) Testes laboratoriais de imunologia plaquetária nos Centros de Sangue e da
Transplantação de Lisboa e do Porto e;
g) Controlo de qualidade de componentes sanguíneos no Centro de Sangue e da
Transplantação de Coimbra.
 Área Funcional da Transplantação:
a) Testes laboratoriais de imunogenética/genética no Centro de Sangue e da
Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto;
b) Testes laboratoriais de imunobiologia no Centro de Sangue e da Transplantação de
Lisboa, de Coimbra e do Porto;
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c) Testes laboratoriais de citometria de fluxo no Centro de Sangue e da Transplantação de
Lisboa, de Coimbra e do Porto;
d) Testes laboratoriais de rastreio de doenças transmissíveis no Centro de Sangue e da
Transplantação de Lisboa;
e) Testes laboratoriais de suporte à transplantação de órgãos, tecidos e células, medicina
regenerativa e a outras áreas da patologia no Centro de Sangue e da Transplantação de
Lisboa, de Coimbra e do Porto;
f) Processamento, testes laboratoriais, preservação, armazenamento e distribuição de
tecidos de origem humana no Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa;
g) Processamento, testes laboratoriais, preservação, armazenamento e distribuição de
células de sangue do cordão de origem humana no Centro de Sangue e da
Transplantação do Porto;
h) Gestão do CEDACE no Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa.

_
The scope:
 Promotion of donation in Blood and Transplantation functional areas;
 Blood Functional Area:
a) Blood collection at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon, Coimbra and Porto;
b) Processing at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon (including Regional
Public Health Laboratory of the Algarve) and Coimbra;
c) Storage, distribution and availability of human blood components at the Blood and
Transplantation Centers in Lisbon (including Regional Public Health Laboratory of the
Algarve), Coimbra and Porto;
d) Immunohematology routine and urgency testing at the Blood and Transplantation
Centers in Lisbon (including Regional Public Health Laboratory of the Algarve), Coimbra
and Porto;
e) Serological and genomic screening of infectious agents at the Blood and
Transplantation Centers in Lisbon (only at Regional Public Health Laboratory of the
Algarve) and in Porto (it processes also the tests from Transplantation are of Porto
including the urgency testing);
f) Platelet immunology at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon and Porto and;
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g) Quality control of blood components at the Blood and Transplantation Center in
Coimbra;
 Transplantation Functional Area:
a) Laboratory tests for immunogenetics/genetics at the Blood and Transplantation
Centers in Lisbon, Coimbra and Porto;
b) Laboratory tests for immunobiology at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon,
Coimbra and Porto;
c) Laboratory tests for flow cytometry at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon,
Coimbra and Porto;
d) Laboratory test for screening diseases at the Blood and Transplantation Center in
Lisbon;
e) Provision of support for organ transplantation, tissues and cells, regenerative medicine,

_

and other areas of pathology at the Blood and Transplantation Centers in Lisbon,
Coimbra and Porto;
f) Processing, laboratory tests, preservation, storage and distribution of human tissues at
the Blood and Transplant Center in Lisbon and;
g) Processing, laboratory tests, preservation, storage and distribution of cord blood stem
cells at the Blood and Transplant Center in Porto and;
h) National management of CEDACE (Portuguese Bone Marrow Donors Registry) at the
Blood and Transplantation Center in Lisbon.

1.2 VISÃO E VALORES DO IPST

A visão do IPST, IP é a de promover a dádiva enquanto gesto transversal a toda a atividade
do IPST, IP com o objetivo de contribuir para a vida humana em tempo e qualidade garantindo,
para isso, que as boas práticas e inovação acompanhem o estado da arte.

Os valores institucionais corolários desta visão surgem da assunção do IPST, IP como uma
instituição dedicada ao suporte da vida humana através das áreas do sangue e da transplantação.
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O Homem saudável é uma das fontes de ajuda para o doente e por isso temos de promover os
hábitos saudáveis de vida cooperando com outros organismos que tenham igualmente esta
missão.

Garantir a cada doente a melhor forma de tratamento visando não apenas o salvar da vida
do doente, mas também melhorar a sua futura qualidade de vida e uma mais rápida reinserção
social com os ganhos daí decorrentes.

No apoio aos doentes nas diferentes áreas de atuação o IPST, IP tem de garantir elevados
padrões de qualidade e segurança desde a colheita, processamento, armazenamento e
distribuição de todos os produtos biológicos que constituem o seu core de ação.

Por tudo o que foi dito tem o IPST, IP na solidariedade de todo o seu valor máximo pois

_

toda a sua atividade é decorrente do gesto comum da dádiva de sangue, células, órgãos e tecidos.

Valores Institucionais

Dador

Doente

IPST

Felicidade

Segurança

Excelência*

Solidariedade

Vida

Inovação

* Abrange a qualidade e a segurança

1.3 MISSÃO E ATRIBUIÇÕES DO IPST

O IPST tem por missão garantir e regular, a nível nacional, a atividade da medicina
transfusional e da transplantação, garantir a dádiva, colheita, análise, processamento,
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Documento controlado em suporte eletrónico visível em navegador da Web do IPST, IP (endereço da base de dados Achiever plus). Documento não controlado em suporte papel.

MQ.1.1.9

MANUAL DA QUALIDADE
Página 15 de 68

preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano de componentes sanguíneos, de
órgãos, tecidos e células de origem humana.
São atribuições do IPST:
a) Propor medidas de natureza política ou legislativa nas matérias relacionadas com as suas
atribuições e participar na definição estratégica global de desenvolvimento da medicina
transfusional e da transplantação;
b) Coordenar, a nível nacional, a colheita, análise, processamento e transfusão de sangue,
bem como a colheita, análise, processamento e transplantação de órgãos, tecidos e células de
origem humana;
c) Assegurar o funcionamento do Sistema Nacional de Hemovigilância e do Sistema Nacional
de Biovigilância, em articulação com as entidades nacionais e internacionais competentes;
d) Promover e apoiar a investigação nos domínios da ciência e da tecnologia das áreas da
medicina transfusional, transplantação e medicina regenerativa, em articulação com o Instituto

_

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, e outras instituições nacionais e internacionais
consideradas estratégicas para os objetivos propostos;
e) Promover a dádiva de sangue, células, tecidos e órgãos perseguindo a auto-suficiência
nacional;
f) Instituir, manter um registo e acompanhar a atividade dos serviços de sangue, serviços
manipuladores de tecidos e células, e colheita de órgãos;
g) Assegurar a representação internacional, no domínio das suas competências e atribuições
específicas sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em
articulação com a Direção-Geral da Saúde, enquanto entidade responsável pela coordenação das
relações internacionais do Ministério da Saúde;
h) Assegurar a realização dos estudos laboratoriais de doentes e dadores necessários à
transplantação de órgãos, tecidos e células;
i) Manter e gerir o Banco Público de Células do Cordão Umbilical;
j) Manter e gerir a atividade do banco de tecidos multitecidular, compreendendo a colheita,
análise, processamento, armazenamento, distribuição, importação e exportação, definindo as
necessidades nacionais;
l) Garantir disponibilidade de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos
e células de origem humana, atendendo às necessidades nacionais;
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m) Autorizar a importação e exportação de sangue humano, de componentes sanguíneos, de
órgãos, tecidos e células de origem humana, em articulação com a Direção-Geral da Saúde em
matéria de qualidade e segurança;
n) Manter o Centro Nacional de Dadores de Células Estaminais de Medula Óssea de Sangue
Periférico ou de Cordão Umbilical (CEDACE);
o) Manter e gerir um sistema de informação único e integrado para gestão da lista de espera
de doentes candidatos a transplantação, seleção do par dador recetor em transplantação, banco
de tecidos e rastreabilidade.

1.4 ATRIBUIÇÕES DOS CENTROS DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

No âmbito da sua área territorial de intervenção, compete:
a) Promover e sensibilizar os cidadãos para a dádiva de sangue, tecidos e células;

_

b) Participar a nível das comunidades locais na educação dos jovens sobre a dádiva de sangue,
tecidos e células;
c) Promover e apoiar localmente a atividade de voluntariado, nomeadamente através das
organizações de dadores de sangue;
d) Definir, propor e implementar a estratégia mais eficaz para a colheita de sangue, tecidos e
células;
e) Proceder à colheita, separação em componentes, estudo laboratorial, conservação,
distribuição do sangue e componentes sanguíneos;
f) Proceder ao controlo de qualidade dos produtos utilizados e dos produtos finais;
g) Assegurar a recolha e tratamento da informação regional relativa ao processo transfusional
e o funcionamento do sistema de hemovigilância;
h) Garantir o estudo laboratorial de dadores e dos doentes candidatos à transplantação de
órgãos, tecidos e células;
i) Assegurar a manutenção das condições necessárias para a escolha do par dador recetor em
transplantação renal;
l) Acompanhar a transplantação de órgãos, tecidos e células.
Ao Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa compete ainda:
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a) Gerir o Centro Nacional de Dadores de Células Estaminais de Medula Óssea de Sangue
Periférico ou de Cordão Umbilical (CEDACE);
b) Gerir o Banco de Tecidos, nomeadamente o processamento, estudo laboratorial,
armazenamento e distribuição de tecidos de origem humana para utilização em transplantação.

Ao Centro de Sangue e da Transplantação do Porto compete ainda gerir o Banco Público de
Células do

Cordão

Umbilical

nomeadamente

o processamento, estudo

laboratorial,

armazenamento e distribuição.

1.5 JURISDIÇÃO TERRITORIAL E SEDE

a) O IPST é um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional;
b) O IPST tem sede em Lisboa.

_
1.6 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO SANGUE
1.6.1 RESUMO HISTÓRICO
O passo mais importante na história da transfusão foi a descoberta da circulação do sangue
por William Harvey (1578 - 1657) em 1613. A partir daqui ganhou outro impacto aquilo que havia
sido escrito pelos gregos e pelos cristãos que o sangue era vida e que podia curar doenças.

Algumas experiências de transfusão direta de sangue, entre animais, só vieram a ter lugar a
partir de 1665, com Richard Lower (1631 - 1691). Dois anos mais tarde verificou-se a primeira
reação

transfusional

hemolítica

num

doente

que

recebeu

sangue

incompatível. A

incompatibilidade verificada causou a morte de muitos doentes, o que veio a determinar a
proibição das transfusões de sangue em 1678. Face a isto, só um século mais tarde se volta a falar
da transfusão. James Blundell (1791 - 1878), em 1818, utilizou sangue do próprio doente transfusão autóloga - e de outros seres. A terapêutica umas vezes era bem-sucedida, outras não,
tendo alguns doentes apresentado problemas após transfusão que conduziram à sua morte.
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A causa destes incidentes só veio a ser descoberta em 1900 quando Karl Landsteiner (1868 1943) identificou que os eritrócitos de algumas pessoas ficavam aglutinados quando em contacto
com o plasma ou o soro de outras. Foi a descoberta da substância A e B do Sistema AB0. Três anos
mais tarde classificou os grupos sanguíneos em A, B e 0 e só alguns anos depois foram feitas as
primeiras provas de compatibilidade antes de uma transfusão. Desde então, o avanço tecnológico
e científico nesta área tem conhecido novos e importantes desenvolvimentos, o que tem
permitido uma maior eficácia e rentabilização do sangue, permitindo o tratamento dos doentes
com componentes sanguíneos de acordo com a sua deficiência.

A generalização da prática de transfusão de sangue, em Portugal e no Mundo, aconteceu
verdadeiramente na última metade do século XX.

