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INTRODUÇÃO 

Introdução 

Esta é uma equipa que durante todo o ano de 2012 se manteve coesa e unida. Constituída por 

6 médicos, 6 enfermeiros e 5 secretários clínicos, esta equipa foi desenvolvendo as suas 

actividades. 

Para a elaboração deste documento vamos seguir o guia orientador para construção do 

relatório de actividade enviado pela Equipa Técnica Operacional (ETO). 

Todos os dados serão recolhidos a partir da ferramenta estatística MIM@UF, depois faremos a 

descrição das actividades desenvolvidas ao longo do ano de 2012. Posteriormente 

procederemos à avaliação crítica destas actividades tentando identificar os pontos fortes e 

fracos no decurso da sua realização. Por fim tentaremos perceber o que há a mudar para 

melhorarmos o nosso desempenho nas diversas actividades da USF ALPHA; sempre que 

possível tentaremos implementar medidas correctivas para conseguir modificar o que foi 

identificado como necessário ser alterado. 

Vamos tentar ser objectivos, criteriosos na compilação e análise dos dados e finalmente criar 

um epílogo que seja produtivo para a nossa equipa e ao mesmo tempo responda às questões 

mais pertinentes a quem desejar consultar o documento agora em elaboração. 
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CARACTERIZAÇÃO DA USF ALPHA 

1 - Caracterização da USF ALPHA 

Designação: 

USF: “USF ALPHA”; Ministério da Saúde; ARS1: Centro; ACES2: Baixo Vouga III; Centro de 

Saúde de Ovar 

Endereço Postal: 

Rua do GAC 3880 – 501 (Válega) / Av. dos Emigrantes 3880 – 435(São Vicente Pereira Jusã) 

Telefone: 

Válega – 256 590 060/ 256 502 260/ São Vicente Pereira Jusã – 256 890 406 

Fax: 

Válega – 256 590 069 / São Vicente Pereira Jusã – 256 890 406 

E-mail:usf_alpha@csovar.min-saude.pt 

Logótipo: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1- Logótipo da USF ALPHA 

                                                           
1 Administração Regional de Saúde 
2 Agrupamento de Centros de Saúde 
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O logótipo é a imagem de marca de uma Empresa/Instituição, a sua impressão digital, o seu 

B.I. (Bilhete de Identidade), como tal todo o seu design deve transmitir o máximo de 

informação para que apenas pelo logótipo se possa perceber/identificar tudo o que a 

Empresa/Instituição representa. 

Sobre a "busca" de um nome que nos identificasse como equipa, a ideia surgiu, naturalmente, 

a um dos elementos, apenas pensando na possibilidade de sermos inovadores e pioneiros 

numa atitude de mudança há tanto desejada, tal como o significado da própria letra “α” no 

alfabeto grego ser o de número “1” denota inovação, pioneirismo, liderança e extrema 

importância. Características que nos identificam como equipa e ideais de trabalho.  

O elemento representativo eleito para o logótipo foi a cruz. A escolha incidiu pelo facto de o 

mesmo ser indubitavelmente associado ao ramo da saúde. Apesar de frequentemente 

utilizado, optou-se como factor diferenciador, a elaboração do mesmo em três dimensões e 

ainda por não adoptar o design rectilíneo comummente usado, optando assim por um design 

mais moderno e arredondado, para assim, incorporar a letra alpha na supra mencionada cruz. 

As cores eleitas para o logótipo foram o azul e o branco, cores essas com conotações bastante 

positivas pois transmitem-nos uma sensação “clean” e harmoniosa que queremos transmitir 

da Unidade de Saúde Familiar Alpha. A fim de comprovar essas mesmas conotações inerentes 

a cada cor foi elaborada uma pesquisa para cimentar e de certa forma reforçar a escolha das 

referidas cores. 

O azul assinala a entrada nos domínios mais profundos do espírito e uma das suas qualidades 

mais subtis é a aspiração. É uma cor popular associada ao dever, à beleza e à habilidade. A 

serenidade dessa cor traz consigo paz, confiança e sentimentos curativos agradavelmente 

relaxantes. Sua fluidez e força serena são traços atraentes, que provocam admiração por parte 

das outras pessoas. 

O azul é a cor da mente e é essencialmente tranquilizante. Azuis fortes estimulam 

pensamentos claros e os azuis suaves mais claros acalmam a mente e ajudam à concentração. 

É uma cor associada á Inteligência, comunicação, confiança, eficiência, serenidade, dever, 

lógica, frescura, reflexão, calma.  

O branco é a reflexão total (oposto do preto) de todas as cores. Comunica uma sensação de 

limpeza. Branco é pureza e é uma cor que não compromete. Visualmente, o branco transmite 

uma elevada percepção do espaço. É uma cor associada á Higiene, esterilidade, claridade, 

pureza, limpeza, simplicidade, sofisticação, eficiência. 

Resumindo, todo um conjunto de boas sensações visuais. Tudo por uma saúde melhor, tudo 

por uma melhoria, bem-estar nas condições de atendimento e cuidados aos nossos utentes. 
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CARACTERIZAÇÃO DA USF ALPHA 

1.1 - Área Geográfica da USF 
 

A Unidade de Saúde Familiar Alpha situa-se nas freguesias de Válega e São Vicente Pereira, no 

concelho de Ovar, distrito de Aveiro. 

 

Ilustração 2 - Mapa representativo do Concelho de 
Ovar 

 

Ilustração 3 - Mapa representativo da localização do 
Concelho de Ovar, Distrito de Aveiro 
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O concelho de Ovar possui uma extensão de 147,4 Km2, repartida por oito freguesias, com 

uma população residente de 55 377 habitantes (Censos 2011) e com uma densidade 

populacional de 375 hab/Km2. 

Actualmente, Ovar é um concelho bem localizado, com bons acessos (evidenciados na figura 

3). É um concelho essencialmente industrial, com um leque muito variado de actividades, que 

vão do sector têxtil e vestuário, à metalurgia e produtos metálicos, da produção de rações à 

cordoaria, do material eléctrico à montagem de automóveis ou ao fabrico de componentes.  

Apesar do desenvolvimento industrial e do aumento da urbanização, Ovar apresenta ainda, 

várias áreas propícias ao mais diversificado tipo de actividades turísticas e de lazer: 

quilómetros de praias enquadradas por pinhal e a beleza ímpar da Ria de Aveiro. Bem como, o 

tão cobiçado Pão-de-Ló de Ovar; ser considerada a Cidade Museu do Azulejo e ter história de 

tradição da prática da “Arte Xávega”. 

 

Ilustração 4 - Mapa das Freguesias do Concelho de Ovar 

Válega a freguesia localizada mais a sul do concelho, com uma área de 26,64 km2 e 6 827 

habitantes (Censos 2011) e uma densidade populacional de 256,3 hab/Km2. 

Tem como fronteiras a Norte a freguesia de Ovar e São João de Ovar, a Sul as freguesias de 

Avanca e Pardilhó (concelho de Estarreja), a Este as freguesias de São Vicente Pereira 

(concelho de Ovar) e São Martinho da Gândara (concelho de Oliveira de Azeméis) e a Oeste a 

Ria de Aveiro, sendo a segunda maior freguesia do concelho de Ovar em área.  

Destacam-se nesta freguesia, sendo um dos motivos de atracção turística, a beleza dos seus 

Esteiros da Ria de Aveiro, bem como a riqueza dos seus azulejos (Igreja), fontes e monumentos 

religiosos. A sua estrutura produtiva assenta principalmente na agricultura de subsistência, 
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pecuária, produção leiteira e em pequena percentagem na indústria e comércio. 

S. Vicente de Pereira Jusã é uma freguesia com uma área de 9,47 Km2 de área e 2 316 

Habitantes (Censos 2011), e com uma densidade populacional de 244,6 hab/Km2. Fica 

localizada na parte Sudeste do concelho de Ovar, entrando a parte Norte da freguesia em 

cunha entre os concelhos de Santa Maria da Feira (freguesias de Souto e Mosteirô) e o 

concelho de Oliveira de Azeméis (freguesia de Cucujães e S. Martinho da Gândara), confinando 

ainda com Válega e S. João do concelho de Ovar. Assente nas nascentes dos vales da Ribeira da 

Senhora da Graça, que em Ovar se junta ao Rio Cáster e da Ribeira do Seixo que passa por 

Válega. Encontrando-se a cerca de 1km do acesso rápido ao nó da A29.  

As principais actividades económicas são a agricultura, indústria extractiva (consumo interno e 

exportação de caulino), indústria geral e o comércio. Sendo que, cerca de 15% da população se 

dedica à produção leiteira e pecuária.  

Em suma, são ambas freguesias com uma população de ruralidade acentuada, com baixo nível 

de escolaridade, maioritariamente com população acima dos 65 anos. Da população activa a 

maioria exerce a sua actividade profissional na indústria e comércio do concelho e dos 

concelhos limítrofes, embora com uma grande ligação ao meio rural.  

Ambas as freguesias apresentam grandes necessidades, fragilidades, focos de carência de 

resolução e acompanhamento. Por estes motivos, queremos sem dúvida ir em frente neste 

grande projecto, para podermos implementar uma mudança positiva na vida e nos cuidados 

de saúde primários destas pessoas. 
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1.2 – População Inscrita 
 

A população inscrita à data de 31 de Dezembro de 2012 é de 10 027 utentes. Esta população 

integra 7 494 utentes inscritos em Válega e 2 533 utentes inscritos em S. Vicente Pereira Jusã. 

Sobre a população inscrita, também podemos referir que 6 519 utentes são residentes na 

freguesia de Válega, 2161 são residentes na freguesia de São Vicente de Pereira e 1 347 

residentes são residentes fora da área geográfica. 

Os utentes supracitados, passam a integrar as listas de quatro médicos a trabalhar em Válega 

(sede), por um médico a trabalhar em S. Vicente de Pereira (Pólo) e por um médico que terá 

uma listagem dividida entre os dois Pólos.  

Na área geográfica onde se centrará a nossa acção é importante referir que não existem 

utentes sem médico de família, sendo que inclusive temos estado a suprir as necessidades de 

utentes de freguesias vizinhas (concelho de Oliveira de Azeméis e Estarreja) que por falta de 

médico de família se têm vindo a inscrever na nossa USF. 

A caracterização dos inscritos nas listas dos médicos da “USF Alpha” é apresentada na 

pirâmide etária seguinte: 

 

Ilustração 5 - Pirâmide etária dos utentes da USF ALPHA
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Nas pirâmides etárias seguintes é apresentada a caracterização dos utentes por médico da USF 

ALPHA: 

 

 

Ilustração 6 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Alcino Santos (1985 UP) 

 

Ilustração 7 - Pirâmide etária dos utentes da Dr.ª Fátima Veiga (2182  UP) 
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Ilustração 8 - Pirâmide etária dos utentes da Dr.ª Margarida (2167 UP) 

 

Ilustração 9 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Rafael Gonçalves (1958,5 UP) 
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Ilustração 10 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Luís Adelino (2167.5 UP) 

 

Ilustração 11 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Oleksandr Turyanskyy (1961,5 UP) 
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1.3 – Recursos Humanos 
 

Médicos 

Nome B.I 
Área 

Profissional 

Categoria 

Profissional 

Cédula 

Profissional 

Tipo de 

Vínculo 

Regime de 

Trabalho 

Local de 

Origem 

Dr. Alcino Santos 
 

9948401 
 

Médico 

Ass. Med. 
Geral e 

Familiar 

 
36898 

 
Quadro 

42h/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.O3 
(E.S.V)4 

Dr.ª Fátima Veiga 
 

2448291 
 

Médica 

Ass. 
Grad.Med. 

Geral e 
Familiar 

 
16466 

 
Quadro 

 

42h/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.O 
(E.S.V) 

Dr. Luís Adelino 
 

 
5673549 

 

 
Médico 

Ass. 
Grad.Med. 

Geral e 
Familiar 

 
24139 

 

 
Quadro 

42h/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.O 
(E.S.S.V.P)5 

Dr.ª. Margarida Polónia 
 

1754253 
 

Médica 

Ass. 
Grad.Med. 

