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1. MANUAL DA QUALIDADE 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 

 

O presente Manual da Qualidade (MQ) está organizado em duas partes distintas: 

 

. (MQ) Documento que descreve o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em conformidade com a Lei 12/2009 de 26 

de março  alterada pelas Leis 1/2015 DR, 1ª série de 8 de janeiro e Lei 99/2017 DR, 1ª série, nº 164  de 25 de agosto.  

. Norma NP EN ISO 9001:2015 

 

E documentos que fazem referência aos: 

Procedimentos Específicos (PE)  - procedimentos que descrevem processos de gestão da qualidade e procedimentos 

inerentes à laboração do Banco de Tecidos Ósseos (BTO) de forma a uniformizá-los, tornando-os operacionais.  

Documentos de Suporte da Atividade - documentação que contém informação de suporte. 

 

1.2 OBJETIVOS DO MANUAL DA QUALIDADE 

 

O Manual da Qualidade tem como objetivos: 

- Definir e sistematizar as regras que devem orientar todos os profissionais (em conformidade com a Lei 12/2009 de 

26 de março e Leis 1/2015 de 8 de janeiro e 99/2017 de 25 de agosto) que desempenham funções no BTO, unidade 

inserida no Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – EPE (CHUC-EPE). 

- Garantir que todos os prestadores de serviços se encontrem enquadrados nas suas funções com um conhecimento 

claro e definido das suas responsabilidades. 

- Garantir uma maior operacionalidade e eficiência em todas as atividades do processo de forma a assegurar o 

incremento permanente do número e qualidade dos serviços prestados. 

- Assegurar que os compromissos do Banco de Tecidos Ósseos anunciados aos clientes, condigam com o nível de 

qualidade esperado.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 

 

-  Elaborado pelo Grupo da Qualidade do BTO  e aprovado  pelo Conselho de Administração (CA) do CHUC conforme 

consta na primeira página. 

- A revisão é efetuada face a qualquer alteração que o torne inadequado, qualquer revisão normativa e perante 

ações de melhoria ou correção. 
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- A emissão de uma nova edição depende de qualquer alteração do conteúdo, sendo incrementado ao respetivo 

numero uma unidade. 

- A publicação será disponibilizada para futura consulta no Portal do CHUC. 

- A sua atualização é da responsabilidade do Grupo da Qualidade. 

 

1.4 DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A Gestão da Qualidade no Banco de Tecidos Ósseos é da responsabilidade do Conselho de Administração, do Diretor 

do Serviço, do Coordenador, do Responsável da Qualidade, do Grupo da Qualidade e de todos os colaboradores. 

 

É da responsabilidade do Conselho de Administração do CHUC-EPE: 

- Aprovação do Manual; 

- Divulgação do Manual; 

- Determinação da Política da Qualidade do CHUC; 

 

Compete ao Diretor do Serviço e ao Coordenador e Responsável da Orientação e Supervisão da Atividade: 

- Determinação da Política da Qualidade do BTO; 

- Promoção da formação e da sensibilização interna para a área da qualidade; 

- Aprovação dos procedimentos específicos do serviço. 

- Cumprir os requisitos legislativos e normativos aplicáveis:  

a) assegurar que os tecidos  de origem humana destinada a aplicação em seres humanos sejam colhidos, analisados, 

processados , armazenados, distribuídos  em conformidade com o estabelecido com a presente Lei; 

b) assegurar o cumprimento dos requisitos em matéria de formação do pessoal, sistema da qualidade, 

documentação, conservação dos registos, rastreabilidade, notificação, proteção de dados e confidencialidade; 

c) assegurar que as atividades médicas, nomeadamente a seleção de dadores, a análise dos resultados clínicos 

laboratoriais, dos tecidos  a aplicar são efetuados sob a responsabilidade e vigilância médica. 

 

Compete ao Responsável da Qualidade: 

- Determinação da Política da Qualidade do BTO, com a colaboração da Direção do serviço e Responsável de 

Orientação e Supervisão da Atividade 

- Implementação e acompanhamento do SGQ; 

- Analisar e seguir o tratamento das não conformidades; 

- Divulgação do Manual da Qualidade; 

- Revisão de todos os documentos do SGQ e MQ; 
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- Reportar à Gestão de topo o desempenho do SGQ; 

- Promover a formação interna para a área da Qualidade; 

- Trabalhar em equipa com os restantes profissionais para promover a implementação do Manual da Qualidade; 

- Participar em auditorias internas, externas e Inspeções. 