Em 1958, através do Decreto-Lei n.º 41 498, de 2 de janeiro, é criada a primeira estrutura

_

orgânica responsável pelo exercício da Medicina Transfusional, designada por Instituto Nacional
de Sangue (INS), entidade dependente do então, Ministério do Interior - Direção-Geral da
Assistência. Apesar deste primeiro esforço, não se alcançou uma clara definição da política
estratégica e não se efetivou uma coordenação eficaz.

Posteriormente, em 1976, foi publicado o Despacho de 7 de julho, da Secretaria de Estado da
Saúde, consequência do trabalho desenvolvido por um grupo de profissionais de conceituada
idoneidade e ouvidas as instituições interessadas, que se pronunciaram sobre as linhas gerais de
um Serviço Nacional de Sangue, basicamente, sobre alguns princípios orientadores fundamentais
e no que toca ao acesso universal à terapêutica de sangue, tendo, então, ficado elaborado um
esboço da futura Rede Nacional de Transfusão Sanguínea (RNTS).

Nos anos 80, a falta de sangue, e a emergência de novas doenças transmissíveis, como a SIDA,
fizeram sobressair as ineficiências existentes e, até certo ponto, a ausência de uma organização
nacional clara e eficiente. É então que, a investigação da ciência médica e o avanço tecnológico
neste setor têm grande incremento, o que veio permitir maior generalização e aperfeiçoamento
da terapêutica transfusional. Por outro lado, o desenvolvimento da estrutura de prestação de
cuidados de saúde, bem como a diferenciação e sofisticação das técnicas médicas e cirúrgicas
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realizadas geraram necessidades crescentes em componentes sanguíneos, levando à
disseminação, não planeada, de múltiplos serviços de sangue.

A crescente complexidade do processo e as exigências científicas, técnicas e de segurança que
lhe são inerentes, determinaram a necessidade de uma definição precisa das regras a aplicar
desde a colheita à administração terapêutica. Surge então, o Decreto-Lei n.º 294/90, de 21 de
setembro, criando e definindo atribuições e competências específicas ao Instituto Português do
Sangue (IPS), antecedido pela Lei n.º 25/89, de 2 de agosto. O IPS aparece como um organismo
público, dotado de personalidade jurídica e autonomia técnica, administrativa e financeira, que
integra a rede de serviços personalizados do Ministério da Saúde. Os seus Órgãos e Serviços,
corporizados no Decreto-Lei n.º 294/90 de 21 de setembro, vieram dar uma nova dimensão ao
setor. Por tal fato, desenhou-se uma rede integrada de serviços, dotando cada serviço de recursos
técnicos, humanos e materiais adequados às funções que lhe estavam ou viriam a estar

_

destinadas. Fica assim estabelecida a missão do Serviço Nacional de Sangue: ao IPS cabe-lhe as
competências normativas e de coordenação do setor; aos Centros Regionais de Sangue (CRS) sãolhes atribuídas as competências operacionais de colheita, processamento, distribuição e
supervisão técnica regional; aos Serviços de Imunohemoterapia Hospitalares (SIH) cabe-lhes, para
além da colheita e processamento, encerrar o elo da cadeia transfusional através de uma prática
global de qualidade da transfusão.

Em 2007, foi aprovado o Decreto-Lei nº 270/2007 de 26 de julho, estabelecendo uma nova
orgânica para o IPS,IP, tendo como missão: regular, a nível nacional, a atividade da medicina
transfusional e garantir a disponibilidade e a acessibilidade de componentes sanguíneos de
qualidade, seguros e eficazes.

Através da Portaria nº 811/2007 de 27 de julho são aprovados os novos Estatutos do IPS, IP

A transfusão de sangue adquiriu grande importância como método terapêutico no tratamento
de doentes e sinistrados, o que determinou a criação de uma rede nacional mobilizadora da
dádiva de sangue na comunidade e orientadora dos diferentes intervenientes na transfusão, com
respeito das exigências e necessidades, então, sentidas. A imperiosidade de encorajar a dádiva de
FORM. A4
Documento controlado em suporte eletrónico visível em navegador da Web do IPST, IP (endereço da base de dados Achiever plus). Documento não controlado em suporte papel.

MQ.1.1.9

MANUAL DA QUALIDADE
Página 20 de 68

sangue a nível nacional, de aumentar a segurança transfusional e de definir o papel dos
diferentes intervenientes na transfusão, entre outras razões, tem conduzido à produção de
legislação sobre esta matéria.
1.6.2 CRONOLOGIA
1958 Decreto-Lei n.º 41 498, de 2 de janeiro, é criada a primeira estrutura orgânica
responsável pelo exercício da Medicina Transfusional, designada por Instituto Nacional de
Sangue (INS), entidade dependente, do então Ministério do Interior - Direção Geral da
Assistência.

1976 Despacho de 7 de julho da Secretaria de Estado da Saúde - “Linhas gerais de um
Serviço Nacional de Sangue” - Esboça a hipotética ‘Rede Nacional de Transfusão Sanguínea
(RNTS)'.

_
1980’s Emergência de novos agentes de doenças transmissíveis pelo sangue, VIH e VHC Agravamento da situação decorrente, fazendo sobressair as ineficiências existentes e a ausência
de uma organização nacional.

1982 Decreto-Lei n.º 183/82 de 10 de agosto - Definição dos Serviços de Hematologia
Clínica e de Imuno-hemoterapia.

1989 Lei n.º 25/89 de 2 de agosto - Criação do Instituto Português do Sangue (IPS).

1990 Rede Nacional de Transfusão de Sangue - Decreto-Lei n.º 294/90 de 21 de setembro Criação e definição das atribuições e competências específicas ao IPS - Regulamenta a Lei n.º
25/89 de 2 de agosto.
1994 Portaria n.º 901/94 de 6 de outubro - Definição das áreas de atuação dos Centros
Regionais de Sangue - Atribuições do IPS ao nível da sua região geográfica de influência Promoção da dádiva e colheita de sangue e componentes, processamento para obtenção dos
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produtos terapêuticos, sua qualificação e validação, e distribuição aos serviços e instituições
hospitalares, para serem aplicados em transfusão.
2002 Diretiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003 Estabelece normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise, processamento,
armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a
Diretiva 2001/83/CE - JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
2003 Diretiva 2003/63/CE da Comissão de 25 de junho de 2003 - Altera a Diretiva
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um código comunitário
relativo aos medicamentos para uso humano - JO L 159 de 27.6.2003, p.46.
2003 Diretiva 2003/94/CE da Comissão de 8 de outubro de 2003 - Estabelece princípios e
diretrizes das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso humano e de medicamentos

_

experimentais para uso humano - JO L 262 de 14.10.2003, p. 22.
2003 Diretiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003 Estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise,
processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes
sanguíneos, e que altera a Diretiva 2001/83/CE.

2004 Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004 Estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise,
processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem
humana - JO L 102 de 7.4.2004, p. 4.

2004 Diretiva 2004/33/CE da Comissão de 22 de março de 2004 - Execução da Diretiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a determinadas exigências
técnicas relativas ao sangue e aos componentes sanguíneos.
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2005 Diretiva 2005/61/CE da Comissão de 30 de setembro de 2005 - Aplicação da Diretiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos requisitos de
rastreabilidade e à notificação de reações e incidentes adversos graves.

2005 Diretiva 2005/62/CE da Comissão de 30 de setembro de 2005 - Execução da Diretiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas e especificações
comunitárias relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue.

2007 Decreto Regulamentar n.º 67/2007 de 29 de maio - Criação da Autoridade para os
Serviços de Sangue e da Transplantação (ASST) - Entidade nacional que fiscaliza os serviços de
sangue, a qualidade e segurança da dádiva, colheita, análise, processamento, armazenamento e
distribuição do sangue humano e de componentes sanguíneos, bem como a dádiva, colheita,
análise, manipulação, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células

_

de origem humana.

2007 Decreto-Lei n.º 267/2007 de 24 de julho - Transposição das Diretivas 2002/98/CE,
2004/33/CE, 2005/61/CE e 2005/62/CE.

2007 Decreto-Lei n.º 270/2007 de 26 de julho - Define a missão e atribuições do Instituto
Português do Sangue, IP - O IPS, IP, dispõe de serviços desconcentrados, designados centros
regionais de sangue, com as respetivas áreas territoriais de atuação: O Centro Regional de
Lisboa, na área correspondente ao nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos (NUTS), de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve.
2007 Portaria 811/2007, de 27 de julho - Aprova os Estatutos do Instituto Português do
Sangue, IP (DR, I Série n.º144 de 27.07.2007, págs. 4802-4803).
2008 Despacho nº 13100/2008, de 9 de maio - Nomeação do Conselho Consultivo do
Instituto Português do Sangue, IP (DR, II Série nº90 de 9.05.2008, pág. 20894).
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2009 Diretiva 2009/135/CE da Comissão de 3 de novembro de 2009 - Autoriza derrogações
temporárias a determinados critérios de elegibilidade dos dadores de sangue total e de
componentes sanguíneos estabelecidos no anexo III da Diretiva 2004/33/CE tendo em conta o
risco de escassez resultante da pandemia da gripe A (H1N1) - JO L 288 de 4.11.2009, p.7.
2011 Diretiva 2011/38/UE da Comissão de 11 de abril de 2011 - Altera o anexo V da Diretiva
2004/33/CE no que diz respeito aos valores de ph máximos para concentrados de plaquetas no
fim do período de armazenamento - JO L 97 de 12.4.2011, p.28 e 29.
2011 Diretiva 2009/135/CE da Comissão de 3 de novembro de 2009 - Autoriza derrogações
temporárias a determinados critérios de elegibilidade dos dadores de sangue total e de
componentes sanguíneos estabelecidos no anexo III da Diretiva 2004/33/CE tendo em conta o
risco de escassez resultante da pandemia da gripe A (H1N1) - JO L 288 de 4.11.2009, p.7.

_

2011 Despacho n.º 14876/2011 de 3 de novembro - Nomeia o CD do Instituto Português do
Sangue, IP
2011 Despacho n.º 15832/2011 de 22 de novembro - Nomeia o CD do Instituto Português do
Sangue, IP
1.7 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA TRANSPLANTAÇÃO
1.7.1 RESUMO HISTÓRICO
Os Centros de Histocompatibilidade do Norte, Centro e Sul foram criados pela Portaria nº
560/80 de 3 de Setembro e a sua atividade foi regulamentada pelo Decreto-Lei Nº 110/83, de 21
de Fevereiro, tendo ficado sediados respetivamente no Porto, Coimbra e Lisboa. Os três Centros
foram definidos como instituições para-hospitalares, que na sua articulação eram designados por
Lusotransplante. Os Centros de Histocompatibilidade eram dotados de autonomia técnica,
administrativa e financeira, garantindo o apoio à transplantação de órgãos e células, nas suas
vertentes laboratoriais. O mesmo Decreto-Lei dava ao Centro de Histocompatibilidade do Sul
(CHSul) o papel de Coordenador da Lusotransplante.
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Desde início os Centros de Histocompatibilidade foram dotados de áreas laboratoriais
importantes para os estudos para transplantação, nomeadamente: Laboratório de tipagem HLA,
inicialmente efetuada por técnicas serológicas e mais tarde efetuada por técnicas de biologia
molecular, Laboratório de deteção de identificação de aloanticorpos anti HLA, Laboratório de
doenças transmissíveis, Laboratório de imunidade celular e Laboratório de citometria de fluxo.