Geral e 
Familiar 

 
20831 

 
Quadro 

42h/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.O 
(E.S.V) 

Dr. Oleksandr 
Turyanskyy 

 
P000464707 

(Título de 
Residência) 

 
Médico 

Ass. Med. 
Geral e 

Familiar 

43521 
 

 
C.T.T.R.C 

42/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.E6 
(E.S.A)7 

Dr. Rafael Gonçalves 
 

11114342 
 

Médico 

Ass. Med. 
Geral e 

Familiar 

 
42228 

 
C.T.T.R.C 

35h/sem. 
S/ exclusividade 

C.S.E8 
(E.S.P)9 

Tabela 1 - Corpo Médico da USF ALPHA 

Enfermeiros 

                                                           
3 Centro de Saúde de Ovar 
4 Extensão de Saúde de Válega 
5 Extensão de Saúde de São Vicente 
6 Centro de Saúde de Estarreja 
7 Extensão de Saúde de Avanca 
8 Centro de Saúde de Espinho 
9 Extensão de Saúde de Paramos 
10 Extensão de Saúde de Maceda 

Nome 
B.I 

Área 

Profissional 

Categoria 

Profissional 

Cédula 

Profissional 

Tipo de 

Vínculo 

Regime de 

Trabalho 

Local de 

Origem 

Enf.ª Catarina Lamas 12081704 Enf.ª 
Enf.ª 

Generalista 
2-E-55995 C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.A) 

Enf.ª Cristiana Santos 11443818 Enf.ª 
Enf.ª 

Generalista 
4-E-41875 C.T.T.R.C 35h/sem. C.S.O 

Enf.ª Diana Silva 12395775 Enf.ª 
Enf.ª 

Generalista 
2-E-50409 C.T.T.R.C 35h/sem. C.S.O 

Enf.ª Fernanda Cruz 12092016 Enf.ª 
Enf.ª 

Generalista 
2-E-48806 C.T.T.R.C 35h/sem. C.S.E. 

Enf. Hélder Fernandes 11602340 Enf. 
Enf. 

Generalista 
4-E52621 C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
 

Enf. José Reis 12431369 Enf. 
Enf. 

Generalista 
4-E53398 C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.M)10 

 

Tabela 2 - Corpo de Enfermagem da USF ALPHA 
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Secretários Clínicos 

Nome 
B.I 

Área 

Profissional 

Categoria 

Profissional  

Tipo de 

Vínculo 

Regime 

Trabalho 

Local de 

Origem 

Fernando Gonçalves 11034767 Secretariado 
Ass. 

Administrativa 
C.T.T.R.C 35h/sem. C.S.O 

Mª Conceição Gomes 5405616 Secretariado 
Ass. 

Administrativa 
Quadro 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.S.V.P) 

Mª Conceição Pinto 6516556 Secretariado 
Ass. 

Administrativa 
C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.A) 

Mª Fátima Miranda 14774224 Secretariado 
Ass. 

Administrativa 
C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.V) 

Rita Pereira 11326621 Secretariado 
Ass. 

Administrativa 
C.T.T.R.C 35h/sem. 

C.S.O 
(E.S.M) 

Tabela 3 - Corpo de Secretariado Clínico da USF ALPHA 
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CARACTERIZAÇÃO DA USF ALPHA 

1.4 - Oferta e Disponibilidade de Serviços 

 

A USF Alpha tem o seguinte horário de funcionamento: 

- Válega (Sede):  

- De Segunda a Sexta-feira das 8:00h às 20:00h. 

- S. Vicente Pereira (Pólo):  

- 2ªs/3ªs e 5ªs das 8:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:00h 

- 4ªs das 13:00h às 20:00h e 6ªs das 8:00h às 13:00h 

Os serviços prestados na USF ALPHA são: 

- Consultas de Saúde Materna; 

- Consultas de Saúde Infantil e Juvenil; 

- Consultas de Hipertensão Arterial; 

- Consultas de Diabetes Mellitus; 

- Consultas de DPOC; 

- Rastreio Oncológico; 

- Consultas de Planeamento Familiar; 

- Consulta de Intersubstituição; 

- Vacinação; 

- Tratamento de Enfermagem; 

- Atendimento telefónico; 

- Consulta Aberta; 

1.4.1 - Carteira Adicional 

Não se contratualizou qualquer carteira adicional de Serviços. 

1.4.2 - Alargamento de Horário 

Não se contratualizou qualquer alargamento de horário. 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2 - Contratualização e Resultados 

A USF ALPHA definiu para o ano de 2012 Objectivos Estratégicos que contratualizou com o 

ACeS Baixo Vouga III e com a ARS Centro, I.P. e que fazem parte de um documento publicado 

no sítio da internet da ARS Centro, I.P., esse documento denomina-se: A Carta de 

Compromisso e está disponível em http//:www.arscentro.min-saude.pt para consulta a todos 

os cidadãos interessados. 

Estes Objectivos incidem essencialmente em 4 áreas de actuação da USF ALPHA, Acesso, 

Desempenho Assistencial, Qualidade Percepcionada e Eficiência. 

Expomos em seguida aqui o nosso compromisso nas áreas contratualizadas para o ano de 

2012, que representa o 3º ano de Actividades em Modelo A desta USF. 

 

Área N.º S.I. Indicador 
Meta 

2012 

Acesso 

3.12 
Percentagem de consultas ao utente pelo seu 

próprio médico de família 
85% 

3.15 Taxa de utilização global de consultas 72% 

4.18 
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos 
25‰ 

4.30 
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos 
150‰ 

Desempenho 
Assistencial 

5.2 
Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 

anos com colpocitologia actualizada (3 anos) 
53% 

5.1.M 
Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 

anos com mamografia registada nos últimos 2 
anos 

78% 

5.4M 2 
Percentagem de diabéticos com pelo menos 2 

HbA1C registados nos últimos 12 meses, desde 
que abranjam 2 semestres. 

90% 

5.10M i 
Percentagem de hipertensos c/ registo de 

pressão arterial em cada semestre 
85% 

6.1M d1 
Percentagem de crianças com PNV actualizado 

aos 2 anos 
95% 

6.1M d2 
Percentagem de crianças com PNV actualizado 

aos 7 anos 
98% 

6.12 
Percentagem de primeiras consultas na vida 

efectuadas até aos 28 dias 
90% 

6.9M 
Percentagem de primeiras consultas de 

gravidez no primeiro trimestre 
90% 

Satisfação 
dos Utentes 

- 
Percentagem de utilizadores satisfeitos/muito 

satisfeitos 
(aplicação de inquérito --- classificação final) 

% 

Eficiência  
7.6 

Custo médio de medicamentos prescritos por 
utilizador (PVP) 

162€ 

7.7 
Custo médio de MCDTs prescritos por utilizador 

 
66€ 

Tabela 4- Indicadores contratualizados para o ano de 2012 pela USF ALPHA 



 
 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2012 
 

17 

CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2.1 - Cobertura Assistencial 
 

A USF ALPHA prestou cuidados durante o ano de 2012 a um total de 10027 utentes11 inscritos. 

Consultando as listas de Inscritos por Ficheiro e por médico de família em Dezembro de 2012 

tínhamos um total de 1002711 sendo: 1788 utentes inscritos em ficheiro da Dr.ª Fátima Veiga 

(860 do sexo Masculino e 928 do sexo Feminino), 1749 utentes inscritos em ficheiro da Dr.ª 

Margarida Polónia (843 do sexo Masculino e 906 do sexo Feminino), 1696 utentes inscritos em 

ficheiro do Dr. Luís Adelino (826 do sexo Masculino e 870 do sexo Feminino), 1567 utentes 

inscritos em ficheiro do Dr. Alcino Sousa Santos (768 do sexo Masculino e 799 do sexo 

Feminino), 1602 utentes inscritos em ficheiro do Dr. Rafael Gonçalves (797 do sexo Masculino 

e 805 do sexo Feminino) e finalmente 1625 utentes inscritos em ficheiro do Dr. Oleksandr 

Turyanskyy (795 do sexo Masculino e 830 do sexo Feminino). 

Contratualizamos pelo 3º ano consecutivo um limite máximo de inscrições nesta USF de 10500 

utentes. 

 

2.2 - Indicadores Institucionais 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos relativamente aos indicadores que 

haviam sido contratualizados com o Director do ACeS Baixo-Vouga III. Sempre que seja 

adequado, acrescentaremos uma breve análise dos resultados. 

 

2.2.1 - Indicadores de Acessibilidade 
 

Área N.º S.I. Indicador 
Meta 

2010 

Resultado 
Obtido  
2010 

Meta 

2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 

2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Acesso 

3.12 

Percentagem de 
consultas ao utente 
pelo seu próprio 
médico de família 

85% 87,78% 85% 87,49% 85% 88,49% 

3.15 
Taxa de utilização 
global de consultas 

66% 70,62% 71% 72,75% 72% 71,87% 

4.18 

Taxa de visitas 
domiciliárias 
médicas por 1.000 
inscritos 

20‰ 17,11‰ 20‰ 29,66‰ 25‰ 29,75‰ 

4.30 

Taxa de visitas 
domiciliárias de 
enfermagem por 
1.000 inscritos 

125‰ 119,40‰ 125‰ 173,59‰ 150‰ 187,32‰ 

Tabela 5 - Indicadores de Acessibilidade da USF ALPHA de 2010, 2011, 2012 e as Metas Contratualizadas 

                                                           
11 Dados retirados do MIM@UF 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

Os resultados dos Indicadores de Acessibilidade de 2012 mostram uma contínua melhoria da 

actividade da USF Alpha ano após ano. Apesar de o indicador 3.15 não ter atingido o valor 

contratualizado, foi por meras décimas que tal não aconteceu. No entanto, fazendo uso da 

almofada de 10%, o indicador foi perfeitamente cumprido. Este indicador é provavelmente o 

mais difícil de atingir dentro destes quatro, pois dependerá sempre da procura de cuidados de 

saúde pelos utentes e não da nossa oferta de cuidados. De facto, todos os médicos da USF 

ALPHA tem sempre a sua agenda livre para marcações por todos os meios possíveis e durante 

todo o funcionamento da mesma. Este indicador poderá ser alvo de um aperfeiçoamento 

durante o ano de 2013 após terminar a campanha de limpeza das listas de utentes dos centros 

de saúde, pois poderá remover do denominador vários utentes que nunca utilizam os recursos 

da USF por se encontrarem no estrangeiro ou por se encontrarem inscritos noutra Unidade de 

Saúde do país. 

2.2.2 - Indicadores de Desempenho Assistencial 
 

Área N.º S.I. Indicador 
Meta 

2010 

Resultado 
Obtido  
2010 

Meta 

2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 

2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Desempenho 
Assistencial 

5.2 

Percentagem de 
mulheres entre os 25 
e 64 anos com 
colpocitologia 
actualizada 

30% 36.88% 42% 48.07% 53% 56,38% 

5.1.M 

Percentagem de 
mulheres entre os 50 
e 69 anos com 
mamografia registada 
nos últimos 2 anos 

50% 75.51% 67% 80.30% 78% 81,8% 

5.4M 2 

Percentagem de 
diabéticos com pelo 
menos 2 HbA1C 
registados nos últimos 
12 meses, desde que 
abranjam 2 
semestres. 

75% 81.01% 75% 90.22% 90% 92,97% 

5.10M i 

Percentagem de 
hipertensos c/ registo 
de pressão arterial em 
cada semestre 

90% 72.82% 90% 79,51% 85% 89,7% 

6.1M d1 

Percentagem de 
crianças com PNV 
actualizado aos 2 
anos 

98% 89.11% 98% 92% 95% 91,92% 

6.1M d2 

Percentagem de 
crianças com PNV 
actualizado aos 7 
anos 

98% 96.97% 98% 97,70% 98% 92,92% 

6.12 

Percentagem de 
primeiras consultas na 
vida efectuadas até 
aos 28 dias 

80% 88.89% 85% 92,94% 90% 96,43% 

6.9M 

Percentagem de 
primeiras consultas de 
gravidez no primeiro 
trimestre 

75% 81.01% 80% 90,48% 90% 87,27% 

Tabela 6 - Indicadores de Desempenho Assistencial da USF ALPHA de 2010, 2011, 2012 e as Metas Contratualizadas 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

Em relação ao Indicador 6.1M d2, ficou contratualizado na faixa etária dos 6 anos, no entanto 

esse mesmo indicador no MIM@UF refere-se a uma corte diferente que é % de crianças com 

PNV actualizado aos 7 anos. Pensamos que esta situação não altera em nada o valor do 

indicador. Acrescentamos que tanto este indicador como o 6.1M d1 que é o indicador do 

cumprimento do PNV na faixa dos 2 anos de idade vão ser alvo de Contraditório com provas de 

que, apesar destes serem os valores oficiais ditados pelo MIM@UF, o que realmente acontece 

na prática é que devido a várias razões absolutamente alheias à USF ALPHA seria impossível 

atingirmos os valores contratualizados. 