 

A todos os colaboradores do serviço compete: 

- Conhecer e cumprir os procedimentos; 

- Reportar situações de melhoria ao Grupo da Qualidade; 

- Agir com empenho e motivação na promoção da qualidade do Serviço. 
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2 APRESENTAÇÃO DO BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 

 

De acordo com as directivas da Comunidade Europeia da Lei nº 12/2009 de 26 de março alterada pelas  Lei 1/2015 de 

8 de janeiro de 2015 e Lei 99/2017 de 25 de agosto, que 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 nºs 2004/23/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 Março de 2004; 2006/17/CE, da Comissão, de 8 de Fevereiro,  de 2006/86/CE da 

Comissão, de 24 de Outubro de 2006, achou-se de particular relevância a implementação do SGQ  no BTO, CHUC-EPE. 

 

A legislação que regula a aplicação de tecidos de origem humana (aloenxertos do aparelho locomotor) é a Diretiva 

2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 Março 2004 que estabeleceu para o futuro, os padrões de 

qualidade e segurança para a doação, procura, teste, processamento, preservação, armazenamento e distribuição 

dos tecidos humanos e células. O objectivo principal da directiva é assegurar a qualidade e segurança da 

transplantação de tecidos, particularmente de forma a prevenir a transmissão de doenças. Esta diretiva é seguida de 

dois apêndices definindo especificamente: (1) determinados requisitos técnicos de doação, procura e testes de 

tecidos humanos (Diretiva Comissão 2006/17/CE) e (2) requisitos técnicos para codificação, processamento, 

preservação, armazenamento e distribuição dos tecidos humanos e células, agora publicada como Diretiva Comissão 

2006/86/CE. Estas diretivas foram criadas para serem posteriormente implementadas na legislação dos diferentes 

países de forma a assegurar uma prática minimamente uniformizada na doação de tecidos a nível europeu. 

 

O BTO do CHUC-EPE iniciou a sua atividade em 1982, tendo sido pioneiro em Portugal na colheita, análise, 

processamento, armazenamento, preservação e distribuição a nível nacional para aplicação de aloenxertos do 

aparelho locomotor de origem humana. A eficácia clínica dos aloenxertos do aparelho locomotor foi demonstrada 

em numerosos trabalhos na literatura ortopédica. Reflexo disso é a constatação da procura e utilização de 

aloenxertos ósseos, ósteocartilagíneos e tendinosos, apesar da existência de soluções alternativas. 

 

O Banco dispõe atualmente de enxertos ósseos, ósteocartilagíneos e tendinosos crio preservados de vários tipos, 

formas e dimensões. 

Paralelamente à assistência clínica aos doentes, desenvolvem-se no BTO outras actividades de igual modo 

importantes, nomeadamente na área do Ensino:  

- Ensino Pré-graduado (Licenciatura em Medicina); 

- Internato Complementar de Ortopedia;  

- Colaboração em investigação. 
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Enquadramento Físico no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 

O Banco de Ossos e Tecidos do HUC, designado assim como entidade desde 1982, requalificado em 1994, 

encontrando-se inserido, no Serviço de Ortopedia do CHUC-EPE, sito no Pólo Celas no edifício da ex- Ortopedia 1 

conforme detalhado. A partir de 2014 foi alterada a sua designação para Banco de Tecidos Ósseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 – BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 
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2.1 ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA 
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2.2 MISSÃO, POLÍTICA E VALORES 

 

MISSÃO 

Promover a troca de experiências e a divulgação de boas práticas. O compromisso permanente do BTO com a 

melhoria na competência técnica, científica e relacional, bem como a capacidade e disponibilidade para a inovação, 

são atributos que permitem encarar o futuro com vista à melhoria na prestação do serviço entre os vários serviços, 

assegurando a coerência e a qualidade das metodologias utilizadas. 

O BTO do CHUC concorre para a missão do Centro Hospitalar assumindo como sua missão disponibilizar produtos, de 

forma sistematizada e contínua aos clientes que recorrem ao CHUC, atendendo às suas necessidades e expetativas, 
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com garantia da qualidade, intervindo na promoção da saúde, assim como colaborar na formação pré e pós-graduada 

dos  profissionais e promover a investigação. 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

A Direção do BTO do CHUC-EPE, em conjunto com o Coordenador e Responsável da Qualidade, estabeleceu e 

submeteu à aprovação CA a seguinte política de qualidade, que estabelece um conjunto de intenções e de 

orientações do BTO em sintonia com as opções estratégicas do CHUC-EPE, no que concerne à política de qualidade e 

segurança, emanada pela Comissão de Qualidade e Segurança e aprovada pelo CA: 

- Garantir aos dadores de tecidos de origem humana, a confidencialidade das informações relacionadas com o seu 

processo pessoal;  

- Assegurar a proteção dos dados e a confidencialidade da informação, considerada indispensável na cadeia de 

recolha e distribuição do BTO;  

- Prestar apoio e consultoria a Serviços Clínicos relativamente à colheita, análise, preservação e distribuição de 

tecidos do aparelho locomotor. 