Ao longo dos anos os Centros desenvolveram a sua atividade efetuando os estudos
imunológicos nos candidatos a transplantação e em dadores cadáver, com vista à escolha do
melhor par dador/recetor. Foram criadas condições que asseguraram que o estudo laboratorial do
dador pudesse ser efetuado diariamente, a qualquer hora, o que compreende a pesquisa de
marcadores infeciosos, definição da tipagem HLA e provas cruzadas entre dador e potenciais
recetores. Acompanhando o estado da arte, foi sendo publicada vária legislação sobre a alocação
de órgãos, particularmente para o transplante renal.

_
Os três centros desenvolveram ainda a tecnologia necessária aos estudos de família para
transplantação de medula óssea com dador aparentado.

Com a integração dos Centros de Histocompatibilidade na Lei Orgânica das ARS, Decreto-Lei
nº 222/2007, de 29 de Maio, o papel de Centro Coordenador deixou de estar definido, muito
embora se tenha mantido a definição de Lusotransplante, bem como a autonomia técnica,
administrativa e financeira.

Os Centros de Histocompatibilidade procuraram contribuir para um melhor atendimento dos
utentes nas diferentes áreas, sempre tendo em conta os mais elevados padrões de segurança e
qualidade, procurando, na atualização técnica e científica, oferecer aos profissionais de várias
áreas, opções de diagnóstico atualizadas e relevantes

Ao longo dos anos, os Centros de Histocompatibilidade diversificaram a sua atividade dentro
da missão que lhe é atribuída. Depois de terem dado o seu contributo na transplantação de rim e
outros órgãos através da gestão das listas de espera e estudos laboratoriais, em 1995, foi criado o
Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão
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(CEDACE) pelo Despacho nº 22/95 que ficou sediado no CHSul. Deu-se assim inicio a uma outra
atividade, tendo o CEDACE se tornado num dos maiores registos de dadores voluntários de células
internacional. O crescimento verificado foi possível com o contributo dos três Centros que
obtiveram dadores nas suas Regiões de influência, o qual deve ser hoje motivo de orgulho para
todos nós e de segurança para os doentes. Desde a sua criação o CEDACE permitiu dar um melhor
apoio às unidades de transplantação de medula óssea na seleção para cada doente, dos melhores
dadores voluntários nacionais ou internacionais de células progenitoras hematopoiéticas.

Em 2005, com a mudança do CHSul para as novas instalações, deu-se início a uma nova
atividade, tendo sido criado o Banco de Tecidos, o primeiro banco multitecidular nacional com
processamento, preservação e distribuição de válvulas cardíacas, membrana amniótica, pele e
tecidos osteotendinosos, registando-se capacidade instalada de suprir as necessidades nacionais
em termos de processamento destes tecidos, caso venha a ser desenvolvida a colheita. Esta

_

atividade veio preencher uma lacuna existente para alguns destes tecidos.

Em Julho de 2009, foi criado o Banco Público de Células do Cordão Umbilical; no Centro de
Histocompatiblidade do Norte.

1.7.2 CRONOLOGIA
1979 Despacho conjunto do Ministério da Educação e Investigação Científica e dos Assuntos
Sociais de 7 de Agosto de 1979. Proposta da Comissão Nacional de Diálise e transplantação para
a criação dos Centros de Histocompatibilidade.
1980

Portaria nº 560/1980 de 3 de Setembro - Cria os Centros de Histocompatibilidade de

Lisboa, Coimbra e Porto.
1983 Decreto-Lei nº 110/1983 de 21 de Fevereiro - Regulamenta as atividades dos Centro de
Histocompatibilidade de Lisboa, Coimbra e do Porto.
1993 Despacho de 6 de Abril de 1993 - Reorganização e Alargamento da Comissão Nacional de
Diálise e Transplantação.
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1993 Decreto-Lei nº 12/1993 de 22 de Abril - Estabelece os critérios para a dádiva (dador vivo)
ou colheita e transplantação de órgãos e tecidos de origem humana.
1993 Despacho de 17 de Novembro de 1993 - Cria uma rede integrada de gabinetes de
Coordenação de Colheitas de Órgãos e Transplantação
1993 Decreto-Lei nº 392/1993 de 23 de Novembro - Diploma que regulamenta o licenciamento
e a fiscalização do exercício da atividade das unidades privadas de saúde onde se prestam
serviços no âmbito da hemodiálise.
1993 Portaria nº 1245/1993 de 6 de Dezembro - Estabelece as disposições legais para a criação
de novos Centros de Transplante.
1994 Despacho nº 244/1994 de 26 Setembro - Estabelece a organização e funcionamento de
Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA).

_
1995 Despacho nº 22/1995, de 08 de Setembro - Criação do CEDACE (Centro Nacional de
Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão).
1996 Despacho nº 257/1996 de 3 de Setembro - Cria a Organização Portuguesa de
Transplantação (OPT) e estabelece as suas competências e a Coordenação Nacional da
Transplantação.
2000 Despacho nº 10507/2000 de 23 de Maio - Estabelece as normas para a seleção do par
dador recetor em homotransplantação com rim de cadáver
2000 Retificação nº 1962/2000 - Altera os critérios imunogenéticos da seleção do par dadorrecetor referidos no despacho nº 10507/2000 de 23 de Maio.
2001 Despacho nº 3549/2001 de 20 de Fevereiro - Relativo às verbas atribuídas às instituições
do Serviço Nacional de saúde que praticam atos de colheita e transplante de órgãos.
2004 Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004 Estabelece normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise,
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processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem
humana.
2004 Despacho do Sr. Ministro da Saúde de 26 de Julho de 2004 - Transfere a atividade do
Centro de Criobiologia Cardiovascular do Instituto do Coração para o Centro de
Histocompatibilidade do Sul.
2006 Diretiva 2006/17/CE da Comissão de 8 de fevereiro de 2006 - Aplica a Diretiva 2004/23/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a determinados requisitos técnicos
aplicáveis à dádiva, colheita e análise de tecidos e células de origem humana.

2006 Diretiva 2006/86/CE da Comissão de 24 de outubro de 2006 - Aplica a Diretiva 2004/23/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos requisitos de rastreabilidade, à
notificação de reações e incidentes adversos graves e a determinados requisitos técnicos para a

_

codificação, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de
origem humana.
2007 Despacho nº 6537/2007 de 3 de Abril - Estabelece as normas para a seleção do par dador
recetor em homotransplantação com rim de cadáver.
2007 Decreto-Lei nº 67/2007 de 29 de Maio - Aprova a orgânica da Autoridade para os Serviços
de Sangue e da Transplantação.
2007 Decreto-Lei nº 22/2007 de 29 de Maio - Transpõe parcialmente para a ordem jurídica
nacional a diretiva nº 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
alterando a lei 12/93 de 22 de Abril, relativa à colheita e transplante de órgãos e Tecidos de
origem humana.
2007 Decreto-Lei nº 222/2007, de 29 de Maio - Aprova a orgânica das Administrações Regionais
de Saúde, IP, referindo as atribuições e competências dos Centros de Histocompatibilidade do
Norte, Centro e Sul.
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2007 Decreto-Lei nº 22/2007 de 29 de Maio - Transpõe parcialmente para a ordem jurídica
nacional a diretiva nº 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
alterando a Lei 12/93 de 22 de Abril, relativa à colheita e transplante de órgãos e Tecidos de
origem humana.
2008 Decreto-Lei nº 357/2008 de 31 de Março - Regulamenta a rede nacional de Coordenação e
Colheita e Transplantação.
2009 Decreto-Lei nº 12/2009, de 26 de Março - Estabelece a regime jurídico da qualidade e
segurança relativa à dádiva (dador vivo), colheita, análise, processamento, preservação,
armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana (transpondo
para a ordem jurídica interna as diretivas nºs 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março, 2006/17/CE, da Comissão, de 8 de Fevereiro e 2006/86/CE, da
Comissão, de 24 de Outubro).

_

2009 Despacho n.º 14879/2009, de 2 de Julho - Criação do Banco Público de Células do Cordão
Umbilical, nas instalações do Centro de Histocompatibilidade do Norte.
2009 Circular normativa 15/GDG de 7 de Setembro de 2009 emitida pela Autoridade para os
Serviços de Sangue e Transplantação - Normas para a seleção do par dador recetor em
homotransplantação com rim de cadáver.
2010 Decreto-Lei nº 38/2010, de 20 de Abril - Isenta do pagamento de taxas moderadoras os
doentes transplantados de órgãos, os dadores vivos de órgãos e de células envolvidas em
dádivas de medula óssea, os potenciais dadores de órgãos e das referidas células e os militares e
ex-militares das Forças Armadas que, em virtude da prestação de serviço militar, se encontrem
incapacitados de forma permanente.
2010 Portaria 802/2010 de 23 de Agosto - Cria o Programa Nacional de Doação Renal Cruzada
(PNDRC).
2010 Diretiva 2006/45/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de julho de 2010 Relativa a normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação.
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2010 Retificação no L 243/68 de 16 de setembro de 2010 - Retificação à Diretiva 2010/45/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2010, relativa a normas de qualidade e
segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação.

1.8 REGULAÇÃO DAS ÁREAS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO COMO PARTE DO IPST
2011 Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro - Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
publicada em 29 de dezembro de 2011 Reestrutura o Instituto Português do Sangue, IP, que
passa a designar -se Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP; as ARS Norte, IP,
ARS Centro, IP, e a ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP, que transferem, respetivamente, as atribuições
dos Centros de Histocompatibilidade do Norte, do Centro e do Sul para o Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, IP (Artigo 23.º Extinção, criação, fusão e reestruturação)

_

2012 Decreto-Lei nº 39/2012, de 16 de fevereiro - Aprova a orgânica do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, I.P. e revoga o Decreto-Lei n.º 270/2007 de 26 de julho e o
Decreto-Regulamentar n.º 67/2007 de 29 de maio (DR, I Série nº 34 de 16.02.2012, págs.
791793).
2012 Portaria nº 165/2012, de 22 de maio - Aprova os Estatutos do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, I. P., e revoga a Portaria n.º 811/2007, de 27 de julho (DR,I Série nº
99 de 22.05.2012, págs. 2687-2689).
2012 Despacho n.º 3901/2012, de 16 de março - Nomeia o CD do Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, IP.
2012 Lei nº 37/2012, de 27 de agosto - Aprova o Estatuto do Dador de Sangue.
2013 Portaria nº 124-A/2013, de 27 de março - Estabelece as normas aplicáveis à atribuição do
cartão nacional de dador de sangue, bem como ao reconhecimento público pela dádiva regular
de sangue.
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2013 Lei n.º 36/2013, de 12 de junho - Aprova o regime de garantia de qualidade e segurança
dos órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano, de forma a
assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana (transportando a Diretiva n.º
2010/53/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho, relativa a normas de
qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantados).
2013 Despacho nº 7716/2013, de 14 de junho - Designa os membros do Conselho Consultivo do
Sangue, da Histocompatibilidade e da Transplantação (CCSHT).
2013 Decreto-Lei nº 83/2013, de 24 de junho - Estabelece o seguro do dador de sangue,
previsto na Lei nº 37/2012 de 27 de agosto
2013 Portaria nº 258/2013, de 13 de agosto - Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio
Financeiro a atribuir pelos serviços e organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas

_

administrações regionais de saúde a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos.

FORM. A4
Documento controlado em suporte eletrónico visível em navegador da Web do IPST, IP (endereço da base de dados Achiever plus). Documento não controlado em suporte papel.