Em relação aos indicadores do Desempenho Assistencial e exceptuando o indicador 6.9M, é 

claro o contínuo empenho desta equipa para atingir patamares de excelência e qualidade, 

havendo uma visível melhoria relativamente aos anos de 2010 e 2011. Quanto ao indicador 

6.9M – percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre – sendo este 

mais um indicador que não depende apenas de nós, queremos ressalvar que as grávidas que 

nos procuram pela primeira vez após o 1º trimestre nos prejudicarão neste indicador, mas 

obviamente não as deixaremos de acompanhar devidamente. 

 

2.2.3 - Indicadores de Qualidade Percepcionada 

A USF Alpha mais uma vez realizou um estudo de avaliação da satisfação dos utentes referente 

aos serviços de saúde que a mesma presta, que pretende dar continuidade a um sistema de 

avaliação sistemática da satisfação dos utentes das USF portuguesas. Este projecto permite a 

cada USF identificar áreas-chave para a satisfação dos respectivos utentes e manter um 

processo de monitorização periódica da mesma, identificando assim possíveis melhorias para o 

futuro através dos pontos fracos detectados. 

Neste capítulo - Indicadores de Qualidade Percepcionada - apresentaremos o relatório do 

Inquérito de Satisfação dos Utentes da USF Alpha realizado na semana de 21 a 25 de Maio de 

2012 (adaptado do Inquérito de satisfação dos Utentes/Clientes das USF do Centro de Estudos 

e Investigação em saúde da Universidade de Coimbra). 

Foram retornados 148 Inquéritos, 61,6% do total dos inquéritos. Estes inquéritos foram 

recepcionados durante o tempo previsto (Foi dado um intervalo de um mês para a entrega dos 

respectivos inquéritos). Os restantes não foram recepcionados. Para uma população de cerca 

de 10000 utentes, 148 inquéritos representam uma amostragem de 1,48% da população total. 

 

No Inquérito foram feitas múltiplas perguntas, mas em termos de relatório de actividades o 

mais importante serão os resultados que apresentaremos em seguida em gráfico em relação a 

5 pontos principais:  
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

Atendimento Geral da USF: 

 

Gráfico 1 - Avaliação Geral dos Utentes em Relação ao atendimento da USF ALPHA 

 

Da análise do Gráfico 1, podemos concluir que aproximadamente 98% dos utentes que 

entregaram o inquérito estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento geral da USF. 

 

Recomendaria a USF Alpha a outros?: 

 

Gráfico 2 - Opinião dos Utentes em relação à recomendação da USF ALPHA a outras pessoas 

 

Com podemos ver no gráfico 2, 129 utentes (87%) recomendariam esta USF a outras pessoas. 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

 

Satisfação com Secretaria: 

 

Gráfico 3 - Satisfação dos Utentes da USF ALPHA em relação ao Atendimento na Secretaria 

Em relação à satisfação dos utentes referentes ao atendimento dos secretários clínicos, 

obteve-se uma percentagem de 94,6% de utentes satisfeitos ou muito satisfeitos. 

 

Satisfação com Corpo de Enfermagem: 

 

Gráfico 4 - Satisfação dos Utentes da USF ALPHA em relação ao Atendimento do Corpo de Enfermagem 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

Da análise do gráfico 4, podemos concluir que 94,6% dos utentes que entregaram o inquérito 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento dos enfermeiros. 

 

Satisfação com Corpo Médico: 

 

Gráfico 5 - Satisfação dos Utentes da USF ALPHA em relação ao Atendimento do Corpo Médico 

 

Da análise do gráfico 5, podemos concluir que 97,3% dos utentes que entregaram o inquérito 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento médico. De realçar que 74,3% estão 

mesmo muito satisfeitos com este atendimento. 

A Unidade de Saúde Familiar Alpha tem como primordial objectivo o bem-estar e a saúde dos 

seus utentes. Pretendemos ser uma USF modelo em termos de excelência de prestação de 

cuidados e de qualidade organizacional, geradora de elevados níveis de satisfação dos utentes. 

A avaliação feita pelos nossos utentes diz-nos que estamos a trabalhar no bom sentido, 

conforme se pode concluir após a exposição minuciosa dos resultados obtidos.  

Em relação à comparação do grau de satisfação dos utilizadores pelos diferentes grupos 

profissionais verificamos que há homogeneidade nessa avaliação, com a média de 94,6 %, 

97,3% e 94,6% (bem acima da meta dos 75% que constam do Plano de Acção desta USF 

relativamente ao ano de 2012) respectivamente para os Secretários clínicos, médicos e 

enfermeiros. Estes excelentes resultados evidenciam o reconhecimento dos utilizadores da 

USF ALPHA em relação à Equipa desta unidade que se tem esforçado por uma prestação de 

cuidados de saúde de excelência à população de Válega e S. Vicente Pereira. 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2.2.4 - Indicadores de Eficiência 

 

Área N.º S.I. Indicador 
Meta 

2010 

Resultado 
Obtido  
2010 

Meta 

2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 

2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Eficiência 

7.6 d4 

Custo médio de 
medicamentos 
facturados, PVP , 
por utilizador 
(SNS)  

202€ 209.32€ 177€ 173.02€ 162€ 169,46€ 

7.7 d1 

Custo médio de 
MCDT s 
facturados por 
utilizador (SNS)  

55.11€ 83.47€ 76€ 69,95€ 66€ 54,9€ 

Tabela 7 - Indicadores de Eficiência da USF ALPHA de 2010, 2011, 2012 e as Metas Contratualizadas 

 

O indicador 7.6 d4 apesar de não ter atingido o valor contratualizado, continua a descer ano 

após ano. Apesar do seu incumprimento, consideramos um resultado positivo pois a USF 

mantém um esforço frutífero na redução contínua da despesa na prescrição de medicamentos. 

No ano de 2012 a USF Alpha poupou em medicamentos 204.452,65 Euros relativamente ao 

ano anterior, tendo sido facturados 1.241.838,89 euros contra os 1.446.291,54 euros de 2011 

(de acordo com o indicador P06.02.R02 - Medicamentos Aceites do MIM@UF). O indicador 7.6 

d4 mesmo assim não terá sido atingido devido à diminuição na taxa global de utilização de 

consultas. Ainda a ressalvar que entre 2012 e 2010 houve uma redução de cerca de 40 euros 

no custo médio de medicamentos facturados, PVP, por utilizador. Consideramos este resultado 

notável e é fruto de um enorme esforço por parte dos nossos médicos. Como no anterior 

relatório foi referido, parece-nos que a partir deste momento a margem de manobra negocial 

para continuação da redução da despesa se torna muito difícil, se não mesmo impossível. 

Apelamos mais uma vez às entidades responsáveis pela contratualização que tenham em 

mente este pressuposto, pois por muita boa vontade que tenhamos em diminuir a despesa da 

USF a nível dos medicamentos facturados, terá de haver um limite para a contínua descida do 

indicador, pois poderemos estar a colocar a saúde dos utentes em risco. Na nossa opinião deve 

haver um teto superior que nenhuma USF deveria ultrapassar com risco de ser severamente 

punida, mas também somos da opinião que deverá ser estabelecido um valor mínimo 

obrigatório que não coloque em causa a qualidade dos nossos serviços e tratamentos. 

 



 
 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2012 
 

24 

CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2.3 - Situações com impacto nos resultados 
 

2.3.1 - Ausências Prolongadas 

Durante o ano de 2012, não houve qualquer ausência prolongada por parte dos profissionais 

da USF Alpha. 

 

2.3.2 - Médicos Prescritores na USF 

 

Nome 
Área 

Profissional 

Categoria 

Profissional 

Cédula 

Profissional 

Dr. Alcino Santos 
 

Médico 
Ass. Med. Geral 

e Familiar 
36898 

Dr.ª Fátima Veiga 
 

Médica 
Ass. Grad.Med. 

Geral e Familiar 
16466 

Dr. Luís Adelino 
 

 
Médico 

Ass. Grad.Med. 
Geral e Familiar 

 
24139 

 
Dr.ª. Margarida 

Polónia 
 

Médica 
Ass. Grad.Med. 

Geral e Familiar 
20831 

Dr. Oleksandr 
Turyanskyy 

Médico 
Ass. Med. Geral 

e Familiar 

 
43521 

 

Dr. Rafael Gonçalves 
 

Médico 
Ass. Med. Geral 

e Familiar 
42228 

Tabela 8 - Médicos Prescritores na USF ALPHA, no período em análise 

 

2.3.3 - Outras situações para análise 

Sem outras situações para análise. 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2.4 - Indicadores Financeiros 
 

Os únicos Indicadores Financeiros na nossa interpretação da palavra Financeiro e que 

podemos monitorizar são os da Facturação dos Medicamentos e MCDT. Estes Indicadores 

foram já apresentados no ponto 2.2.4 – Indicadores de Eficiência. (Na nossa USF que se 

encontra de momento em Modelo A). 

Consultando no MIM@UF o separador Indicadores e fazendo a pesquisa através do quadro 

P02.R01 Indicador > Tipo de Indicador e seleccionando o ano de 2012, surgem-nos em forma 

de tabela uma quantidade larga de Indicadores e que estão incluídos numa rubrica que lá se 

denomina “FINANCEIRO”. No entretanto, e se consultarmos a carta de Compromisso assinada 

para o ano de 2012, os Indicadores que a USF ALPHA contratualizou não incluem nenhum dos 

indicadores que são mencionados nesta rubrica.  

A USF ALPHA irá apresentar na página seguinte os resultados obtidos no final do ano de 2012 

nesta rubrica dos Indicadores Financeiros. 

Comparando os resultados destes indicadores com os indicadores do ano anterior de 2011, é 

notória a melhoria global contínua da actividade da USF Alpha, onde apenas 2 (6.1 e 6.1M d1 f) 

dos 18 indicadores não melhoraram em 2012 relativamente a 2011. Alguns dos indicadores 

obtiveram inclusive uma melhoria substancial na ordem dos 30 % como por exemplo o 

indicador 4.33. Consideramos ser este um excelente resultado pois mostra que a USF mantém 

um trabalho prolífico que se repercute aliás, em indicadores que não são contratualizados mas 

que não deixam de reflectir a qualidade de trabalho de uma USF.  
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Tipo 
Indicador Indicador 