- Manter as ligações nacionais e internacionais com as comunidades de transplantes de aloenxertos do aparelho 

músculo-esquelético. 

- Promover e colaborar com a investigação de forma a promover a melhoria dos procedimentos efetuados. 

- Facilitar o intercâmbio de informação entre os diferentes Bancos de Tecidos. 

- Suprir as necessidades de aloenxertos ósseos, ósteocartilagíneos e tendinosos a nível interno e nacional.  

- Melhoria contínua: desenvolver uma cultura de melhoria contínua com vista à satisfação dos diferentes utilizadores; 

- Orientação para o cliente: responder às expetativas dos clientes e partes interessadas relevantes. 

- Compromisso para satisfação dos requisitos aplicáveis à atividade do BTO. 

- Ser referência nacional em termos de qualidade do serviço 

 

VALORES 

É essencial a divulgação e a partilha dos seguintes valores fundamentais: 

- Respeito pelas pessoas: garantir a formação/qualificação dos trabalhadores desenvolvendo competências para 

desempenho das atividades com qualidade e segurança; 

- Sustentabilidade: favorecer o desenvolvimento sustentado do serviço através de uma conduta transparente e 

responsável; 

- Lealdade: basear a prática no profissionalismo por forma a salvaguardar a credibilidade e a boa imagem 

institucional; 

- Ambiente: implementar boas práticas ambientais protegendo o meio ambiente; 
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- Preocupação pela segurança: assegurar as melhores condições de trabalho com ações preventivas, por forma a 

eliminar os riscos inerentes à atividade e garantir a elevada qualidade dos tecidos obtidos assegurando as exigências 

legais aplicáveis. 

 

2.3 OBJETIVOS DA QUALIDADE  

 
Os objetivos da qualidade do BTO  são: 

1 Desenvolver uma cultura de melhoria contínua, orientada para a satisfação dos clientes dos diferentes 

serviços utilizadores em geral; 

2 Promover a atualização técnico-científica dos profissionais que trabalham no BTO, procurando desenvolver 

novas competências; 

3 Garantir a elevada qualidade e segurança dos tecidos ósseos, ósteocartilagíneos e tendinosos obtidos 

assegurando o cumprimento das exigências legais aplicáveis;  

4 Avaliar a prestação dos serviços fornecedores 

5 Prestar informações da atividade às Entidades Reguladoras relativamente à colheita, análise, processamento, 

armazenamento e distribuição dos aloenxertos 

6 Promover a colheita de tecidos do aparelho locomotor com critérios de qualidade de forma a suprir as 

necessidades e solicitações internas e nacionais. 

 

2.4 PLANO ESTRATÉGICO 

 

A Direção do BTO define anualmente o seu Plano Estratégico tendo como entradas para a sua elaboração a análise do 

contexto, análise do risco e expetativas das partes interessadas no contexto da envolvente interna e externa da 

organização. 
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3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

3.1 ÂMBITO 

 
O âmbito de atuação do Banco de Tecidos Ósseos diz respeito à colheita de tecidos ósseos, ósteocartilagíneos e 

tendinosos em dadores, estando este âmbito de acordo com a Lei 12/2009 de 26 Março alterada pela Lei 1/2015 de 8 

de Janeiro e Lei 99/2017 de 25 de agosto no respeitante à qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição destes tecidos. 

Os tecidos de origem humana do aparelho músculo-esquelético colhidos, são implantados quer no CHUC-EPE quer 

noutras instituições hospitalares após a sua distribuição.  

 

3.2 REQUISITOS NÃO APLICÁVEIS  

 

Do referencial NP ISO 9001:2015 considera-se a não aplicabilidade do requisito 8.3 – Design e desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

No BTO não é efetuado design e desenvolvimento de produtos e serviços prestados, todos os procedimentos 

aplicados e materiais utilizados estão devidamente testados e foram já provados de forma científica e estão 

legalmente aprovados 

 

3.3 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E DAS PARTES INTERESSADAS 

 

Foram identificadas questões internas e externas relevantes tendo como exemplo, nas questões externas contenção 

orçamental, a legislação, a envolvente política do SNS, a evolução científica. Nas questões internas foram 

consideradas, como exemplo, a tecnologia, os recursos, a comunicação, as políticas internas da organização. 