MQ.1.1.9

MANUAL DA QUALIDADE
Página 31 de 68

1.9 ORGANIGRAMA DO IPST
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1.9.1 CONSELHO DIRETIVO
O CD é composto por um presidente e um vogal. Sem prejuízo das competências que lhe
forem conferidas por lei, ou nele delegadas ou subdelegadas, compete ao CD, no âmbito da
orientação e gestão do IPST:
a) Aprovar e divulgar, a nível nacional, as normas necessárias à organização, funcionamento e
articulação dos serviços de sangue, medicina transfusional e histocompatibilidade;
b) Determinar as atividades e medidas necessárias no âmbito da hemovigilância e
biovigilância;
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c) Adotar medidas e diretrizes tendo em vista o acompanhamento dos serviços de medicina
transfusional e transplantação, sem prejuízo das atribuições da Direção-Geral da Saúde nos
domínios da qualidade e segurança;
d) Estabelecer, com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, a articulação
julgada necessária no sentido da consecução das políticas do sangue, tecidos e células e
transplantação;
e) Celebrar protocolos de cooperação com entidades do meio académico e científico;
f) Propor ao membro do Governo responsável pela área da saúde a reorganização de serviços
de sangue, unidades de transplantação e gabinetes de coordenação;
g) Assegurar a realização de auditorias periódicas internas;
h) Decidir sobre a atribuição de subsídios a entidades sem fins lucrativos que organizem
atividades de colheita de sangue sob orientação do IPST;

_

O CD pode delegar em qualquer dos seus membros as competências que lhe são cometidas.

1.9.2 FISCAL ÚNICO
O fiscal único é designado e tem as competências previstas na lei-quadro dos institutos
públicos.

1.9.3 CONSELHO CONSULTIVO DO SANGUE, DA HISTOCOMPATIBILIADE E DA
TRANSPLANTAÇÃO
O Conselho Consultivo do Sangue, da Histocompatibilidade e da Transplantação (CCSHT) é o
órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do IPST. O CCSHT
tem a seguinte composição:
a) O presidente do CD, que preside;
b) Um representante do Instituto Nacional de Emergência Médica, IP;
c) Um representante da Ordem dos Médicos;
d) O presidente da Sociedade Portuguesa da Transplantação;
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e) Um representante da Sociedade Portuguesa dos Cuidados Intensivos;
f) Um representante da Associação Portuguesa de Imuno-Hemoterapia;
g) Cinco a nove membros, escolhidos em função da sua competência científica e técnica no
domínio da medicina transfusional, da histocompatibilidade e da transplantação.

Os membros do CCSHT referidos na alínea g) anterior são designados por despacho do
membro do Governo responsável pela área da saúde, mediante proposta do CD do IPST. O CCSHT
reúne em plenário, obrigatoriamente e de forma ordinária, uma vez por semestre e,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido
de um terço dos membros. A participação nas reuniões do CCSHT não é remunerada.

1.10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
1.10.1 ESTRUTURA

_

A organização interna do IPST, é constituída pelas seguintes unidades orgânicas de âmbito
nacional:
a) Serviços centrais, designados por departamentos;
b) Coordenações nacionais;
c) Gabinetes.
Integram ainda a organização interna do IPST, serviços territorialmente desconcentrados, com
a seguinte área territorial de atuação:
a) CST de Lisboa, cujo âmbito territorial corresponde ao nível II da nomenclatura de Unidades
Territoriais para fins estatísticos (NUTS) de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Sul;
b) CST de Coimbra, cujo âmbito territorial corresponde ao nível II da nomenclatura de
Unidades Territoriais para fins estatísticos (NUTS) do Centro;
c) CST do Porto, cujo âmbito territorial corresponde ao nível II da nomenclatura de Unidades
Territoriais para fins estatísticos (NUTS) do Norte.

Cargos dirigentes intermédios:
a) Os departamentos são dirigidos por diretores, cargos de direção intermédia de 1.º grau.
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b) Os CST são dirigidos por diretores técnicos, cargos de direção intermédia de 1º grau,
recrutados, por procedimento concursal, nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da
Administração Pública, de entre trabalhadores licenciados em medicina com experiência e
autoridade científica comprovada na área da medicina transfusional ou da transplantação.

Coordenação:
a) As coordenações nacionais são chefiadas por coordenadores, designados por
deliberação do CD de entre trabalhadores licenciados em medicina, de reconhecido mérito
técnico e científico, não implicando a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração
adicional.

Os gabinetes são chefiados por coordenadores, designados por deliberação do CD de entre
trabalhadores do mapa de pessoal do IPST não implicando a criação de cargo dirigente ou a

_

atribuição de remuneração adicional.

1.10.2 DIREÇÕES E SERVIÇOS DESCONCENTRADOS
a) O IPST compreende as seguintes direções:
o Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial e Financeira;
o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Formação

b) O IPST compreende os seguintes CST:
o CST de Lisboa;
o CST de Coimbra;
o CST do Porto.
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1.11 UNIDADES ORGÂNICAS
1.11.1 COORDENAÇÕES NACIONAIS
1.11.1.1 Coordenação Técnica Nacional do Sangue e da Transplantação

À Coordenação Técnica Nacional do Sangue e da Transplantação compete assegurar a
harmonização de processos, a convergência dos métodos utilizados e promover a agregação da
atividade laboratorial do sangue, histocompatibilidade e transplantação.

1.11.1.2 Coordenação Nacional da Transplantação

À Coordenação Nacional da Transplantação compete:
a) Dinamizar, regular, normalizar, controlar e fiscalizar a atividade desenvolvida pela Rede

_

Nacional de Coordenação de Colheita e Transplantação;
b) Instituir e manter um registo de serviços manipuladores e aplicadores de órgãos, tecidos
e células de origem humana;
c) Proceder ao intercâmbio de informações com entidades internacionais no domínio da
transplantação, no âmbito das suas competências;
d) Garantir a implementação de um sistema adequado que assegure a rastreabilidade dos
órgãos, tecidos e células de origem humana que tenham como fim a transplantação;
e) Coordenar, a nível nacional, a atividade dos serviços aplicadores de órgãos, tecidos e
células de origem humana, bem como dos Gabinetes Coordenadores de Colheita e Transplantação
(GCCT), definir o seu número e as áreas de influência, e propor ao CD do IPST, medidas que
permitam garantir a melhor articulação entre eles;
f) Assegurar a realização das atividades de biovigilância, bem como o seu desenvolvimento
com vista à melhoria dos processos da transplantação;
g) Garantir a articulação dos GCCT entre si e com as unidades de colheita e transplantação
da forma considerada mais adequada à prossecução dos objetivos nacionais da transplantação;
h) Garantir a formação inicial e contínua de profissionais para o desempenho da
coordenação hospitalar.
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1.11.1.3 Coordenação Nacional do Sangue e da Medicina Transfusional

À Coordenação Nacional do Sangue e da Medicina Transfusional compete:
a) Instituir e manter um registo dos serviços de sangue e de medicina transfusional;
b) Garantir a harmonização nacional da rede da medicina transfusional, desde a colheita à
administração do sangue;
c) Promover a articulação com os serviços hospitalares no domínio das suas competências;
d) Assegurar a realização das atividades de hemovigilância bem como o seu
desenvolvimento com vista à melhoria dos processos da transfusão do sangue;
e) Proceder ao intercâmbio de informações com entidades internacionais no domínio do
sangue e da medicina transfusional, no âmbito das suas competências.

1.11.2 SERVIÇOS CENTRAIS

_

1.11.2.1 Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial e Financeira (DPGPF)

Ao DPGPF compete:
a) Assegurar a gestão administrativa dos procedimentos inerentes à realização de despesas
públicas e contratação com locação e aquisição de bens e serviços, bem como de empreitadas de
obras públicas;
b) Assegurar a gestão de inventários e o aprovisionamento de bens e serviços necessários e
adequados ao funcionamento do IPST;
c) Organizar, elaborar e manter os registos patrimoniais e contabilísticos;
d) Executar a política financeira e orçamental da instituição e preparar o orçamento anual,
assegurando a sua gestão e controlo periódico;
e) Elaborar a conta de gerência e o relatório financeiro anual do IPST;
f) Elaborar o orçamento anual de tesouraria e controlar periodicamente a sua execução;
g) Assegurar a liquidação de receitas e a cobrança e pagamento de despesas;
h) Promover a constituição de fundos de maneio e assegurar o controlo da sua gestão;
i) Garantir a gestão, conservação e inventário dos bens, equipamentos, edifícios e instalações
pertencentes à instituição, ou que lhe estão afetos;
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j) Elaborar os planos de atividade anuais e plurianuais, bem como o relatório de atividades,
nos termos da legislação em vigor;
l) Criar instrumentos de apoio à gestão e desenvolver sistemas de indicadores para suporte à
decisão e ao planeamento;
m) Proceder à recolha, tratamento e divulgação da informação de gestão e de atividade;
n) Analisar os dados estatísticos e propor as necessárias medidas corretivas, relativas à
atividade dos serviços do IPST;
o) Elaborar estudos, análises económico‐financeiras e projetos de planeamento estratégico e
operacional, bem como acompanhar a sua implementação;
p) Elaborar, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas cofinanciados,
incluindo os de investimento nacional;
q) Propor os ajustamentos considerados necessários nas redes de sangue, medicina
transfusional e transplantação;

_

r) Garantir ferramentas de apoio à decisão no âmbito operacional, orçamental e financeiro;
s) Emitir pareceres e garantir a assessoria técnica especializada nas áreas de planeamento e
informação para a gestão.

1.11.2.2 Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Formação (DGRHF)

Ao DGRH compete:
a) Colaborar na definição da política de recursos humanos a adotar na instituição e assegurar a
sua execução;
b) Promover e assegurar a gestão eficiente dos recursos humanos, tendo em conta as
necessidades gerais e específicas do IPST, nomeadamente, propondo medidas conducentes à
racionalização da gestão de pessoal, aumento da produtividade e da qualidade do trabalho;
c) Gerir o sistema de carreiras, de avaliação do desempenho e de informação do pessoal;
d) Promover e executar os procedimentos relativos à constituição, modificação e extinção da
relação jurídica de emprego público;
e) Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos do pessoal do IPST;
f) Assegurar e controlar o registo de assiduidade do pessoal;
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g) Promover a qualificação e a valorização profissional dos recursos humanos;
h) Gerir a formação profissional, tendo em conta as necessidades gerais e específicas no
âmbito das atribuições do IPST;
i) Assegurar a elaboração de candidaturas a financiamentos para formação profissional e
monitorizar a concretização dos respetivos projetos formativos;
j) Assegurar a gestão da documentação, a acessibilidade e conservação do arquivo e cadastro
de pessoal do IPST.
1.11.3 GABINETES
1.11.3.1 Gabinete de Comunicação, Promoção da Dádiva e Voluntariado (GCPDV)

Ao GCPDV, compete:
a) Executar as ações de sensibilização dos cidadãos para a necessidade da dádiva regular de
sangue, bem como de tecidos, células e órgãos e promover e apoiar as atividades organizadas de

_

voluntariado nesta área;
b) Promover, organizar e propor formação adequada para a gestão da dádiva e da doação
envolvendo, dessa forma, a comunidade nas melhores práticas de intervenção social;
c) Tomar as medidas necessárias para garantir o anonimato da dádiva, a ausência de coação e
a gratuitidade da mesma, bem como a ausência de lucro por parte dos serviços envolvidos;
d) Assegurar a comunicação regular de todos os dados reconhecidamente relevantes com
vista a decisões mais esclarecidas dos cidadãos e da comunidade;
e) Elaborar planos de contingência bem como propor a definição de reservas estratégicas, a
sua localização e articulação;
f) Avaliar os indicadores e as tendências de dádiva face aos da utilização clínica e elaborar
propostas de atuação ao CD.