Mês 2011-12 2012-12 

Métrica Valor Num. Den. Valor 

Financeiro 

3.22M 
Taxa de utilização de consultas de enfermagem em 

Planeamento Familiar (M15-49a) 
31,77 830 2.523 32,90 

4.10M 1m 
% de crianças com pelo menos 3 consultas médicas 

de saúde infantil no 2º ano de vida 
68,35 71 84 84,52 

4.22 
Nº médio de consultas de enfermagem em saúde 

materna 
8,71 528 49 10,78 

4.22M 
% de grávidas com 6 ou mais consultas de 

enfermagem em saúde materna 
95,24 48 49 97,96 

4.33 
% de visitas domiciliárias de enfermagem realizadas 

a puérperas vigiadas na USF durante a gravidez 
18,18 28 56 50,00 

4.34M 
% visitas domiciliárias de enfermagem realizadas a 

recém-nascidos até aos 15 dias de vida 
14,87 41 78 52,56 

4.9M 1m 
% de crianças com pelo menos 6 consultas de 

vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 
78,38 63 70 90,00 

5.10M f 
% de hipertensos com registo de Pressão Arterial em 

cada semestre 
79,51 1.219 1.359 89,70 

5.13M1 
% de hipertensos com registo de IMC nos últimos 12 

meses 
88,58 1.540 1.640 93,90 

5.13M2 
% de inscritos com 2 anos com peso e altura 

registados nos últimos 12 meses 
81,19 90 100 90,00 

5.2M 
% de mulheres Vigiadas em PF entre 25 e 49 anos 

com colpocitologia actualizada (3 anos) 
83,15 940 1.102 85,30 

5.7 
% de diabéticos com pelo menos um exame dos pés 

registado no ano  
93,89 368 384 95,83 

6.1 % de crianças com PNV actualizado aos 2 anos 92 91 99 91,92 

6.13 
% de diagnósticos precoces (THSPKU) realizados 

até ao 7.º dia de vida do recém-nascido 
90 79 81 97,53 

6.19M 
% de diabéticos dos 18 aos 75 anos abrangidos pela 

consulta de enfermagem 
95 379 384 98,70 

6.1M d1 f % de crianças com PNV actualizado aos 2 anos (S) 92 91 99 91,92 

6.2M 
% de hipertensos com 25 ou mais anos com 

vacinação antitetânica actualizada 
93,39 1.560 1.639 95,18 

6.4 % de grávidas com revisão do puerpério efectuada 68,18 52 56 92,86 

Tabela 9 - Resultados Obtidos no ano de 2012 pela equipa da USF ALPHA na Rubrica Indicadores Financeiros 
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CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS 

2.5 - Carteira Adicional de Serviços 
Não foi Contratualizado no ano de 2012 pela equipa da USF ALPHA nenhuma Carteira 

Adicional de Serviços 

 

2.6 - Alargamento de Horário 
Não foi Contratualizado no ano de 2012 pela equipa da USF ALPHA nenhum Alargamento de 

Horário. 
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3 - Avaliação do Plano de Acção 

Com a evolução dos tempos e a nova reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários, 

subentende-se que algo tem que mudar, como tal, a nossa USF não deixou de ter em conta o 

desenvolvimento e melhoria da nossa prestação de cuidados de saúde à comunidade, não se 

ficando pelos indicadores contratualizados. 

O Plano de Acção delineado pela USF ALPHA abrangeu actividades e indicadores para além dos 

já incluídos na contratualização. Com o intuito de continuar a apostar em cuidados de 

excelência, a nossa atenção voltou-se para outros aspectos de grande relevância que 

passamos a resumir: 

 

1) No Programa de Planeamento Familiar/Pré-Concepcional foram avaliados dois 

indicadores não contratualizados, todavia, relevantes para a prática profissional na 

nossa Unidade de Saúde: a taxa de utilização de consultas de Enfermagem em 

Planeamento Familiar e % mulheres 25-49 anos vigiadas na USF com colpocitologia 

actualizada, sendo que nos propusemos à obtenção de 45% e 79,5% respectivamente. 

No entanto apenas cumprimos com o nosso objectivo no que diz respeito a % 

mulheres 25-49 anos vigiadas na USF com colpocitologia actualizada, com um 

resultado final de 85,30%. No que diz respeito a taxa de utilização de consultas de 

Enfermagem em Planeamento Familiar, apenas foi conseguido o incremento de 

31,77% para 32,90%, o que, apesar de revelar melhoria, ficou aquém dos nossos 

objectivos. Foram ainda realizadas actividades para colmatar necessidades existentes: 

informar sobre consulta de planeamento familiar; realizar consulta; avaliar incidência 

da patologia do colo do útero; instruir e treinar no uso de métodos contraceptivos; 

identificar e orientar casais com problemas de infertilidade e incentivar a realização de 

consultas de planeamento familiar pelas utentes menores de dezoito anos 

sexualmente activas e inscritas na USF. 

2) Programa de Saúde Materna: consideramos indicadores de boa prática a realização de 

pelo menos seis consultas de enfermagem em saúde materna, a revisão de puerpério 

no tempo previsto a todas as grávidas seguidas na USF e a implementação de visita 

domiciliária a puérperas vigiadas na USF durante a gravidez. Assim, para o ano 2012 

propusemo-nos obter um número médio de consultas de enfermagem em saúde 

materna de 5,5, superando largamente com uma média de 10,78 consultas de 

enfermagem em saúde materna a cada grávida vigiada; Relativamente ao indicador de 

percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada, foi objectivo da equipa 

para 2012 que 30% das grávidas vigiadas na USF efectuassem revisão de puerpério no 

tempo previsto, sendo com grande satisfação que vemos este objectivo largamente 

superado com 92,86% das grávidas vigiadas na USF com revisão de puerpério realizada 

no tempo previsto; No que diz respeito à visita domiciliária a puérperas vigiadas na 

USF durante a gravidez, foi objectivo da equipa para o ano 2012 realizar visita 

domiciliária a 45% das puérperas, sendo que também este objectivo foi 
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satisfatoriamente atingido com 50% das puérperas vigiadas a obterem visita 

domiciliária dentro do tempo previsto. Planeamos as actividades: realização da 

consulta de saúde materna segundo as normas estipuladas no Manual de Boas Práticas 

da USF ALPHA; identificação e orientação das Grávidas de Risco tendo em conta a 

avaliação do risco Pré-natal segundo o Índice de Goodwinn modificado e protocolo do 

ACeS Baixo Vouga III com o CHEDV; realização da consulta de Revisão de Puerpério 

segundo as normas do Manual de Boas Práticas da USF ALPHA; actualização dos 

Profissionais de Saúde da USF APLHA, na área da Saúde Materna com a realização de 

trabalhos científicos de actualização e NOC (Normas de Orientação Clínica) na área e 

apresentados nas reuniões científicas/Clínicas. 

3) Programa de Saúde Infantil e Juvenil: entendemos como indicador útil e bastante 

pertinente a percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizados até ao sétimo 

dia de vida do recém-nascido, a percentagem de visitas domiciliárias de enfermagem 

realizadas a recém-nascidos até aos 15 dias de vida, o número médio de consultas de 

vigilância de saúde infantil dos zero aos onze meses, a percentagem de crianças com 

pelo menos seis consultas de saúde infantil realizadas entre os 0 e os 11 meses, a 

percentagem de crianças com pelo menos três consultas de saúde infantil realizadas 

no 2º ano de vida, o número médio de consultas de vigilância de saúde infantil dos 12 

aos 23 meses e a percentagem de crianças com 2 anos inscritas com registo de IMC 

nos últimos 12 meses; no que diz respeito à percentagem de diagnósticos precoces 

(TSHPKU) realizados até ao sétimo dia de vida do recém-nascido, em 2012 tínhamos 

como meta 86%. Este valor foi ultrapassado, tendo a USF ALPHA obtido 97,53%; No 

que à percentagem de visitas domiciliárias de enfermagem realizadas a recém-

nascidos até aos 15 dias de vida diz respeito, propusemo-nos a 45%; no entanto 

52,56% dos recém-nascidos foram abrangidos com a visita domiciliária até aos 15 dias 

de vida; Relativamente ao número médio de consultas de vigilância de saúde infantil 

dos zero aos onze meses tal como a percentagem de crianças com pelo menos seis 

consultas de saúde infantil realizadas entre os 0 e os 11 meses, tinha a USF ALPHA 

proposto para 2012, respectivamente 5,5 consultas e 55%, ambos superados com 5,93 

consultas e 97,14%; Relativamente à percentagem de crianças com pelo menos três 

consultas de saúde infantil realizadas no 2º ano de vida superou-se o alvo de 50% com 

84,52%; No que diz respeito ao número médio de consultas de vigilância de saúde 

infantil dos 12 aos 23 meses, superou-se também o alvo de 2,5 consultas com uma 

média de 2,89 consultas; por fim no que diz respeito à percentagem de crianças com 2 

anos inscritas com registo de IMC nos últimos 12 meses, superou-se também o 

objectivo de 75% com a obtenção de 90%. Foram realizadas as actividades: realização 

da consulta de saúde infantil e juvenil segundo os parâmetros estipulados no Manual 

de Boas Práticas; monitorização do aleitamento materno exclusivo até aos três meses, 

com registo específico do parâmetro; realização de formação para crianças/jovens nas 

áreas definidas pelos profissionais como sendo prioritárias para a melhoria da 

qualidade de vida, realizando acções de formação às crianças/jovens sobre temáticas 

de Saúde Infantil; realização da auto-actualização na área de Saúde Infantil e Juvenil 

dos profissionais da USF. 
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4) Programa de Rastreio Oncológico: fundamental para o diagnóstico de situações ainda 

em fase inicial/precoce. Nos cuidados de saúde primários têm enorme relevo, 

especialmente no que concerne à prevenção, diagnóstico por parte dos médicos de 

família e na vigilância após o tratamento, fornecendo serviços de rastreio do cancro às 

populações. 

A equipa multidisciplinar da USF ALPHA teve a sensibilidade de ter em linha de conta a 

criação de indicador da percentagem de inscritos entre os 50 – 74 anos com rastreio 

do cancro do cólon/recto efectuado, para melhor organização das necessidades 

exigidas pela população à qual presta cuidados. Foram concomitantemente realizadas 

actividades: divulgação da existência do Programa de rastreio do Cancro do Colo do 

Útero, pessoalmente, afixando cartazes e folhetos informativos e no Guia do utente; 

realização do rastreio do cancro do colo do útero; divulgação da existência do 

programa do rastreio do cancro da mama e seu rastreio; divulgação da existência do 

programa de rastreio do cancro do cólon/recto e seu rastreio. 

5) Programa de Intervenção em Situação Aguda - casos de doença aguda têm vindo a 

aumentar nos dias de hoje e com grande afluência ao dia-a-dia dos profissionais de 

saúde de cuidados primários, consumindo muitos e variados recursos, desde humanos, 

técnicos, de tempo e até económicos. Relativamente à comunidade em que nos 

encontramos a trabalhar diariamente, consideramos muito importante conhecer a 

percentagem de avaliações positivas pelos utentes e pelos profissionais em relação à 

prestação de cuidados de saúde em situação aguda. Foram criados pela equipa os dois 

novos indicadores para melhor entender a sua prestação no terreno, criando 

actividades tais como: elaborar capítulo sobre a prestação de cuidados de saúde em 

situações de doença aguda incluído no Manual de Boas Práticas; divulgar e informar os 

utentes/doentes da USF ALPHA dos critérios para recurso à USF nas situações de 

doença agudas; elaboração e realização de inquérito de satisfação sobre a prestação 

de cuidados de saúde em situações de Doença Aguda aos profissionais e elaboração e 

realização de inquérito de satisfação sobre a prestação de cuidados de saúde em 

situação de Doença Aguda aos Utentes/Doentes. 

6) No Programa de Diabetes Mellitus para além dos indicadores contratualizados foram 

tomados em atenção mais dois pela equipa multidisciplinar da USFA ALPHA: 

percentagem de doentes diabéticos com avaliação e registo do pé diabético nos 

últimos doze meses e a percentagem de doentes diabéticos com realização e registo 

de consulta de enfermagem no âmbito da vigilância da DM. Para o ano 2012 foi meta 

traçada pela USF, respectivamente 89% e 87%, ambos superados com 95,83% e 

98,70%. Tendo em conta o Manual de Boas Práticas e as respectivas NOCs houve: 

realização da consulta de diabetes na USF ALPHA; identificação dos utentes/doentes 

com risco aumentado de desenvolver Diabetes Mellitus inscritos na USF ALPHA; 

realização da Auto-actualização na área da Diabetes Mellitus dos profissionais da USF 

ALPHA; realização de formação para os doentes diabéticos e suas famílias, nas áreas 

definidas pelos profissionais e/ou doentes como sendo prioritárias, em que os últimos 

colaborem para se obter reais melhorias no controle da sua doença. 
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7) No programa de saúde de Hipertensão Arterial foram também alvo da nossa atenção 

a percentagem de doentes hipertensos que tem pelo menos um registo de IMC no ano 

e a percentagem de doentes hipertensos com vacina anti-tetânica actualizada e 

seguidos na consulta de HTA da USF. Relativamente à percentagem de doentes 

hipertensos que tem pelo menos um registo de IMC no ano, superou-se o objectivo de 

91% com 93,90%; 95,18% dos hipertensos obtiveram a vacinação antitetânica 

actualizada, superando o objectivo de 93%; A equipa teve como actividades neste 

programa a realização da consulta de vigilância da HTA, fazendo cumprir o Manual de 

Boas Práticas na vigilância da HTA tendo em conta as Normas de Orientação Clínica 

(NOCs); identificação dos utentes da USF Alpha com risco acrescido de HTA; 

monitorizar risco cardiovascular de todos os utentes hipertensos e com risco acrescido 

de HTA; aplicação de questionário anónimo aos utentes hipertensos para avaliar 

adesão ao regime terapêutico; sessões de Educação para a Saúde para utentes 

hipertensos e utentes com risco acrescido de HTA subordinadas aos temas 

Terapêutica, Alimentação, Exercício Físico, Complicações da HTA; ensinar utente que 

possui esfigmomanómetro ou aparelho de avaliação automática e familiar significativo 

avaliação da TA e realização da Auto-actualização na área da HTA dos profissionais da 

USF ALPHA. 