 

As partes interessadas relevantes para o sistema de gestão são identificadas com base do impacto, ou potencial 

impacto, na capacidade para a organização fornecer produtos de forma consistente e que satisfaçam os requisitos 

dos clientes. As questões internas e externas, assim como as necessidades e expetativas das partes interessadas 

identificadas, são monitorizadas e revistas pela gestão intermédia, para aumentar a probabilidade de sucesso do 

serviço e para satisfazer os clientes. 
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3.4 ABORDAGEM POR PROCESSOS 

 

O BTO  define como um conjunto de processos que se relacionam entre si e que permitem avaliar o desempenho 

desses processos através de indicadores que medem a concretização dos objetivos definidos. Definimos como 

processos da gestão : 

- A Gestão 

- Gestão da melhoria 

- Gestão do risco; 

- A atividade do Banco de Tecidos Ósseos;  

- Mecanismos de suporte da atividade 

 

Processos Entradas Saídas 

Processo de Gestão Analise da envolvente externa/interna 

Determinação dos objetivos da 

qualidade 

Revisão pela Gestão 

Gestão da melhoria Auditorias internas 

Não conformidades 

Ações corretivas 

Oportunidades de melhoria 

Plano de Ação 

Relatório da atividade 

Gestão do risco Identificação dos riscos Planeamento /resultados  

Atividade do BTO Comunicação óbito e triagem 

Colheita e transporte 

Processamento 

Armazenamento e preservação 

Validação  

Distribuição e transporte 

Registo e decisão de colheita 

Procedimento de colheita e transporte para o BTO 

Processamento dos tecidos 

Quarentena 

Validação e libertação 

Satisfação dos clientes e partes interessadas 

Mecanismos de 

Suporte 

Expetativas acordadas e comunicação Cumprimento dos requisitos e manutenção de contratos, 

acordos e parcerias. 
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3.5 MAPA DE PROCESSOS  
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3.6 FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE 

 

A correta execução das atividades estabelecidas e o cumprimento dos critérios especificados, são determinantes para 

assegurar a satisfação de todas as partes interessadas. O Processo de Atividade do Banco de Tecidos Ósseos do 

CHUC-EPE, encontra-se representado no seguinte Fluxograma. 

GCCTRC
MÉDICOS

ENFERMEIROS

Receção de comunicação da dador
Triagem

Critérios e requisitos do dador

IM 01 /IM 02
Contacto telefónico

Base de dados

Validação
Libertação dos tecidos para aplicação 

clinica 

MÉDICOS
ENFERMEIROS

MÉDICOS
ENFERMEIROS

ASSITENTE OPERACIONAL

RESPONSÁVEL DA 
ATIVIDADE 

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL

PE 12
IM 04

PE 14 / PE 15
IM 06

Arca de Quarentena
PE 16

Resultados analíticos negativos
PE 17 / IM 09
Base de dados

Distribuição

Transportador da Entidade 
Externa

Responsável da Entidade 
recetora

Cliente Interno Cliente Externo

Preenchimento dos impressos
Notificação de reações adversas/

graves
Devolução dos impressos

 IM 07/IM 11/IM47

Assistente Operacional do CHUC

Enfº Responsável da Sala de 
Operações

Cirurgião Cirurgião

FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE

NÃO

Trabalhadores
            Recursos/meios

ENFERMEIROS

MÉDICOS
ENFERMEIROS

             ATIVIDADE
               Ações a desenvolver

SIM

Colheita
Registos

Processamento
Descontaminação de tecidos

Corte
Medição

Rotulagem
Embalagem

Armazenamento
quarentena

transporte

Receção do 
produto

aplicação

transporte

Receção do 
produto

aplicação

Receção dos 
documentos

Base de dados

Responsável da Atividade
Enfermeiro Responsável

Enfermeiro Responsável
Assistente Administrativo

Resultados 
analiticos
 positivos

Grupo IV

Fim - ARQUIVO  

 



 
 

Manual de Qualidade do Banco de Tecidos Ósseos 

 

23 
 

3.7 PLANEAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E MELHORIA   

 
Os processos de monitorização, análise e avaliação foram considerados durante o planeamento do Sistema e são 

implementados de modo a assegurar as necessárias medições, a análise dessa informação e a sua utilização como 

suporte para a melhoria contínua. Para assegurar que os processos são conduzidos em condições controladas e estão 

aptos a produzir os resultados previstos, foi identificada durante o seu planeamento a necessidade de documentação 

de suporte às operações e os pontos críticos a controlar. Os objetivos definidos são mensuráveis e coerentes com as 

necessidades e com os riscos identificados.  