1.11.3.2 Gabinete de Investigação, Inovação e Desenvolvimento (GIID)

Ao GIID compete:
a) Promover o desenvolvimento do estudo e da investigação em medicina transfusional e
transplantação;
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b) Organizar e manter um sistema de documentação, informação e divulgação
técnico‐científica de referência nacional, nas áreas da medicina transfusional e da transplantação,
designadamente através da participação em redes de criação, divulgação de conhecimento e
publicações periódicas;
c) Propor, organizar e assegurar a execução das atividades de investigação,
desenvolvimento e inovação em que a instituição participe a nível nacional, comunitário e
internacional.
1.11.3.3 Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicações (GTIC)

Ao GTIC compete:
a) Gerir a rede informática da instituição, nas vertentes do sangue e transplantação, as
respetivas aplicações e equipamentos necessários ao seu funcionamento e à sua articulação com
outras aplicações informáticas no âmbito da saúde;

_

b) Garantir a integração das bases de dados das diferentes áreas de forma a potencializar a
informação disponível;
c) Garantir a segurança e fiabilidade dos sistemas e tecnologias de informação e
comunicações da instituição;
d) Assegurar o apoio técnico aos utilizadores dos sistemas e tecnologias de informação e
comunicações.

1.11.3.4 Gabinete de Gestão da Qualidade (GGQ)

Ao GGQ compete:
a) Fomentar uma cultura da qualidade na instituição e assegurar o bom funcionamento
dos sistemas de gestão da qualidade implementados;
b) Harmonizar e normalizar o sistema de gestão da qualidade implementado em todos os
serviços do IPST, IP;
c) Propor e desenvolver medidas que promovam a eficiência dos processos do IPST;
d) Emitir pareceres e garantir a assessoria técnica especializada na área da gestão da
qualidade;
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e) Propor, organizar e assegurar o desenvolvimento da instituição no âmbito das áreas da
garantia e da gestão da qualidade.

1.11.3.5 Gabinete Jurídico (GJ)

Ao GJ compete:
a) Emitir pareceres, elaborar informações e proceder a estudos de natureza jurídica sobre
quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo órgão máximo do serviço;
b) Prestar apoio técnico aos diferentes órgãos e serviços do IPST, nomeadamente na área
da contratação pública;
c) Assegurar a atividade de contencioso do IPST;
d) Assegurar o apoio necessário à preparação dos processos e à ligação entre o IPST, e os
seus mandatários judiciais e acompanhar a respetiva atividade;

_

e) Participar na análise, preparação ou modificação de diplomas legais, regulamentos e
outros documentos de natureza normativa relacionados com a atividade do IPST, procedendo aos
necessários estudos jurídicos;
f) Instruir processos, nomeadamente disciplinares;
g) Assegurar a resposta a reclamações apresentadas por utentes dos serviços do IPST;
h) Emitir certidões sobre processos que lhe estão confiados;
i) Proceder ao intercâmbio de informações jurídico/legais com entidades comunitárias e
internacionais no domínio do sangue e da transplantação, no âmbito das suas atribuições.
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1.12 ORGANIGRAMA DOS CENTROS DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

Conselho Diretivo

Direção Técnica

Núcleo de Gestão da
Qualidade

Núcleo de
Tecnologias de
Informação e de
Comunicações

Hemovigilância e
Biovigilância

Núcleo Patrimonial e
Financeira

Setor de
Secretariado

Núcleo de Gestão de
Recursos Humanos
e Formação

Articulação
Hospitalar

_
Área Funcional do
Sangue

Área Funcional da
Transplantação

Aos CST, no âmbito da sua área territorial de intervenção, compete:
a) Promover e sensibilizar os cidadãos para a dádiva de sangue, tecidos e células;
b) Participar a nível das comunidades locais na educação dos jovens sobre a dádiva de sangue,
tecidos e células;
c) Promover e apoiar localmente a atividade de voluntariado, nomeadamente através das
organizações de dadores de sangue;
d) Definir, propor e implementar a estratégia mais eficaz para a colheita de sangue, tecidos e
células;
e) Proceder à colheita, separação em componentes, estudo laboratorial, conservação,
distribuição do sangue e componentes sanguíneos;
f) Proceder ao controlo de qualidade dos produtos utilizados e dos produtos finais;
g) Assegurar a recolha e tratamento da informação regional relativa ao processo transfusional
e o funcionamento do sistema de hemovigilância;
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h) Garantir o estudo laboratorial de dadores e dos doentes candidatos à transplantação de
órgãos, tecidos e células;
i) Assegurar a manutenção das condições necessárias para a escolha do par dador recetor em
transplantação renal;
l) Acompanhar a transplantação de órgãos, tecidos e células.
Ao Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa compete ainda:
a) Gerir o Centro Nacional de Dadores de Células Estaminais de Medula Óssea de Sangue
Periférico ou de Cordão Umbilical (CEDACE);
b) Gerir o Banco de Tecidos, nomeadamente o processamento, estudo laboratorial,
armazenamento e distribuição de tecidos de origem humana para utilização em transplantação.

Ao centro de sangue e da transplantação do Porto compete ainda gerir o Banco Público de
Células do

_

Cordão

Umbilical

nomeadamente

o processamento, estudo

laboratorial,

armazenamento e distribuição.

1.12.1 ORGANIGRAMA DA ÁREA FUNCIONAL DO SANGUE

Conselho Directivo

Direção Té cn ica

Pro cesso d e
Pro dução

Pro cesso d e Colh eita

Colheita de Sang ue
Tota l1

Colheita de
Componen tes por
Aférese2

Lab oratório de
Pro dução de
Componen tes 3

Lab oratório de
Imu nohematolog ia
de Roti na4

Lab oratório de
Imu nohematolog ia
de Refe rência5

Lab oratório de
Age nte s
Transmissívei s6

Lab oratório de
Imu nologia
Plaqu etá ria7

Lab oratório de
Criobio logia 8

Armazena me nto e
Distribu içã o d e
Componen tes 9

1 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto
2 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto
3 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (incluindo Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve
Dra. Laura Ayres) e de Coimbra
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4 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto e Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura
Ayres do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa para rotina de dadores e rotina pré-transfusional de
doentes e nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (excluindo o Laboratório Regional de Saúde Pública
do Algarve Dra. Laura Ayres) e Coimbra só para rotina pré-transfusional de doentes
5 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa e do Porto
6 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (unicamente no Laboratório Regional de Saúde Pública do
Algarve Dra. Laura Ayres) e do Porto
7 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa e do Porto
8 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto
9 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (incluindo Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve
Dra. Laura Ayres), Coimbra e do Porto

1.12.2 ORGANIGRAMA DA ÁREA FUNCIONAL DA TRANSPLANTAÇÃO

_

Conselho Directivo

Direção Técnica

Centro de Dador1

Genética Molecular5

CEDACE2

Doenças
Transmissíveis6

Transplantação/Estudos
Laboratoriais

Serologia HLA7

Banco de Tecidos3

Citometria de Fluxo e
Cultura Celular8

LUSOCORD4

Urgência9

1 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto
2 - No Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa
3 - No Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa
4 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto
5 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto
6 - No Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa
7 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto
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8 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (nota: em Lisboa é, somente, Citometria de Fluxo), de
Coimbra e do Porto
9 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, de Coimbra e do Porto

1.12.2.1 Organigrama do CEDACE

Conselho Directivo

Direção

Diretor Médico

_

Assessor Clínico
Externo

Supervisor
Laboratorial

Coordenação

Secretariado
Nacional e
Internacional

Promoção

Médico

Compete ao CEDACE, como estrutura coordenadora nacional dos registos de dadores
existentes nos centros de histocompatibilidade, designadamente:
a) Organizar os pedidos de dadores de células de medula óssea, estaminais ou de sangue
do cordão, nacionais ou internacionais;
b) Coordenar as atividades de doação, conservação e transplante de células de medula
óssea, estaminais ou de sangue do cordão;
c) Coordenar e organizar, em colaboração com os centros de histocompatibilidade (nota:
os centros de histocompatibilidade foram reunidos no Instituto Português do Sangue e da
Transplantação pela Lei Orgânica do Ministério da Saúde publicada no Decreto-Lei n.º
124/2011 de 29 de dezembro), o recrutamento e aconselhamento de dadores;
FORM. A4
Documento controlado em suporte eletrónico visível em navegador da Web do IPST, IP (endereço da base de dados Achiever plus). Documento não controlado em suporte papel.

MQ.1.1.9

MANUAL DA QUALIDADE
Página 45 de 68

d) Coordenar os dados de tipagem de dadores eventuais e manter atualizado o respetivo
registo;
e) Manter uma relação e informação permanentes sobre os dadores eventuais com os
centros hospitalares de colheita e transplantação e com as unidades de imunohemoterapia.
O CEDACE é dirigido por um profissional nomeado pelo CD e dotado de pessoal médico,
nomeadamente um Diretor, devendo estar ligado à área de coordenação da transplantação. Terá
ainda recursos humanos propostos pelo diretor do CEDACE para ligação ao Centro de Dador,
Centro de Colheita, Unidade de Transplantação, Registos Internacionais, World Marrow Blood
Association (WMBA) e Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).

Por questões logísticas, o CEDACE deve integrar um centro de tipagem reconhecido
internacionalmente pela European Foundation for Immunogenetics ou outra organização de

_

acreditação com o qual se articula.

O estudo HLA dos potenciais dadores de células é da competência dos CST na sua Área
Funcional da Transplantação. Os pedidos de pesquisa de dadores de células ao CEDACE são feitos
pelas unidades de transplantação, pelos serviços hospitalares de hematologia ou por Registos
estrangeiros.

Os encargos decorrentes das pesquisas são da responsabilidade das entidades que as
solicitem.

O CEDACE deve manter um intercâmbio permanente com os Registos Internacionais,
BMDW e transmitir anualmente à WMBA os dados referentes aos transplantes de células ou
medula realizados em Portugal.
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1.12.2.2 Organigrama do Banco de Tecidos

Conselho Directivo

Responsável

Responsável Mé dico
Núcleo de Gestã o da
Qua lidade

Coorde nador
Técnico

Ope ração de
Pro cessamento d e
Tecidos

Secretaria do

_
Assistência
Ope racional

1.12.2.3 Organigrama do Banco Público de Células do Cordão Umbilical

Conselho Directivo

Responsável Mé dico

Sup erviso r da s
Atividades

Responsável pelo
Pro cessamento,
Aná lise s e
Armazena me nto

Ser viços
Admini strativo s

Ser viço Té cni co
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1.13 POLÍTICA DA QUALIDADE
O CD assegura o:
a) Cumprimento dos requisitos legais, reguladores e normativos, assegurando a manutenção
e o desenvolvimento sustentado dos sistemas de informação bem como da infraestrutura
e ambiente de trabalho;
b) Manutenção de ciclo da qualidade (PDCA, melhoria contínua) nos processos visando
garantir a melhoria contínua;
c) Manutenção de profissionais competentes;
d) Colheita de sangue com o objetivo de poder satisfazer as necessidades dos clientes,
recorrendo à educação da população e à promoção sobre a dádiva de sangue,
recrutamento e fidelização de dadores de sangue total e de aférese;
e) Gestão e fornecimento de componentes sanguíneos e serviços aos nossos clientes:
o Manutenção e divulgação da lista de componentes e outros serviços disponíveis para os