8) Programa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) - doença responsável por 

elevado consumo de consultas médicas e de serviços de urgência nos nossos dias. A 

USF ALPHA apresentou indicadores e actividades não contratualizados, mas 

pertinentes para a prática científica da equipa multidisciplinar na nossa comunidade. 

Como indicadores procuramos ter em conta: a percentagem de doentes com DPOC e 

com registo de espirometria simples nos últimos doze meses; percentagem de doentes 

com DPOC com vacina Anti-Pneumocócica actualizada e a percentagem de doentes 

com DPOC com vacina Anti-Gripal actualizada. Foram realizadas as seguintes 

actividades para conseguir atingir os nossos objectivos para este programa de tão 

grande importância nos nossos dias e que tem sido esquecida: avaliação dos hábitos 

tabágicos na população; criação da possibilidade de registo no SAM da motivação do 

utente em deixar os hábitos tabágicos e de código apropriado para doentes em risco 

aumentado de desenvolverem DPOC; referenciação de doentes fumadores à consulta 

antitabágica do Centro de Saúde de Ovar; elaboração e divulgação na USF ALPHA de 

manual de boas práticas sobre DPOC; avaliação dos doentes com risco aumentado em 

desenvolver DPOC e pedido de espirometria simples anualmente aos doentes com 

DPOC e aos doentes/utentes com risco aumentado de desenvolver DPOC. 

9) Programa de Saúde de Vacinação - com o cumprimento do PNV em vigor, pela equipa 

de enfermagem da USFALPHA, e tentando cumprir com os indicadores 

contratualizados, pensamos acrescentar mais um indicador no nosso ver pertinente 

para a prática diária e contextualização na nossa comunidade/população específica: 

percentagem de utentes com 25 anos com vacina antitetânica actualizada, visto, na 

nossa população esta faixa etária encontrar-se a estudar ou trabalhar fora da freguesia 

fazendo as vacinas noutros centros de saúde das novas residências. Criamos 

actividades no sentido de colmatar esta situação: divulgação da existência do 
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Programa Nacional de Vacinação; administração das vacinas incluídas e não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação; verificar e convocar os utentes com idade igual ou 

superior a 25 anos inscritos na USF ALPHA com PNV desactualizado e realização da 

Auto-actualização na área da Vacinação. 

10) O Programa de Cuidados de Saúde Domiciliários foi tido em conta pela USF ALPHA 

para melhorar a direcção da prestação de cuidados da equipa e melhorar a 

organização, eficiência e eficácia da nossa prestação quanto ao programa. 

Consideramos então a taxa de visitas domiciliárias médicas, a taxa de visitas 

domiciliárias de enfermagem e a percentagem de doentes com compromisso crónico. 

Foram realizadas actividades neste sentido, tais como: realização da visita domiciliária 

programada; realização da visita domiciliária não programada; actualização dos 

Profissionais de Saúde da USF ALPHA, na área Cuidados Domiciliários e formação dos 

familiares/cuidadores dos utentes com compromisso crónico. 
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Tipo 
Indicador Indicador 

Mês 2011-12 2012-12 Objectivo 
traçado 

para 2012 
Métrica Valor Num. Den. Valor 

Financeiro 

3.22M 
Taxa de utilização de consultas de enfermagem em 

Planeamento Familiar (M15-49a) 
31,77 830 2.523 32,90 45,00 

4.10M 1m 
% de crianças com pelo menos 3 consultas médicas 

de saúde infantil no 2º ano de vida 
68,35 71 84 84,52 50,00 

4.22 
Nº médio de consultas de enfermagem em saúde 

materna 
8,71 528 49 10,78 5,50 

4.33 
% de visitas domiciliárias de enfermagem realizadas 

a puérperas vigiadas na USF durante a gravidez 
18,18 28 56 50,00 45,00 

4.34M 
% visitas domiciliárias de enfermagem realizadas a 

recém-nascidos até aos 15 dias de vida 
14,87 41 78 52,56 55,00 

4.9M 1m 
% de crianças com pelo menos 6 consultas de 

vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 
78,38 63 70 90,00 55,00 

5.13M1 
% de hipertensos com registo de IMC nos últimos 12 

meses 
88,58 1.540 1.640 93,90 91,00 

5.13M2 
% de inscritos com 2 anos com peso e altura 

registados nos últimos 12 meses 
81,19 90 100 90,00 75,00 

5.2M 
% de mulheres Vigiadas em PF entre 25 e 49 anos 

com colpocitologia actualizada (3 anos) 
83,15 940 1.102 85,30 79,50 

5.7 
% de diabéticos com pelo menos um exame dos pés 

registado no ano  
93,89 368 384 95,83 89,00 

6.13 
% de diagnósticos precoces (THSPKU) realizados 

até ao 7.º dia de vida do recém-nascido 
90 79 81 97,53 86,00 

6.19M 
% de diabéticos dos 18 aos 75 anos abrangidos pela 

consulta de enfermagem 
95 379 384 98,70 87,00 

6.2M 
% de hipertensos com 25 ou mais anos com 

vacinação antitetânica actualizada 
93,39 1.560 1.639 95,18 93,00 

6.4 % de grávidas com revisão do puerpério efectuada 68,18 52 56 92,86 30,00 

Tabela 10 - Resultados Obtidos no ano de 2012 pela equipa da USF ALPHA nos objectivos propostos pela equipa e 
não contratualizados 
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4 - Reuniões do Conselho Geral 

Durante o Ano de 2012 realizaram-se 24 reuniões de Conselho Geral, o que dá uma média de 2 

reuniões por mês (6 por trimestre). 

Uma reunião consiste no encontro de duas ou mais pessoas com o propósito de discutir algum 

tema ou realizar alguma actividade. As reuniões são também importantes eventos para 

contacto pessoal e comunicação entre os seus participantes.  

As reuniões fazem parte da rotina de qualquer organização. Elas ajudam a tornar o trabalho 

mais produtivo e o ambiente mais pessoal. Sem elas, a comunicação entre as pessoas acabaria 

sendo reduzida a trocas de emails ou telefonemas. 

Para que as reuniões funcionem bem é fundamental que estas sejam bem planeadas. 

Semanalmente, ao Domingo, o Coordenador envia a agenda da próxima reunião do Conselho 

Geral. É importante que todos os intervenientes na reunião se preparem anteriormente, para 

que o tempo seja bem aproveitado.  

Outras regras de ouro para o bom funcionamento de uma reunião são: saber ouvir, evitar 

interromper os outros intervenientes, intervir só quando necessário e na sua vez com base em 

factos e dados.  

Todos os assuntos tratados numa reunião devem ser colocados numa Ata de reunião. Desta 

forma, os assuntos abordados não serão esquecidos, e poderão ser consultados/retomados 

sempre que necessário. 

Depois de terminada uma reunião torna-se fundamental proceder à sua avaliação, de forma a 

perceber os pontos fortes e fracos para consequentemente estes poderem ser melhorados 

e/ou corrigidos.  

É neste sentido que a equipa da USF Alpha continua a proceder à avaliação de todas as suas 

reuniões pelos elementos que nelas intervêm. 
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5 - Desenvolvimento de 
Competências e Formação Contínua 

5.1 - Plano Anual de Formação Contínua 
 

A equipa multiprofissional da USF Alpha comprometeu-se a adoptar e a implementar um plano 

de desenvolvimento de competências e de formação profissional contínua para o ano de 2012, 

criando oportunidades que proporcionassem aos profissionais o desenvolvimento de 

competências que lhes permitissem atingir um desempenho de excelência. Desta forma, no 

início do ano, foi aplicado um questionário para identificar as necessidades formativas de cada 

profissional e seguidamente elaborado um plano de formação anual com base no mesmo. 

As regras foram acordadas entre os elementos da equipa e assentaram nas prioridades 

formativas individuais e colectivas dos três grupos profissionais, tendo em conta as 

necessidades pessoais e os interesses da USF ALPHA, tendo-se dado prioridade à abordagem 

de problemas da prática diária.  

Com o intuito de fomentar e manter um espírito de aperfeiçoamento constante das práticas e 

de melhoria do nível de conhecimentos, todos os elementos da equipa tiveram iguais 

oportunidades de frequentar acções de formação fora da unidade, de acordo com as 

necessidades do próprio profissional e da USF. Foi permitida a ausência de mais do que um 

elemento em simultâneo desde que esse facto não interferisse com o normal funcionamento 

da USF e permitisse manter um nível óptimo de qualidade nos cuidados prestados e na 

satisfação dos seus elementos. 

As acções de Formação internas foram desenvolvidas preferencialmente na Sala de reuniões 

da USF ALPHA. Foram realizadas reuniões para apresentação de temas de revisão, discussão de 

Normas de Orientação Clínica (NOC) / Protocolos a aplicar nas actividades desenvolvidas. Foi 

delineado em Conselho Geral que haveria três tipos / formatos de acções de formação: 

Reuniões formativas multidisciplinares, Journal Club, Discussão de Caso Clínico. 

Sempre que se proporcionou e se revelou uma mais-valia para a equipa, agendaram-se acções 

de formação promovidas pela Indústria Farmacêutica. 

Durante o ano de 2012 a USF ALPHA comprometeu-se a realizar pelo menos 70 % das reuniões 

Clínicas agendadas (relato de caso, Journal Club, revisão temática, discussão/apresentação de 

casos clínicos; Discussão e apresentação de Normas de Orientação Clínica da Direcção Geral de 

Saúde). Para tal definiu duas estratégias:  
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Estratégia 1: Definição das necessidades formativas prioritárias de todos os profissionais da  

USF ALPHA através da realização e aplicação de questionário. 

Estratégia 2: Agendamento de reuniões formativas multidisciplinares de uma forma rotativa 

por todos os profissionais da USF ALPHA. 

Estratégias e actividades desenvolvidas 

Quem Médicos / Enfermeiros / Secretários Clínicos  

Como 
Apresentação de relato de caso, Journal Club, revisão temática, 
discussão/apresentação de protocolos de actuação interna ou apresentação de 
trabalhos de investigação na USF. 

Onde Sala de reuniões a USF ALPHA  

Quando Mensalmente 

Avaliação Nº acções de formação realizadas / nº de acções de formação agendadas 

Duração 

60 min - Reunião formativa multidisciplinar  
60 min - Discussão de tema / Normas de Orientação Clínica 
30 min - Journal Club  
30 min - Discussão de caso 

Utilização Todo o ano. 

Tabela 11 – Estratégias e actividades desenvolvidas pelos elementos da equipa 

Reuniões de Formação realizadas durante o ano de 2012 

Na tabela seguinte estão descritas as sessões de formação realizadas por todos os profissionais 

da USF ALPHA. 