Os riscos são determinados de acordo com os requisitos do cliente, as expetativas e as necessidades das partes 

interessadas e as questões internas e externas identificadas na análise de contexto da organização. As ações são 

planeadas pelo responsável conforme os riscos identificados, os prazos são implementados para minimizar os riscos, 

diminuir as consequências indesejáveis e potenciar oportunidades.  

 

3.8 ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Definem clara e objectivamente os procedimentos referentes a cada processo de actividade, tornando-os uniformes 

e operacionais. Omite-se o nº da versão com vista à não alteração obrigatória no MQ aquando alterações pontuais a 

estes documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

MQ 
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Documentação 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

MANUAL DA QUALIDADE Documento de apresentação do BTO do CHUC-EPE.  

Faz referência ao modo como os profissionais do BTO cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 

nº 12/2009 de 8 de março alterada pela  Lei nº1/2015 de 8 de janeiro e Lei 99/2017 de 25 de 

agosto. 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS Descrevem todas as actividades incluindo as de gestão e melhoria do SGQ do BTO e uniformizam 

a realização das mesmas. 

DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

À ATIVIDADE 

Descrevem as actividades de suporte à prestação de serviços e à melhoria contínua do BTO do 

CHUC-EPE. 

REGISTOS Traduzem a evidência objectiva de realização das actividades e da implementação do SGQ 

conforme descrito nos processos e procedimentos.  

Para efeitos de registo são utilizados aplicações informáticas com software específico de registo 

do BTO, impressos e etiquetas. 

 

3.9 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

PE 01. - CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS 

PE 02. - NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

PE 03. - AUDITORIAS INTERNAS 

PE 04. - PRODUTOS NÃO CONFORMES 

PE 05. - REVISÃO E PLANEAMENTO PELA GESTÃO 

PE 06. - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

PE 07. - CONTROLO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE FORNECEDORES EXTERNOS 

PE 08. - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

PE09. - ESCALAS DE DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR COLHEITA E PROCESSAMENTO 

PE 10. - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO DADOR NÃO VIVO 

PE 11. - COMUNICAÇÃO DE POTENCIAL DADOR AO BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 

PE 12. - PROCEDIMENTOS DE COLHEITA DE TECIDO ÓSSEO 

PE 13. - TRANSPORTE DOS TECIDOS COLHIDOS PARA O BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 

PE 14. - PROCESSAMENTO DOS FRAGMENTOS ÓSSEOS OU OSSOS INTEIROS 

PE15. - ACONDICIONAMENTO/IDENTIFICAÇÃO/ROTULAGEM/ARMAZENA/DOS ENXERTOS PROCESSADOS 

PE 16. - PRESERVAÇÃO DOS ALOENXERTOS    

PE 17. - LIBERTAÇÃO DO PRODUTO CONFORME 

PE 18. - REQUISITOS DAS INSTITUIÇÕES PARA APLICAÇÃO DE ALOENXERTOS 

PE 19. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALOENXERTOS PARA APLICAÇÃO CLÍNICA 

PE 20. - DISTRIBUIÇÃO DE ALOENXERTOS PARA APLICAÇÃO CLÍNICA 

PE 21.- CONTROLE DA TEMPEARATURA NO TRANSPORTE DOS ALOENXERTOS P/ BLOCOS OP. DO CHUC 

PE 22.-CONTROLO DA TEMPERATURA NO TRANSPORTE DOS ALOENXERTOS P/ ENTIDADES EXTERNAS 

PE 23. - RASTREABILIDADE DOS ALOENXERTOS 

PE 24. - NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES/ REAÇÕES ADVERSAS 

PE 25. - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

PE 26. - DESCONTAMINAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

PE 27. - HIGIENIZAÇÃO DO BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 

PE 28. - HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO BANCO DE TECIDOS ÓSSEOS 
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PE 29.- COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

PE 30.- CESSAÇÃO TEMPORÁRIA/EMERGÊNCIA OU DEFINITIVA DA ATIVIDADE DO BTO 

 

 

3.10 DOCUMENTOS DE SUPORTE DA ATIVIDADE 

 

Agrupam toda a documentação de suporte afeta ao BTO do CHUC-EPE.  

Encontra-se organizada num volume em separado, segundo um índice que se passa a referir:  

Pasta Documentos de suporte à atividade 

 - Legislação  

 - Normas Internas do CHUC-EPE 

 - Acordos /protocolos intra-hospitalares 

Pasta Contratos com Entidades Externas 

 Lista de Hospitais autorizados para a aplicação de tecidos ósseos 

 Acordos/Contratos inter-hospitalares 

 

 Pasta Procedimentos Específicos e Manual da Qualidade 

Pasta Manual de Referências de Formação 