_

clientes;
o Distribuição de componentes sanguíneos produzidos e recebidos de outros Serviços de
Sangue para fornecimento, aos hospitais públicos e privados e outras instituições, de
componentes sanguíneos de modo a satisfazer as solicitações dos que não têm colheita.
Para os que colhem e processam sangue, procurar-se-á satisfazer as suas necessidades,
particularmente em situações de emergência;
o Fornecimento de serviços na área laboratorial a hospitais públicos e privados e outras
instituições no âmbito dos Serviços de Sangue e de Medicina Transfusional.
f) Disponibilização de tecidos pelo Banco de Tecidos e de células estaminais pelo Banco
Público de Células do Cordão Umbilical;
g) Melhoria dos produtos e serviços fornecidos através de:
o

Melhoria tecnológica tanto no processamento do sangue com vista à obtenção de
produtos terapêuticos mais seguros e eficazes;

o

Maximização da qualidade e diversidade dos componentes sanguíneos, tecidos e células
disponíveis de acordo com requisitos decorrentes da evolução da Medicina
Transfusional e da Transplantação e dos clientes;

o

Relacionamento profissional estreito com os clientes com vista à promoção das boas
práticas transfusionais e à resposta a questões técnicas e clínicas.
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h) Assegurar a autorização pela Autoridade Competente do Ministério da Saúde para o
exercício das atividades no âmbito do Sangue e da Transplantação;
i) Assegurar a certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a ISO 9001;
j) Assegurar a acreditação internacional pelo European Federation for Immunogenetics e
manter a atualização técnico-científica de todos os procedimentos laboratoriais na Área
Funcional da Transplantação, bem como técnico-administrativos;
k) Assegurar a articulação dos Gabinetes de Coordenação com o Banco de Tecidos
enquadrando-se este último na definição de serviço de processamento, armazenamento e
distribuição, de modo a assegurar a qualidade dos tecidos recebidos e também a forma de
contribuir para a autossuficiência, e como tal, melhorar o serviço prestado aos doentes;
l) Assegurar mediante os serviços oferecidos aos Dadores, a melhoria e o crescimento
sustentado do CEDACE;
m) Assegurar a eficaz comunicação e troca de informação do Registo de Dadores com as

_

Unidades de Transplantação e Registos Estrangeiros, de modo a garantir a melhoria das
respostas em todo o período pré e pós-transplantação;
n) Para concretização destes princípios o CD estabelece objetivos da qualidade, revistos em
revisão por este, os quais visam a determinação de resultados desejados e apoiam a
organização na aplicação dos seus recursos para atingir esses resultados;
o) A Política da Qualidade é revista pelo CD e comunicada a todos os profissionais.
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2 ABORDAGEM POR PROCESSOS
2.1 ABORDAGEM
Interligação de processos no sistema de gestão da qualidade na
abordagem NP EN ISO 9001:2008/Cor 1:2009 do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP

Processo de Gestão

Metodologia de
Revisão ao SGQ

Processo de Melhoria

Metodologia de
Hemovigilância e
Biovigilância

Metodologia de
Auditorias

Processo de Conceção e Desenvolvimento

Metodologias de Conceção e
Desenvolvimento
Processos de Realização

Banco Tecidos1

Banco Público de Células do
Cordão Umbilical 2

Processos de Realização dos Centros de Sangue e da Transplantação - Área Funcional do Sangue

Produção3

Colheita

Doente
Receptor

Transplantação/Estudos Laboratoriais

Dador

CEDACE1

Saída: Componentes sanguíneos, tecidos humanos,
escolha do par dador-recetor e relatórios de resultados
laboratoriais

Centro de Dador

Entrada: Dadores ou outros

Receptor
Dador

_

Doente

Processos de Realização dos Centros de Sangue e da Transplantação - Área Funcional da Transplantação

Metodologias de Suporte

Comunicação

Compra e
Avaliação de
Fornecedores

Segurança e
Ambiente de
Trabalho

Infraestrutura

Gestão de
Equipamentos

Gestão de TIC

Gestão
Documental e
de Registos

Gestão de
Recursos
Humanos

Comunicação

1 - Processo existente só na área de transplantação do CST de Lisboa;
2 - Processo só existente na área de transplantação do CST do Porto;
3 – As atividades do Serviço de Sangue do Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura Ayres situam-se no Processo Produção do
Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa
Nota: Consultar os organogramas das áreas funcionais para identificar os serviços existentes nos seus processos
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2.2 TIPO DE PROCESSOS E METODOLOGIAS
O Processo de Gestão é constituído por metodologias associadas ao planeamento, verificação
e tomada de ações ao nível do CD, assim como à revisão do sistema de gestão da qualidade, com
o objetivo da melhoria contínua para garantir a manutenção da satisfação dos clientes, sendo
expresso pelo plano de atividades o qual se articula com o sistema de avaliação de desempenho
(SIADAP) através do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) assim como e pelo relatório
de atividades.
O Processo de Melhoria é constituído por metodologias responsáveis pela medição,
monitorização e análise de processos e/ou procedimentos com tomada de ações que garantam o
objetivo planeado.
Os Processos de Realização são os responsáveis pela produção de produtos ou serviços a
fornecer aos clientes do IPST.

_
As Metodologias de Suporte reúnem as metodologias relativas à gestão de procedimentos
documentados e registos, infraestrutura e ambiente de trabalho, compras, gestão de EMM,
gestão de TIC. Suportam a gestão, melhoria e comunicação com o cliente, sendo transversais aos
processos.
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Processo de Gestão

2.2.1 PROCESSOS DE GESTÃOE MELHORIA E METODOLOGIAS DE SUPORTE

Processo de Melhoria

_

→ Entrada
Resultados de auditorias,
retorno da informação do
cliente, desempenho do
processo e conformidade
do produto, estado das
ações preventivas e
corretivas, seguimento de
ações resultantes de
anteriores revisões pela
gestão, alterações que
possam afetar o sistema
de gestão da qualidade,
recomendações para
melhoria

Metodologia

Saída →

Documentos

Revisão ao sistema de
gestão da qualidade

Melhoria da eficácia do
sistema de gestão da
qualidade e dos seus
processos, melhoria do
produto relacionada com
requisitos do cliente,
necessidades de recursos

Necessidade de recursos
humanos, competências

Gestão de recursos
humanos

Profissionais competentes
(saber fazer), com
conhecimentos (sabersaber), com cultura de
organização (saber estar)

Requisitos aplicados à
produção de produto ou
serviço, questionários,
contratos, sugestões,
reclamações

Comunicação, promoção
da dádiva e voluntariado

Satisfação do cliente

Controlo do produto não
conforme
Não conformidades/ações
corretivas, oportunidades
de melhoria/ações
preventivas

Quarentena, correção,
reverificação, ações
corretivas eficazes, ações
preventivas eficazes

Registo de
ocorrência/
oportunidade de
melhoria/
PM.85.1

Auditorias

Programa de auditorias,
plano por auditoria,
relatórios de auditorias

Registos do
programa e plano de
auditorias/
PM.82.1

Hemovigilância e
Biovigilância

Comunicação à área da
regulação

Registos da
hemovigilância e
biovigilância

Produto ou serviços em
realização ou finais sem
evidência de
conformidade,
oportunidades de
melhoria
Estado e importância dos
processos, resultados de
auditorias anteriores,
estados das ações
corretivas

Reações adversas

Ata de revisão pela
gestão/PG.56.1

Ata de revisão pela
gestão, registos de
gestão, melhoria e
suporte/
PG.62.16
Ata de revisão pela
gestão, registos de
gestão, melhoria e
suporte/
PG.72.3
Comunicação com o
cliente
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_

Metodologias de Suporte

Processo de Conceção e Desenvolvimento

→ Entrada

Metodologia

Saída →

Documentos

Gestão da investigação,
desenvolvimento e
inovação (IDI)

Serviço que satisfaça os
requisitos das entradas,
informação apropriada
para comprar, produzir e
fornecimento do serviço,
contenha ou refira
critérios de aceitação do
produto, especificação
das características do
produto que são
essenciais para a sua
utilização segura e
apropriada

IDI.1.1

Gestão documental e de
registos

Documentos e registos
controlados

MS.42.1

Segurança e ambiente de
trabalho

Ambiente de trabalho
adequado à
conformidade dos
componentes sanguíneos
e resultados laboratoriais

Registos de
segurança e
ambiente

Infraestrutura

Infraestrutura adequada
à conformidade dos
componentes sanguíneos
e resultados laboratoriais

Registos de gestão
da infraestrutura

Necessidade de
compra de produtos ou
serviços

Compra e avaliação de
fornecedores

Produtos ou serviços
comprados conforme
com os requisitos de
compra especificados

Registos da avaliação
de fornecedores/
MS.74.1

Equipamento que
esteja associado ao
cumprimento de
requisitos de
componentes sanguíneos
ou resultados de testes
laboratoriais

Gestão de equipamentos
de monitorização e de
medição (EMM)

Calibração e
verificação, ensaio e
verificação, ajuste ou
reajuste

Registos da gestão
de equipamentos/
MS.76.1

Necessidades do IPST que
requeiram apoio de TIC

Gestão de tecnologias de
informação e
comunicações (TIC)

Satisfação das
necessidades do IPST em
TIC

Registos de TIC

Requisitos funcionais e de
desempenho, requisitos
estatutários e
regulamentares
aplicáveis, onde aplicável,
informação resultante de
conceções anteriores
semelhantes, outros
requisitos essenciais para
a conceção e o
desenvolvimento

Documentos com autoria
e revisão/aprovação não
controlados, impressos
Níveis de ruído,
limpeza/arrumação,
vibração, iluminação,
temperatura, poeira,
humidade, frequências
Edifício, áreas de trabalho
e meios associados,
equipamento dos
processos, serviços de
apoio
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2.2.2 PROCESSOS REALIZAÇÃO

_

Processos de Realização

2.2.2.1 Área Funcional do Sangue
→ Entrada

Processo

Requisitos do CD relativos
à dádiva, potenciais
dadores

Colheita

Sangue total e
componentes no
laboratório de produção
de componentes;
Amostras de dadores de
sangue, amostras
externas no laboratório
de Imunohematologia;
Amostras de dadores de
sangue, amostras
externas no laboratório
de doenças
transmissíveis;
Componentes
sanguíneos, amostras
externas no laboratório
de controlo de qualidade;
Amostras de dadores de
sangue, componentes
sanguíneos, amostras
externas no laboratório
de imunologia
Leucoplaquetária;
Componentes sanguíneos
em quarentena, validação
dos requisitos
laboratoriais para
componentes sanguíneos
no armazenamento e
distribuição de
componentes sanguíneos.