Tema  Prelector Tipo Data 

Reacções anafilácticas na Criança Aluna Enf. Ana Santos T 03.02.2012 

Apresentação da Norma nº 060/2011 (Prescrição e 
determinação do Antigénio Específico da Próstata - PSA) 
com apresentação e discussão do Documento a integrar o 
manual de Boas práticas - PSA como melhorar a sua 
sensibilidade e especificidade 

Dr. Rafael Gonçalves T 03.02.2012 

Alergias no 1º Ano de Vida e Suplemento Dr. Paulo Guimarães T 17.02.2012 

Apresentação Norma nº 02/2011 (Diagnóstico e 
classificação da DM) 

Dr. Oleksandr 
Turyanskyy 

T 08.06.2012 

Apresentação da Norma 07/2011 ( Diagnóstico e conduta 
na Diabetes Gestacional) 

Dr. Oleksandr 
Turyanskyy 

T 08.06.2012 

O que é a Intervenção Precoce? As crianças com 
deficiências ou em risco de atraso de desenvolvimento 
deverão ser alvo de uma intervenção precoce 

Dr.ª Mª Beatriz Neves T 22.06.2012 

Apresentação da alteração realizada à Grelha Dior, com o 
objectivo de melhorar a interpretação dos diferente itens 
da grelha aquando do seu preenchimento 

Dr. Rafael Gonçalves O 07.11.2012 

Tabela 12 - Reuniões de Formação realizadas durante o ano de 2012 
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Na tabela seguinte estão descritas acções de formação realizadas apenas pela equipa de 

enfermagem 

Tema  Prelector Tipo Data 

Apresentação do Protocolo da Consulta de Enfermagem da 
Saúde Materna 

Enf. Cristiana Santos T 13.01.2012 

Apresentação dos Manuais de Informação à grávida (I e II) Enf. Cristiana Santos T 13.04.2012 

Apresentação do Protocolo da Domiciliária de Enfermagem à 
Puérpera e ao Recém Nascido Enf. Cristiana Santos T 11.05.2012 

Apresentação do Manual de Informação à Puérpera 

Tabela 13 – Formações realizadas pela equipa de enfermagem 

Formação Externa 

4º Encontro 
Nacional das 

USF 

O Dr. Alcino Santos participou no 4º encontro Nacional das USF " Por 
uma nova Cultura de Saúde" que se realizou na universidade do Minho 
em Guimarães. Assuntos: (1) "USF vale a pena! A visão Política, a 
visão macro e a visão micro" (2) "As USF - Heresia ou Futuro?" (3) 
"Articulação de Cuidados" (4) "BI - Identidades, Presente e Futuro das 
USF"  (5) Cuidados de Saúde Primários / Saúde da Família em 
Portugal, Espanha, América Latina..."  

10, 11, 
12.05.2012 

 

Quadros e 
Metas  

USF-AN 

A Secretária Clínica Maria de Fátima Coimbra participou no Curso " 
Comunicação e Gestão de Contactos para Secretários Clínicos" que 
se realizou na ACeS Gondomar.  
Objectivos: Reforçar as capacidades de Gestão do contacto humano, 
as competências de negociação e Comunicação assertiva com os 
cidadãos e utentes, tornando possível uma gestão profissional do ciclo 
de estadia do cidadão na USF 

6, 8, 13 e 
15.11.2012 

 

Formadora: 
Joana  

Domingues 

Participação do Dr. Alcino Santos, Dr. Rafael Gonçalves,  Enf. 
Fernanda Cruz, Enf. Diana Silva, Sec. Clínica Rita Pereira e Sec. 
Clínica Maria de Fátima Coimbra no Workshop " Liderar e Construir 
um Projecto de Mudança"  

21.11.2012 

 

Gabinete de 
Formação da 
ARS Centro, 

IP 

A Secretária Clínica Conceição Gomes participou no curso “Excel", nas 
instalações da ARS Centro, na Av. Afonso Henriques, 141, em 
Coimbra.  

12 a 
14.12.2012 
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Na tabela seguinte estão descritos as metas para o ano de 2012 e a respectiva avaliação da sua 

concretização. 

Indicadores e Metas Execução 

Indicadores Metas 2012 Nº % 

A. Discussão de Caso Clínico 2 0 0 

B. Discussão de Tema (prelector da Equipa) 8 8 100 

B. Discussão de Tema (prelector exterior) 2 2 100 

C.  Journal Club 4 0 0 

Cursos de Formação especializada para a totalidade da equipa 1 0 0 

Cursos de Formação especializada para elementos da equipa 2 2 100 

Tabela 14 – Indicadores e metas para 2012 

Em relação ao quadro anterior verificamos que conseguimos realizar o nº de formações com 

prelectores da USF e exterior que nos propusemos, no entanto não realizamos nenhuma 

reunião para apresentação de casos clínicos e reuniões de Journal Club. Pensamos que esse 

facto ficou a dever-se ao moroso e penoso processo de candidatura a Modelo B. 

Tínhamos também como objectivo que a equipa da USF ALPHA realizasse um curso de suporte 

básico de vida, objectivo esse que também não foi cumprido devido ao fato não ter surgido a 

oportunidade para tal. 

Um dos pontos que a USF ALPHA pretende melhorar ao longo do próximo ano é no número e 

variedade de reuniões multiprofissionais para formação de todos os profissionais. 

 

5.2 - Formação pré e pós graduada 
 

Os elementos médicos e de enfermagem da USF Alpha estiveram, uma vez mais, disponíveis 

para orientar alunos no seu processo de formação pré-graduada e pós-graduada. 

Durante o ano de 2012 proporcionamos, com imenso gosto, estágios a quatro alunas 

(VIRGÍNIA RIBEIRO ANTUNES; LINDA RODRIGUES DE PINHO COSTA; INÊS DA ROCHA SILVA 

RODRIGUES; RAQUEL MACHADO ROCHA) do Mestrado Integrado em Medicina da 

Universidade de Aveiro, no âmbito do Módulo 5 - Introdução à prática Clínica. O objectivo 

deste módulo 5 foi introduzir ao estudante um ambiente real de prestação de cuidados de 

saúde e a interacção clínica médico-doente. Neste contexto, o estudante aprende a entender e 

a comunicar de forma adequada com o doente e a sua família, dominando os princípios 

fundamentais da colheita da história clínica e do exame físico de sistemas orgânicos 

fundamentais. Este módulo teve por objectivo permitir que as estudantes em causa 

adquirissem competências básicas, clínicas e semiológicas, maioritariamente num ambiente de 

prestação de cuidados de saúde real – Unidade de Saúde Familiar, e reconhecessem a 

especificidade dos níveis de prestação de cuidados de saúde dos ambientes clínicos em que 
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decorreu a aprendizagem. Cada aluna frequentou a USF ALPHA durante 6 semanas.  

Em relação aos estágios com alunos de enfermagem, a USF ALPHA proporcionou estágio a sete 

alunos, quatro deles oriundos da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira de Azeméis e três da Escola Superior de Saúde da Universidade de 

Aveiro, conforme descrição na tabela abaixo. 

 
Nome da Aluna de 
Enfermagem Proveniência Período de estágio Ano de Forma-

ção 

Ana Margarida 
ESE Cruz Vermelha Portuguesa de Ol. de 
Azeméis 

12.12.2011 - 28.02.2012 4º ano 

Diana Margarida Cor-
reia 

ESE Cruz Vermelha Portuguesa de Ol. de 
Azeméis 

03.12.2012 - 22.02.2013 4º ano 

Helena Gomes 
ESE Cruz Vermelha Portuguesa de Ol. de 
Azeméis 

25.06.2012 - 29.06.2012 1º ano 

Carla Oliveira 
ESE Cruz Vermelha Portuguesa de Ol. de 
Azeméis 

02.07.2012 - 10.07.2012 1º ano 

Cláudia ESS Universidade de Aveiro 30.04.2012 - 06.06.2012 2º ano 

Marta ESS Universidade de Aveiro 30.04.2012 - 06.06.2012 2º ano 

Maria Inácio ESS Universidade de Aveiro 08.06.2012 - 13.07.2012 2º ano 

 
Tabela 15 – Estágios realizados por alunos de Enfermagem na USF ALPHA 

 
Uma vez mais, o acompanhamento destes alunos estimula-nos e melhora o nosso 

desempenho profissional. 

 

5.3 - Produção científica e de investigação 
Durante o ano de 2012 foi elaborado documento para o Manual de Boas práticas da USF 

ALPHA sobre como aumentar a Sensibilidade e Especificidade do PSA com marcador tumoral. 

No seguimento da apresentação do tema reacções anafilácticas foi elaborado poster. 

 

5.4 - Plano de Acompanhamento Interno 
 

O Plano de Acompanhamento Interno surgiu no âmbito da Carta de Compromisso da USF 

ALPHA para o ano de 2012, tendo sido escolhida pela equipa para esse efeito a avaliação de 

um programa implementado pela USF ALPHA desde 2011 com o objectivo de melhorar o 

ambiente e as condições de trabalho, levando a uma redução significativa do tempo de 

execução das actividades e um acesso mais fácil aos materiais e equipamentos, aumentando a 

eficiência do trabalho de todos os profissionais. 

 

5.4.1 - Descrição do tema 

Os 5S são uma prática de qualidade idealizada no Japão, no final da década de 50, quando o 
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país no pós-guerra sentiu necessidade de se reorganizar, de tornar a crescer e ser produtivo. O 

seu nome corresponde às iniciais de cinco palavras japonesas: 

Seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke 

 

A filosofia dos 5S tem como alvo a simplificação do ambiente de trabalho, a redução do 

desperdício, a eliminação de actividades que não acrescentam valor, o aumento da segurança 

e a obtenção de um maior nível de eficiência da qualidade de trabalho. É uma filosofia 

profunda mas de práticas simples, que promove o crescimento contínuo das pessoas e 

portanto a melhoria das organizações. Impulsiona o trabalho de equipa e promove uma 

cultura em que se valoriza o que de positivo têm as diferentes opiniões dos profissionais, na 

medida em que encara a equipa como um conjunto de pessoas com aptidões 

complementares, que estão comprometidas com um propósito comum por cujos resultados 

são mutuamente responsáveis, utilizando parâmetros de desempenho e métodos 

estruturados. 

A filosofia dos 5S é um compromisso de melhoria integral do ambiente e das condições de 

trabalho e não apenas uma simples “ campanha de limpeza “, como pode parecer aos menos 

avisados. A aplicação dos 5S requer dedicação e compromisso para que as práticas daí 

resultantes perdurem a longo prazo e acabem por se tornarem num “ estilo de vida “ no 

trabalho, apreciado por todos os profissionais que trabalham neste ambiente. Utilizando a 

filosofia e aplicando os seus princípios práticos obtém-se uma melhor definição do espaço, um 

ambiente mais ordenado, uma redução significativa do tempo de execução das actividades e 

um acesso mais fácil aos materiais e equipamentos. 

Esta metodologia é constituída por 5 etapas (fases), cada uma corresponde a uma das cinco 

palavras japonesas que lhe dão o nome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 – Etapas do Programa 5S 

 

����SEIRI: Separar o que é necessário do que não é necessário 

Separar materiais que têm utilidade dos que não têm. Os materiais que têm utilidade serão 

1S1S1S1S    

2S2S2S2S    

3S3S3S3S    

5S5S5S5S    

SEPARAR 

SITUAR 

SUPRIMIR SINALIZAR 

SEGUIR 

4S4S4S4S    
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aqueles que se mantêm no âmbito do local de trabalho e os inúteis podem ser eliminados, 

armazenados ou disponibilizados para outras unidades. 

O propósito deste S é “ter somente o que é útil e na quantidade correcta”. 

���� SEITON: Situar cada coisa no seu lugar 

Identificar todos os materiais que se tenha decidido armazenar, tanto os que se estão a usar 

como os outros. Desta forma, qualquer pessoa que venha a utilizar um material determinado 

poderá encontrá-lo facilmente, usá-lo e repô-lo no mesmo local de forma eficaz e rápida. 

O propósito deste S é ter “um local para cada coisa e cada coisa no seu lugar”. 

 

����  SEISO: Suprimir as fontes de sujidade 

Manter o local de trabalho limpo, identificando as fontes de sujidade e fazendo o 

reconhecimento dos pontos difíceis de limpar, segregando os materiais danificados e 

encontrando as soluções para eliminar as causas que criam estas situações. 

O propósito deste S é “conseguir um ambiente e um local de trabalho agradáveis” 

 

���� SEIKETSU: Sinalizar anomalias 

Discernir um funcionamento normal de outro que é irregular. 

O propósito deste S é “descobrir funcionamentos defeituosos por simples observação 

directa”  

 

����  SHITSUKE: Seguir melhorando 

Criar a vontade de fazer as coisas como se supõe que se devem fazer. Desenvolver bons 

hábitos para manter um bom ambiente de trabalho. 