Produção

Saída →
Potenciais dadores
sensibilizados para a
dádiva, plano de sessões
de colheita de sangue,
sangue total em
quarentena e suas
amostras, componentes
sanguíneos por aférese
em quarentena e suas
amostras

Componentes sanguíneos
em quarentena no
laboratório de produção
de componentes,
relatório de resultados
no laboratório de
imunohematologia,
resultados, validação dos
requisitos laboratoriais
para componentes
sanguíneos no laboratório
de doenças
transmissíveis,
relatório de resultados no
laboratório de controlo
de qualidade,
relatório de resultados no
laboratório de imunologia
leucoplaquetária,
distribuição de
componentes sanguíneos
validados no
armazenamento e
distribuição de
componentes sanguíneos

Documentos

Registos de colheita/
PR.74.3

Registos de
produção/
PR.75.7
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2.2.2.1 Área Funcional da Transplantação
→ Entrada

Processos de Realização

Documentos de inscrição
Critérios de elegibilidade
Amostras de sangue

_

Documentos de inscrição
Pedidos de pesquisa
Preliminar
Relatórios de análises
Documentos de ativação
Formulário da escolha do
par Dador/Recetor
Marcação da consulta
Pré-colheita
Marcação da colheita
Utentes
Amostras de produtos
biológicos
Requisições de análises
Formulário de inscrição
Tecidos para
processamento e registos
associados
Pedidos
Tecidos processados
Relatórios de análises
Unidades de sangue de
cordão e registos
associados

Processo

Saída →

Documentos

Centro de Dador

Informações ao CEDACE
Envio de amostras para
registos internacionais
Dádiva

Registos do centro
de dador/
PR.74.1

CEDACE

Informações aos centros
de dador, de colheita, de
transplantação e registos
internacionais
Informações ao dador
Monitorização do dador
após a dádiva

Transplantação/Estudos
Laboratoriais

Relatórios de análises
Seleção dos pares
dador/recetor (órgãos
sólidos)
Alocação dos rins

Registos do
laboratório/ PR.75.9

Banco de Tecidos

Tecidos processados
Tecidos distribuídos

Registos do banco de
tecidos/ PR.75.1

Banco Público de Células
do Cordão Umbilical

Unidades SCU
processadas e validadas
Registo no CEDACE

Registos do CEDACE/
PR.75.1

Registos do CEDACE/
PR.74.2
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2.2.3 INTERAÇÕES ENTRE PROCESSOS
2.2.3.1 Interações entre os processos de gestão e de melhoria, ISO 9001:2008/Cor 1:2009 e
documentos

Processos e, se
relevante,
metodologias de
suporte

Processos de
realização e
metodologias de
suporte

Processos de
realização e
metodologias de
suporte

Ata de revisão pela gestão

4.2.4/5.1/5.5.1
6.1/6.2/8.2
8.3/8.4/8.5.2
8.5.3

Processos

Processos

Registos da avaliação da
satisfação dos clientes

5.2/7.2.3/8.2.1
8.4/8.5.2/8.5.3

Processos

Registos de controlo do
produto, de não
conformidades/
ações corretivas e de
oportunidades de
melhoria/
ações preventivas

4.2.3/ 4.2.4/5.6
7.2.3/7.4.1/7.5.1
8.2.1/8.2.3/8.2.4
8.3/8.4/8.5.1
8.5.2/8.5.3

Controlo do produto
Comunicação,
não conforme NC/AC, promoção da dádiva
OM/AP
e voluntariado

Revisão ao sistema de
gestão da qualidade

Ata de revisão pela gestão

4.2.3/4.2.4/5.1
5.2/5.3/5.4
5.5.2/5.6/6.1
7.2.3/8.2/8.3/8.4
8.5

Processos e, se
relevante,
metodologias de
suporte

Gestão de
recursos
humanos

NP EN ISO 9001:2008 Cor
1:2009

Processos

Auditorias

Processo de Melhoria

_

Registos

Processos

Processos

Registos de auditorias

4.2.3/4.2.4/5.6
6.1/6.2.2/8.2.1
8.2.2/8.2.3/8.3
8.4/8.5.1/8.5.2
8.5.3

Hemovigilância a
biovigilância

Processo de Gestão

Interações com processos
→ Montante
Jusante →

Processos

Processos

Registos de hemovigilância
e biovigilância

7.2.2/7.2.3/8.3/
8.4

FORM. A4
Documento controlado em suporte eletrónico visível em navegador da Web do IPST, IP (endereço da base de dados Achiever plus). Documento não controlado em suporte papel.

MQ.1.1.9

MANUAL DA QUALIDADE
Página 56 de 68

2.2.3.2 Interações entre o processo de realização da área funcional do sangue, ISO 9001:2008
Cor 1:2009, Lei 12/2009 e documentos
Interações com processos

Produção

_

Ata de revisão
pela gestão

Jusante →

Produção

Processos de Realização

Colheita

→ Montante

Colheita

Clientes

Registos

Ata de revisão
pela gestão
Procedimentos
operativos e
impressos

Ata de revisão
pela gestão
Procedimentos
operativos e
impressos

NP EN ISO
9001:2008 Cor
1:2009

DL 267/2007

4.2.3/4.2.4/ 5.1/
5.2/5.3/5.4.1/
5.5.3/5.6/ 6.1/
6.2/6.3/ 6.4/ 7.1/
7.2.3/7.5.1/
7.5.2/ 7.5.4/
7.5.5/7.6/8.2.1/
8.2.3/8.2.4/8.3/
8.4/8.5

Artigo
8º/12º/13º/14º
(pontos 1, 2,
6, 7)/16º/17º/
18º/19º/20º/
22º/23º/24º/26º
Anexos III (pontos
1.1.2/
1.1.3/1.2/2/3.1/
3.2/3.3/3.6/4/5/
6/8/9.4/10)/VI/
VII/VIII/IX/X/XIII

4.2.3/4.2.4/5.1
5.2/5.3/5.4.1/5.6
6.1/6.2/6.3/6.4
7.1/7.2.3/7.5/7.6
8.2.1/8.2.3/8.2.4
8.3/8.4/8.5

Artigos 8º/12º/
13º/14º/16º/22º/
23ª
Anexos III (pontos
1.1.2/1.1.3/1.2/2/
3.1/3.4/3.5/3.6/
4/5/6.2.2/6.2.6/
6.2.7/6.4/6.5/7/
8/9/10)/VIII/IX/XI
/XIII/XIV
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2.2.3.3 Interações entre o processo de realização da área da transplantação, ISO 9001:2008 Cor
1:2009, normas da European Federation for Immunogenetics para testes laboratoriais de
histocompatibilidade e imunogenética, Lei 12/2009, Lei 36/2013 e documentos

Centro de Dador
CEDACE

CEDACE
Transplantação/
Estudos Laboratoriais
Aquisições
Gestão do SGQ

Ata de revisão
pela gestão
Centro de Dador
Aquisições
Gestão do SGQ

Transplantação/
Estudos
Laboratoriais

Jusante →

Ata de revisão
pela gestão
Centro Dador
Banco de Tecidos
Aquisições
Gestão do SGQ

Banco de Tecidos

→ Montante
Ata de revisão
pela gestão
CEDACE
Transplantação/
Estudos Laboratoriais
Aquisições
Gestão do SGQ

Ata de revisão
pela gestão
Transplantação/
Estudos Laboratoriais
Aquisições
Gestão do SGQ

Transplantação/
Estudos Laboratoriais
Aquisições
Gestão do SGQ

Ata de revisão
pela gestão
Transplantação/
Estudos Laboratoriais
Gestão do SGQ

CEDACE
Gestão do SGQ
Transplantação/
Estudos Laboratoriais

Banco Público de Células
do Cordão Umbilical

_

Processos de Realização

Interações com processos

Centro de dador
Aquisições
Gestão do SGQ

Centro de dador
Banco de Tecidos
Aquisições
Gestão do SGQ

Registos

NPENISO
9001:2008
Cor 1:2009

Ata de
revisão pela
gestão
Procediment
os
operativos e
impressos

4.2; 5.1;
5.2; 5.4;
6; 7.1;
7.2; 7.4;
7.5; 8.2;
8.3; 8.4;
8.5

Ata de
revisão pela
gestão
Procediment
os
operativos e
impressos
Ata de
revisão pela
gestão
Procediment
os
operativos e
impressos
Ata de
revisão pela
gestão
Procediment
os
operativos e
impressos

4.2; 5.1;
5.2; 5.4;
6; 7.1;
7.2; 7.4;
7.5; 8.2;
8.3; 8.4;
8.5
4.2; 5.1;
5.2; 5.4;
6; 7.1;
7.2; 7.4;
7.5; 8.2;
8.3; 8.4;
8.5
4.2; 5.1;
5.2; 5.4;
6; 7.1;
7.2; 7.4;
7.5; 7.6;
8.2; 8.3;
8.4; 8.5

Ata de
revisão pela
gestão
Procediment
os
operativos e
impressos

4.2; 5.1;
5.2; 5.4;
6; 7.1;
7.2; 7.4;
7.5; 7.6;
8.2; 8.3;
8.4; 8.5

EFI
Standards

L
12/2009

L
36/2013

Não
aplicável

Capítulo
s I, III,
IV, VI e
VIII;
Anexos
I, VII e X;

Não
aplicável

Não
aplicável

Capítulo
s I, III e
VIII;
Anexo I

Não
aplicável

Secções
A-N

Capítulo
s I, III e
VIII;
Anexos
I, VI e VII

Capítulo
s IV, V

Não
aplicável

Capítulo
s I, III, V
e VIII;
Anexos
I, III, IV,
V, VIII,
IX, X e XI

Capítulo
s I, IV, V,
VI

Não
aplicável

Capítulo
s I, III, V
e VIII;
Anexos
I, III, IV,
V, VIII,
IX, X e XI

Não
aplicável
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3 RECURSOS HUMANOS

Processode
Conceçãoe Processo de
Desenvolvimento Melhoria

_

Processo de Gestão

Direção
deTopo

Gestor de Processo

Diretor Técnico/
Responsável Técnico

Assistente

Responsável de Área ou Setor

Coordenador do GJ

Coordenador do GGQ

Coordenador do GTIC

Coordenador do GIID

Coordenador do GCPDV

Coordenador do Sistema
Português de Hemovigilância
Coordenador Nacional da
Transplantação
Coordenador Nacional Sangue e
da Medicina Transfusional

Diretor do DPGPF

Diretor do DGRHF

Assessor do CD

Vogal

Presidente

3.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO, GESTÃO, MELHORIA E SUPORTE

CD

                 

DGRHF

                 

DPGPF

                 

Coordenação do Sistema
Português de Hemovigilância

              

Coordenação Nacional da
Transplantação

                 

Coordenação Nacional do Sangue
e da Medicina Transfusional

                 

GCPDV

                 

GIID

                 

GTIC

                 

GGQ

                 

GJ

                 

Controlo do Produto Não
Conforme/NC/AC/OM/AP

                 

Auditorias

                 

Gestão da investigação,
desenvolvimento e inovação

 

Legenda:  Responsável  Colaborador
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Metodologias de Suporte

_

Gestor de Processo

Diretor Técnico/
Responsável Técnico

Assistente

Responsável de Área ou Setor

Coordenador do GJ

Coordenador do GGQ

Coordenador do GTIC

Coordenador do GIID

Coordenador do GCPDV

Coordenador do Sistema
Português de Hemovigilância
Coordenador Nacional da
Transplantação
Coordenador Nacional Sangue e
da Medicina Transfusional

Diretor do DPGPF

Diretor do DGRHF

Assessor do CD

Vogal

Presidente
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Gestão documental e de
registos

 

Segurança e ambiente de
trabalho

 

Infraestrutura

 

Compra e avaliação de
fornecedores

 

Gestão de EMM

 

Gestão de TIC

 

Legenda:  Responsável  Colaborador
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Área Funcional da Transplantação

_

Processos de Realização

Área Funcional do
Sangue

Assistente

Operador de Processamento de
Tecidos/Sangue d o Cordão Umbilical

Operador de Banco de Sangue

Operador de Laboratório de Produção de
Componentes Sanguíneos

Operador de Laboratório Clínico

Flebotomista

Operador de Triagem

Responsável de Área ou Setor

Responsável Médico

Supervisor das Atividades de
Processamento

Gestor de Processo

Diretor Técnico/Responsável Técnico

3.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA REALIZAÇÃO

Direção Técnica

           

Colheita

           

Produção

             

Direção Técnica

           

CEDACE

             

Centro de Dador

             

Transplantação/Estudos
Laboratoriais de Diagnóstico,
Prognóstico e Terapêutica

             

Banco de Tecidos

             

Banco Público de Células do
Cordão Umbilical

             

Setor de Secretariado

             

Articulação Hospitalar

          

Hemovigilância e Biovigilância

             

Legenda:  Responsável  Colaborador
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4 ESTRUTURA DOCUMENTAL

Nível 1

Manual da
Qualidade
Nível 2
Processos
Nível 3

Procedimentos operativos
Nível 4
Impressos/Registos

4.1 MANUAL DA QUALIDADE (NÍVEL 1)

_

O IPST estabelece e mantém um manual da qualidade (MQ), o qual inclui, o campo de
aplicação do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificações para quaisquer
exclusões, assim como os procedimentos documentados, estabelecidos para o sistema de gestão
da qualidade, ou referência aos mesmos; a descrição da interação entre os processos do sistema
de gestão da qualidade. A Política da Gestão da Qualidade integra o MQ.