O propósito deste S é “institucionalizar e manter bons hábitos” 
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| Metodologia 5S  

1. FASES DO PROGRAMA DE AUTO-IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S 

Como o seu próprio nome indica, a metodologia dos 5S tem cinco fases. Todas elas no 

conjunto constituem um todo, na medida em que uma fase não é nada sem as outras. Há que 

abordá-las de forma continuada, uma após a outra, possibilitando uma visão global da 

melhoria sistemática no ambiente de trabalho e desenvolvendo cada fase em três etapas: 

operativa, de normalização e de manutenção e melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 – Metodologia do Programa dos 5 S 

 

PRIMEIRA FASE – S1 

Separar o que é necessário do que não é necessário 

O hábito de guardar, armazenar e acumular aquilo que de momento não nos serve, com a 

ideia de que “um dia pode ser necessário” é uma atitude comum em muitos locais de trabalho. 

No início, o que se vai acumulando pode ser em pequena quantidade e pode parecer que não 

nos perturba o trabalho, mas a longo prazo esta situação vai-se agravando e acaba por afectar 

de facto o trabalho do dia-a-dia. O acumular de papéis e/ou materiais atinge proporções tais 

que em certas ocasiões, não encontramos aquilo que necessitamos, ou quando encontramos 

não está em condições de ser utilizado. 

 

PROCEDIMENTO 

• Separar dentro do local de trabalho as coisas que realmente servem das que não 

servem, criando dois tipos de materiais: os necessários e os não necessários 

• O material necessário é aquele que se vai manter no local de trabalho diário 

• Colocar os materiais necessários devidamente identificados e arrumados em local onde 

não estorvem (caixotes, caixas, gavetas, etc.) 

MANUTENÇÃO E MELHORIA 

NORMALIZÇÃO 

OPERATIVA 

SEPARAR 

SITUAR 

SUPRIMIR 

SINALIZAR 

SEGUIR 
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• Classificar o material desnecessário, identificar o destino que se vai dar a cada material 

considerado desnecessário: eliminá-lo, armazená-lo ou dá-lo. 

 

VANTAGENS 

Ter o que é necessário na quantidade certa, com a qualidade certa, com a qualidade requerida 

e no momento e lugar adequado proporciona-nos uma série de vantagens, tais como: 

• Facilita-nos o acesso rápido a todos os materiais e elementos necessários para a 

realização dos diferentes processos de trabalho 

• Melhora-se a informação no local de trabalho  

• Facilita-se o asseio e limpeza 

• Liberta-se espaço 

• Proporciona-se m ambiente de trabalho mais agradável 

• Através duma apresentação estética mais cuidada do ambiente de trabalho transmite-se 

uma ideia de ordem de responsabilidade e de compromisso com a qualidade do trabalho 

 

SEGUNDA FASE - S2 

Situar cada coisa no seu lugar 

Após separar e eliminar o material inútil, centrar-nos-emos no material que é realmente útil e 

necessário. Devem ser estabelecidos critérios de arrumação destes materiais, definidos 

procedimentos para fazer uso deles mais facilmente e criada uma metodologia de recolocação 

do dito material no seu lugar de origem. Organizar consiste na procura contínua da eficácia. 

 

PROCEDIMENTO 

• Dar a todos os artigos e materiais uma designação concreta que todos devem conhecer. 

• Dispor de um lugar apropriado, indicado com exactidão e conhecido por todos para cada 

elemento utilizado no local de trabalho de rotina, para facilitar o seu acesso e 

recolocação ou devolução ao lugar de origem. 

• Dispor de lugares identificados para armazenar o material ou elementos que se utilizam 

com pouca frequência ou que se utilizarão no futuro próximo. 

• Facilitar a identificação visual dos diferentes elementos e do seu estado (por exemplo: 

protocolos, informações, circulares, material disponível, etc.) 
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VANTAGENS 

• Favorece que algo específico que se necessite em dado instante esteja pronto a ser 

usado 

• Diminui a tensão e o stress e elimina a sujidade 

• Facilita a identificação de falhas e imperfeições  

• Aumenta a eficiência da equipa 

• Diminui o desperdício de materiais e de energia 

• Desenvolve no pessoal um bom sentido de propriedade 

• Melhora a qualidade do serviço 

 

TERCEIRA FASE- S3 

Suprimir as fontes de sujidade “Procura não sujar e assim não terás que limpar” 

Esta fase não se limita á simples supressão da sujidade para manter uma estética agradável. O 

objectivo desta fase não é impressionar só visualmente, mas sim obter um ambiente ideal 

onde se possa trabalhar com gosto. Está além disso relacionada com o bom funcionamento 

dos equipamentos, instrumentos e materiais e com a capacidade de prestar serviços de 

qualidade. Exige que seja feita uma avaliação e identificação das fontes de sujidade e do 

material danificado para que possam ser tomadas medidas correctivas no sentido de os 

eliminar, bem como no sentido de manter o local de trabalho limpo e em bom estado.  

Todo este processo requer um certo investimento em tempo e dinheiro e, por outro lado 

criam-se novas necessidades: novos arranjos e arrumos, novos recursos (incluindo os de 

limpeza), um incremento na manutenção…A supressão das fontes de sujidade tem de ser 

integrada no trabalho quotidiano, para que os materiais e o ambiente que o rodeiam estejam 

sempre preparados para o seu uso adequados. Há que assumir a limpeza como uma tarefa de 

todos.  

 

PROCEDIMENTO  

• Identificar as fontes de sujidade, pontos difíceis de limpar, materiais danificados e 

soluções que poderemos ter no nosso ambiente de trabalho. 

• Identificar quais as causas que produzem estas situações. 

• Tratar de procurar uma solução que elimine, isole ou diminua estas causas. 

• Aplicar estas soluções. 
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• Avaliar se são as soluções adequadas. No caso de se verificar que não são, reavaliar, 

analisar, procurar uma nova solução para melhorar a situação. Aplicar e avaliar 

novamente.  

 

VANTAGENS 

• Favorece que algo específico que se necessite em dado instante esteja pronto a ser 

usado. 

• Diminui a tensão e o stress e elimina a sujidade. 

• Facilita a identificação de falhas e imperfeições. 

• Aumenta a eficiência da equipa. 

• Diminui o desperdício de materiais e de energia. 

• Desenvolve no pessoal um bom sentido de propriedade. 

• Melhora a qualidade do serviço. 

 

QUARTA FASE- S4 

Sinalizar anomalias “Discernir um funcionamento normal de outro que é irregular” 

S4 é a metodologia que nos permite manter os ganhos alcançados com as três primeiras S. Se 

não existe um processo para preservar os ganhos, é possível que o ambiente de trabalho volte 

a ter novamente elementos inúteis e se perca a limpeza alcançada com as nossas acções 

anteriores. A sinalização trata de discernir um funcionamento regular e sem falhas de outro 

irregular. 

 

PROCEDIMENTO  

Ao estabelecer um sistema que assegure que a quarta S é cumprida na organização são úteis 

alguns recursos visuais, tais como: 

• Aviso que ajudam as pessoas a evitar erros nas actividades do seu local de trabalho. 

• Informações ou instruções sobre equipamentos e máquinas (por exemplo: máquina de 

fax, fotocopiadora). 

• Instruções e procedimentos de trabalho. 
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VANTAGENS 

� O bem-estar do pessoal aumenta quando se cria o habito de manter impecável o local de 

trabalho e de forma permanente. 

� Ao fazê-lo, adquire-se o melhor conhecimento e interacção em equipa. 

� Os tempos de realização das actividades melhoram e aumenta-se assim a produtividade. 

� Facilita-se o desempenho dos trabalhadores e aumenta-se assim a sua segurança. 

� Melhora-se a imagem da organização tão interna como externamente. 

� Eleva-se o nível de satisfação e motivação do pessoal em relação ao trabalho. 

 

QUINTA FASE- S5 

Seguir melhorando “Institucionalizar e manter bons hábitos” 

A S5 será a fase mais difícil de alcançar e implementar. O ser humano resiste por natureza à 

mudança e muitas organizações acabam por se voltar a encontrar num ambiente de trabalho 

“sujo” poucos meses após ter tentado implementar as 5S. Por outro lado, os líderes não 

empregam por vezes os métodos mais adequados para desenvolver os bons hábitos nas 

pessoas ou falham a dar o exemplo necessário.  

Trata-se de converter em rotina, numa parte integrante dos nossos afazeres, as melhorias 

alcançadas com as anteriores quatro S. Fazê-lo converte-se em crescimento a nível humano e a 

nível da autossatisfação. Esta quinta S é o melhor exemplo de compromisso com a Melhoria 

Contínua. Todos devemos assumi-la, porque todos saírem os beneficiados. 

 

PROCEDIMENTO  

• Respeitar as normas e padrões estabelecidos para conservar o local de trabalho 

impecável. 

• Compreender a importância do respeito pelos demais e pelas normas elaboradas. 

• Realizar o autocontrolo a nível pessoal e respeitar as normas que regulamentam o 

funcionamento da organização. 

 

VANTAGENS 

• Cria-se uma cultura de sensibilidade, respeito e cuidado pelos recursos da organização. 

• Os bons costumes são uma forma de conseguir mudanças de hábitos nocivos. 
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• Seguem-se padrões estabelecidos e existe uma maior sensibilização e respeito entre as 

pessoas. 

• Aumenta-se a motivação para trabalhar. 

• Os utentes sentem-se mais satisfeitos já que os níveis de qualidade serão superiores 

devido a respeitarem-se integralmente procedimentos e normas estabelecidos. 

• O local de trabalho torna-se mais atractivo. 

 

GUIA DA IMPLEMENTAÇÂO 

ETAPAS  

1. Formação da equipa de implementação 

2. Planeamento  

3. Fotos 

4. Reunião de sensibilização 

5. Implementação 

6. Acompanhamento 

 

1ª ETAPA 

A equipa de implementação deve ser composta por um membro de cada sector da 

organização. Esta equipa deve possuir disponibilidade para conduzir toda a implementação e 

realizar as visitas de acompanhamento. Ficou decidido que a equipa era composta pela 

Secretária Clínica Conceição Casimiro, pela Enfermeira Catarina Lamas e pelo Médico 

Oleksandr Turianskyy. 

 

2ª ETAPA 

 Equipa de implementação deve definir o cronograma de implementação as ferramentas que 

serão usadas (formulários, mapa de acompanhamento, vídeos, máquina fotográfica…) e dividir 

as actividades. O cumprimento dos prazos define o sucesso do projecto. Toda a equipa deve 

estar empenhada na implementação do programa. 

 

3ª ETAPA 

A actual situação da organização deve ser registada em fotos. A equipa deve percorrer toda a 

organização fotografando todas as áreas e os “cantinhos” fora dos critérios dos 5S. 
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Para a reunião de sensibilização, estas fotos devem ser afixadas num quadro, sem separar por 

área. A ideia é cada um procurar as fotos do seu local ou área de trabalho e ter a oportunidade 

de observar os outros. 

 

4ª ETAPA 

Convocar toda a organização para uma reunião. Na ocasião, o Coordenador deve demonstrar o 

quanto está comprometido com o processo, os resultados que deseja obter e a importância da 

participação de todos É importante que todos entendam os objectivos do projecto, o 

cronograma de implementação, como serão as visitas de acompanhamento e a 

responsabilidade de cada um. 

 

5ª ETAPA 

A implementação começa imediatamente após a reunião de sensibilização, com a distribuição 

dos mapas de acompanhamento pelas áreas de trabalho. Cada área deve ter um mapa afixado 

em local visível. 

Em casa fase do “5S” deve haver uma reunião para explanação das actividades e das 

ferramentas. A reunião deve ser rica em exemplos, para que todos entendam o que se espera 

a cada momento. 

 

6ªETAPA 

Mensalmente, a equipa de implementação deve organizar-se para visitar todas as áreas de 

trabalho e avaliar o desenvolvimento das actividades. As visitas devem ser acompanhadas por, 

pelo menos, um colaborador do sector. Estas visitas tendem a ser rápidas (aproximadamente 

15 minutos) e, no final, os avaliadores devem acordar a pontuação do sector quanto aos 

requisitos.  