4.2 PROCESSOS DOCUMENTADOS (NÍVEL 2)
Documentam os processos detalhadamente, identificando as entradas e saídas, os processos a
montante e a jusante, as atividades que compõem o processo (que poderão estar documentadas
em “procedimento ou operativo” ou não) e impressos para registo associados. Este MQ inclui
breve identificação de parte dos componentes dos processos.

4.3 PROCEDIMENTOS OPERATIVOS (NÍVEL 3)
Documentam a descrição das atividades (as quais integram os processos e metodologias de
suporte), incluindo quem as realiza, que requisitos devem ser cumpridos, entre outras pontos que
tornem o documento adequado para utilização na formação destas atividades e que sejam a sua
FORM. A4
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referência documental para consulta ou outro propósito. Nem todas a atividades devem ser
documentadas, devendo os processos e metodologias de suporte identificar as que o devem ser
(por exemplo, por serem um requisito legal ou normativo, ou por serem críticas). Os folhetos
informativos (“bulas”), folhetos de segurança e manuais de equipamentos são procedimentos
operativos.

4.4 IMPRESSOS/REGISTOS (NÍVEL 4)
Os impressos são o suporte para os registos associados às atividades. Muitos dos registos
são requisitos legais e normativos.

_
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5 INFRAESTRUTURA
O IPST determinou, proporciona e mantém infraestrutura que garante a realização do produto
e serviços conformes, a qual inclui, entre outros, edifícios, espaço de trabalho e meios associados;
equipamento dos processos e serviços de apoio.
5.1 LOCALIZAÇÃO
5.1.1 CONSELHO DIRETIVO, COORDENAÇÕES, DEPARTAMENTOS E GABINETES (“SERVIÇOS
CENTRAIS”)

_

IPST
Serviços Centrais
Avenida Miguel Bombarda, 6
1000-208 LISBOA
Tel.: 210063046
Facsimile: 210063070
Web: http://www.ipst.pt/
e-mail: diripst@ipst.min-saude.pt
Coordenadas: 38.737469 -9.14491
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5.1.2 CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DE LISBOA - ÁREA FUNCIONAL DO
SANGUE (LISBOA)

Centro de Sangue e Transplantação de
Lisboa – Área Funcional do Sangue
Parque de Saúde de Lisboa, Av. do
Brasil, n.º 53 – Pav. 17 1749-005 LISBOA
Tel: (+351) 217921000
e-mail: sangue.cstl@ipst.min-saude.pt
Facsimile: (+351) 217921070
Coordenadas: 38.757309 -9.144191

_
5.1.3 CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DE LISBOA - ÁREA FUNCIONAL DO
SANGUE, LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DOALGARVE DRA. LAURA AYRES
(ALMANCIL, LOULÉ/FARO)

Laboratório Regional de de Saúde
Pública do Algarve Dra. Laura Ayres,
Laboratório de Imunohemoterapia
Parque das Cidades, S. João da Venda,
Loulé /Faro, 8135-014 Almancil
Tel: (+351) 289893100
e-mail: sangue.cstl@ipst.min-saude.pt
Facsimile: (+351) 289893109
Coordenadas: 37.089134,-7.979513
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5.1.4 CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DE LISBOA - ÁREA FUNCIONAL DA
TRANSPLANTAÇÃO

Centro de Sangue e Transplantação de
Lisboa – Área Funcional da Transplantação
Hospital Pulido Valente
Alameda das Linhas de Torres, nº 117
1769 – 001 LISBOA
Tel.: 217504100
Facsimile: 217504141
e-mail: transplantacao.cstl@ipst.minsaude.pt
Coordenadas: 38.765049 -9.15746

_
5.1.5 CENTRO DE SANGUE E TRANSPLANTAÇÃO DE COIMBRA - ÁREAS FUNCIONAL DO
SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

Centro de Sangue e da Transplantação
de Coimbra - Áreas Funcionais do
Sangue e da Transplantação
Quinta da Vinha Moura - Covões
(frente Esc. EB 2,3 Inês de Castro), São
Martinho do Bispo
3041-861 COIMBRA
Tel.: 239791070
Facsimile: 239791071
e-mail: sangue.cstc@ipst.min-saude.pt
Coordenadas: 40.211349 -8.45663
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5.1.6 CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DO PORTO - ÁREA FUNCIONAL DO
SANGUE

Centro de Sangue e Transplantação do
Porto – Área Funcional do Sangue
Rua de Bolama, 133
4200-139 PORTO
Tel.: 225083400
Facsimile: 225083420
e-mail: sangue.cstp@ipst.min-saude.pt
Coordenadas: 41.165459 -8.60317

_
5.1.7 CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DO PORTO - ÁREA FUNCIONAL DA
TRANSPLANTAÇÃO

Centro de Sangue e Transplantação do
Porto – Área Funcional do Sangue
Rua Doutor Roberto Frias, Pavilhão
Maria Fernanda (ao Hospital de São
João)
4200-465 PORTO
Tel.: 225573470
Facsimile: 225501101
e-mail: transplantacao.cstp@ipst.minsaude.pt
Coordenadas: 41.179857,-8.600655
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Al t e r a ç ã o p e d i d a
Resumo: ERRATA à 9.ª revisão do "MQ.1.1 Manual da Qualidade"
Detalhe:

O texto que se lê em "1.1 Campo de aplicação" deve-se ler:
Implementado na promoção da dádiva nas Áreas Funcionais do Sangue e da Transplantação ;
Área Funcional do Sangue: a) Colheita, processamento, armazenamento, distribuição e disponibilização de
componentes sanguíneos humanos; b) Testes laboratoriais de imunohematologia de rotina e urgência; testes
laboratoriais de rastreio serológico e genómico para agentes infeciosos, testes laboratoriais de imunologia
plaquetária; c) Controlo de qualidade de componentes sanguíneos .
Área Funcional da Transplantação: a) Testes laboratoriais de imunogenética /genética, testes laboratoriais de
imunobiologia, testes laboratoriais de citometria de fluxo , testes laboratoriais de rastreio de agentes
transmissíveis, testes laboratoriais de suporte à transplantação de órgãos , tecidos e células, medicina
regenerativa e a outras áreas da patologia ; b) Processamento, preservação, armazenamento e distribuição de
tecidos de origem humana ; c) Processamento, preservação, armazenamento e distribuição de células de
sangue do cordão de origem humana ; d) Gestão do CEDACE.
Implemented in the promotion of donation in the Blood and Transplantation functional areas ;
Blood functional area: a) Blood collection; b) Processing; c) Storage, distribution and availability of human
blood components; d) Immunohematology laboratory tests; e) Serological and genomic laboratorial tests for
infectious agents; f) Platelet immunology laboratorial tests and g ) Quality control of blood components .
Transplantation functional area: a) Immunogenetics and genetics laboratorial tests, immunobiology
laboratorial tests, flow cytometry laboratorial tests, laboratorial screening tests of transmissible agents and
laboratorial tests for support of organ transplantation, tissues and cells, regenerative medicine, and other areas
of pathology; b) Processing, preservation, storage and distribution of human tissues; c) Processing, laboratorial
tests, preservation, storage and distribution of human cord blood and; d) Management of CEDACE (Portuguese
Bone Marrow Donors Registry).
Na pág. 42 e 43 relativo a 1.12.1 "Organigrama da área funcional do sangue ":
Onde se lê:
Deve-se ler:
1 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de 1 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Lisboa, de Coimbra e do Porto
Lisboa (não ocorre no Serviço de Sangue do
2 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra.
Lisboa, de Coimbra e do Porto
Laura Ayres), de Coimbra e do Porto
3 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de 2 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Lisboa (incluindo Laboratório Regional de Saúde Lisboa (não ocorre no Serviço de Sangue do
Pública do Algarve
Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra.
4 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto Laura Ayres), de Coimbra e do Porto
e Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve 3 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Dra. Laura Ayres do Centro de Sangue e da Lisboa (incluindo o Serviço de Sangue do Laboratório
Transplantação de Lisboa para rotina de dadores e Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura
rotina pré-transfusional de
Ayres) e de Coimbra
doentes e nos Centros de Sangue e da Transplantação 4 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto
de Lisboa (excluindo o Laboratório Regional de Saúde e Serviço de Sangue do Laboratório Regional de
Pública
Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres do Centro
do Algarve Dra. Laura Ayres) e Coimbra só para rotinade Sangue e da Transplantação de Lisboa para rotina
pré-transfusional de doentes
de dadores e rotina pré-transfusional de doentes e nos
5 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (não
Lisboa e do Porto
ocorre no Serviço de Sangue do Laboratório Regional
6 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres) e
Lisboa (unicamente no Laboratório Regional de Saúde Coimbra só para rotina pré-transfusional de doentes
Pública do Algarve Dra. Laura Ayres) e do Porto
5 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de

7 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa (não ocorre no Serviço de Sangue do
Lisboa e do Porto
Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra.
8 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto Laura Ayres) e do Porto
9 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de 6 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Lisboa (incluindo Laboratório Regional de Saúde Lisboa (não ocorre no Serviço de Sangue do
Pública do Algarve Dra. Laura Ayres), Coimbra e doLaboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra.
Porto
Laura Ayres) e do Porto
7 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Lisboa (não ocorre no Serviço de Sangue do
Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra.
Laura Ayres) e do Porto
8 - No Centro de Sangue e da Transplantação do Porto
9 - Nos Centros de Sangue e da Transplantação de
Lisboa (incluindo o Serviço de Sangue do Laboratório
Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura
Ayres), Coimbra e do Porto
Na pág. 43 relativo a 1.12.2 "Organigrama da área funcional da transplantação ":
Onde se lê:
Deve-se ler:
LUSOCORD (no diagrama)
Banco Público de Células do Cordão Umbilical

Na pág. 61:
Onde se lê:
Transplantação/Estudos
Laboratoriais
DiagnósticoPrognóstico e Terapêutica

Deve-se ler:
deTransplantação/Estudos Laboratoriais

Na pág. 50:
Onde se lê:
(...) Suportam a gestão, melhoria e comunicação com o
cliente, sendo transversais aos
processos.

Deve-se ler:
(...) Suportam a gestão, melhoria e comunicação com o
cliente, sendo transversais aos
processos.
A monitorização dos processos é registada no IMP .84.1
"Monitorização dos indicadores do sistema de gestão
da qualidade" (livro de cálculo). A periodicidade da
monitorização é realizada em função do tipo de
indicador, devendo ser mensal quando a atividade ou
atividades decorrem com, pelo menos, esta frequência.
Os indicadores poderão ser quantitativos ou
qualitativos. A análise é realizada numericamente ,
nomeadamente, pela taxa de realização, e em
"dashboard" (gráficos de monitorização e figuras ).
Todos os objetivos aprovados pelo Conselho Diretivo
devemter os seus indicadores monitorizados . Os
responsáveis poderão definir outros indicadores que
permitam o controlo dos processos , devendo, sempre
que viável, serem uniformes aos três Centros .
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