A pontuação gera uma grande competição entre sectores quanto à excelência, servindo como 

a ferramenta de motivação e união. É importante que a organização viabilize todas as 

condições e ferramentas necessárias para o processo e exija o cumprimento dos prazos. Em 

todos os momentos, os pontos positivos devem ser destacados, e as criticas colocadas de 

forma construtiva. Desta forma, o entusiasmo persistirá durante todo o processo. 
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OBJECTIVOS 

• Fomentar uma gestão de recursos que promova o equilíbrio entre o desenvolvimento de 

actividade da organização e o ambiente, nomeadamente assegurando o bem-estar no 

local de trabalho. 

• Avaliar as cinco componentes do Programa 5S (Separar, Situar, Suprimir, Sinalizar e 

Seguir), utilizando a classificação de zero a vinte que a comissão avaliadora atribuirá 

mensalmente aos diferentes gabinetes da USF ALPHA. 

• Conseguir que a média da classificação atribuída pela Comissão Avaliadora a todos os 

gabinetes da USF ALPHA, seja no final do ano superior a catorze valores. 

• Conseguir que 80% dos Profissionais da USF Alpha obtenham uma qualidade 

Organizacional de Muito Bom / Bom. 

 

5.4.2 - Análise da implementação 

 

METODOLOGIA 

 

• TIPO DE ESTUDO (Relação temporal) 

� Prospectivo 

• DIMENSÃO ESTUDADA 

� Estrutura física e organizacional da instituição 

• UNIDADES EM ESTUDO 

� Todos os gabinetes da USF ALPHA 

• IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS 

� Base Institucional  

� Todos os gabinetes da USF ALPHA 

• TIPO DE DADOS 

� Dados assinalados nos mapas 

• FONTE DOS DADOS 

� Mapas afixados visivelmente nos gabinetes da USF ALPHA. 
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• TIPO DE AVALIAÇÃO 

� Interna e Inter-pares 

• TIPO DE CRITÉRIOS 

� Definidos pela Comissão Avaliadora e aprovados em reunião do Conselho geral 

explícitos no Guião de Implementação do Programa 5S na USF ALPHA. 

• CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

� Média da pontuação dos 5 componentes do Programa 5S no final de cada 

avaliação realizada pela Comissão avaliadora. A saber: 

Cumprimento do Objectivo SEPARAR - “ter somente o que é útil e na 

quantidade correcta”. 

Cumprimento do Objectivo SITUAR - "ter um local para cada coisa e cada coisa 

no seu lugar”. 

Cumprimento do Objectivo SUPRIMIR - “conseguir um ambiente e um local de 

trabalho agradáveis” 

Cumprimento do Objectivo SINALIZAR - “descobrir funcionamentos defeituosos 

por simples observação directa” 

Cumprimento do Objectivo SEGUIR - “institucionalizar e manter bons hábitos” 

� Foi definido que cada componente em votação seria classificado de 0 a 

20 tendo como base de decisão que 0 representa objectivo nada 

atingido e 20 representa objectivo totalmente atingido.  

� Depois da votação dada pelos 3 elementos da Comissão Avaliadora e 

devidamente registada nos mapas afixados nos diferentes gabinetes, 

realiza-se a média aritmética das votações do cumprimento dos cinco 

objectivos e esta média será o valor atribuído aquele gabinete. 

� Definiram-se padrões de qualidade: 

� Muito bom - ≥ 17 valores 

� Bom: - ≥ 14 e < 17 valores 

� Suficiente: - ≥ 10 e < 14 valores 

� Insuficiente: < 10 valores 
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COLHEITA DE DADOS 

Ao longo do ano de 2012 foram realizadas auditorias mensais pelos elementos da Comissão 

avaliadora do Programa 5S recorrendo aos Mapas afixados nos diferentes Gabinetes da USF. A 

1ª avaliação ocorreu em Março e a última em Novembro de 2012. Foram criadas três 

avaliações major denominadas A1, A2 e A3. A avaliação A1 foi realizada no final de Maio de 

2012 e consistiu na média das classificações atribuídas pela comissão avaliadora entre Março e 

Maio. A Avaliação A2 ocorreu no final de Agosto e foi referente à média das avaliações entre 

Junho e Agosto. A terceira avaliação (A3) correspondeu à média das avaliações entre Setembro 

e Novembro de 2012. As auditorias mensais realizadas pela Comissão avaliadora eram 

realizadas sem aviso prévio, pois esta devia ter um carácter de surpresa. 

 A Comissão Avaliadora era representada pela Secretária Clínica Conceição Casimiro, pela 

Enfermeira Catarina Lamas e pelo Médico Oleksandr Turianskyy 

 

5.4.3 - Avaliação 

A Média final da avaliação dos 5 componentes do Programa 5S foi de 13 valores. Verificamos 

que existem 5 gabinetes que cumpriram com a meta estipulada neste estudo (obter uma nota 

superior ou igual a catorze valores).  

Cinquenta e oito por cento dos profissionais não conseguiram que os seus gabinetes 

obtivessem uma qualidade organizacional de boa ou muito boa, e não existe nenhum 

profissional que conseguisse obter um padrão de qualidade de muito bom (Excelência no 

ambiente e nas condições de trabalho do seu gabinete). 

Verifica-se que a média da avaliação inicial (A1) foi de 11 valores e que não houve melhorias 

significativas em relação à média final (A3) que foi de 13 valores. 

A seguir estão representados em quadro as classificações que cada profissional obteve no seu 

gabinete, nas três avaliações major. 

 

Gabinetes Gab 05 (M) Gab (S) Gab 06 (E) Gab 07 (M) Gab 08 (M) Gab 09 (E) 

Avaliação A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Separar 16 16 16 15 15 16 11 11 12 6 10 11 7 11 11 16 15 17 

Situar 14 14 15 14 14 15 9 9 10 6 9 10 7 11 12 14 14 14 

Suprimir 15 15 15 13 13 14 12 12 13 6 9 10 7 10 11 15 15 16 

Sinalizar 15 16 16 13 13 14 11 11 12 6 10 11 7 11 11 15 15 15 

Seguir 16 16 17 14 15 15 12 12 13 6 10 10 7 11 11 16 15 16 

Média 15 15 16 14 14 15 11 11 12 6 10 10 7 11 11 15 15 16 

Meta  C C NC NC NC C 
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Tabela 16. - Classificações das 3 avaliações realizadas do gabinetes 5 até 9 da USF ALPHA 

 

Gabinetes Gab 10 (E) Gab 11 (E) Gab 12 (E) Gab 13 (M) Gab 14 (M) Gab 17 (E) 

Avaliação A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Separar 8 11 14 11 15 15 11 12 12 12 12 12 15 16 16 12 12 12 

Situar 8 11 13 9 15 15 9 10 10 10 10 10 12 13 13 10 10 11 

Suprimir 8 10 13 11 14 14 10 10 10 13 14 14 14 14 14 13 13 14 

Sinalizar 8 10 13 11 14 14 11 11 11 13 13 13 14 16 16 12 12 12 

Seguir 8 11 13 12 15 15 12 12 12 14 15 15 15 16 16 14 14 14 

Média 8 11 13 11 15 15 11 11 11 12 13 13 14 15 15 12 12 13 

Meta  NC C NC NC C NC 
Tabela 17 - Classificações das 3 avaliações realizadas do gabinetes 10 até 17 da USF ALPHA 

 

 

Tabela 18- Média final das avaliações realizadas aos diferentes gabinetes da USF ALP5.4.4 - Medidas Correctivas 

 

 

DISCUSSÃO 

A avaliação final foi inferior ao que a equipa se propôs, provavelmente pela pouca motivação 

dos profissionais na implementação do Programa 5S, pois ao longo destes anos habituaram-se 

a trabalhar em espaços desarrumados e desorganizados, mas que para os mesmos 

funcionavam em pleno. Assim, tentar colocar em ordem a vida de uma pessoa que convive 

com a desordem, pode ainda atrapalhar mais o seu quotidiano. Outro dos pontos que talvez 

tenha contribuído para os fracos resultados na implementação do Programa 5S é o facto de  a 

vontade de mudar dever ser voluntária, sem pressões. “ É normal que quando um indivíduo 

percebe que o ambiente em que vive é uma bagunça, comece a colocá-lo em ordem.” 

Julgamos nós que a necessidade de implementação deste projecto não foi sentida pela maioria 

dos profissionais e dessa forma não tiveram a motivação suficiente para a mudança. 

Gabinetes Média Final 

Avaliação A1 A2 A3 

Separar 12 13 14 

Situar 10 12 12 

Suprimir 11 12 13 

Sinalizar 11 13 13 

Seguir 12 14 14 

Média 11 13 13 

Meta  NC 

 

Legenda:  

Gab - Gabinete; M - médico; S - secretaria; E - enfermagem;  

A1 - 1ª Avaliação de Mar-Mai;  

A2 - 2ª Avaliação de Jun-Ago; 

 A3 - 3ª Avaliação Set-Nov 

C - Meta Cumprida; NC - Meta não cumprida 
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Uma das outras justificações evocadas pelos profissionais foi a falta de tempo para se 

organizarem. Julgamos também que cada profissional não desenvolveu uma lista de tarefas 

com prazos estipulados para a sua concretização, contribuindo igualmente para os resultados 

apresentados. 

Como já referido anteriormente, o Conselho Técnico da USF ALPHA em conjunto com a 

Comissão nomeada para a avaliação da implementação do projecto agendou uma reunião no 

mês a seguir às avaliações major onde foram apresentados os resultados assim como 

sugestões / medidas correctivas consideradas necessárias para melhorar a qualidade 

organizacional da USF ALPHA. 

Nas Reuniões dos Conselhos Gerais seguintes às segundas e terceiras avaliações do Programa 

5S além da discussão e decisão das medidas correctivas foi também avaliado se as medidas 

anteriormente preconizadas foram postas em prática ou não. 

Alguns profissionais realizaram um bom trabalho de separação dos materiais inúteis, dos 

materiais com utilidade para a realização do trabalho diário e tiveram excelentes ideias como a 

criação de tabuleiros para a colocação de trabalho realizado e não realizado, como receituário 

e credenciais, permitindo de forma fácil proceder à sua recolha para ser arquivado pelo 

secretariado clínico. No entanto verificou-se que esse ténue entusiasmo não se estendeu ao 

resto da equipa. 

Após as várias auditorias, foram enviadas sugestões por escrito dirigidas aos profissionais, mas 

as mesmas não foram embebidas por esses. A Comissão Avaliadora sugeriu a identificação das 

capas de arquivo existentes em armários, a identificação das gavetas e portas de modo a 

permitir que todos os profissionais que necessitem usar uma sala que não a sua, possam 

facilmente localizar todos os materiais necessário ao bom funcionamento de uma unidade de 

saúde familiar. 

Foi sugerido que os cartazes afixados nas paredes ocultassem o nome dos laboratórios. Foi 

alocado várias vezes pela Comissão avaliadora o facto de os gabinetes terem excesso de 

informação médica afixada nas paredes, sendo que a maioria continham informação 

publicitária. Foi sugerido como medida correctiva a selecção da informação afixada e a 

ocultação da sua componente publicitária. 

 Foi sugerido também que os diferentes profissionais separassem os materiais inúteis dos 

materiais com utilidade para a realização do trabalho diário, promovendo um bom 

aproveitamento do espaço disponível. Não utilizar espaços como os parapeitos das janelas 

para a colocação de material. 

Verificou-se que em muitos gabinetes existiam muitos papéis desorganizados em cima das 
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secretárias e que os carrinhos de apoio também apresentavam muito material que 

aparentemente não teriam qualquer utilidade e que portanto deveriam ser colocados nos 

contentores do lixo. 

Fazer uma identificação dos livros e panfletos, talvez por temas ou ordem alfabética de modo 

a facilitar a procura foi outra sugestão que foi implementada por alguns profissionais. 

A comissão avaliadora realizou também registo fotográfico de todos os gabinetes e apresentou 

em reunião do Conselho Geral, para que essas fotos fossem inspiradoras de mudança, e que 

alguns profissionais seguissem os melhores exemplos. 

De seguida é apresentada a lista de Sugestões e medidas correctivas implementadas ao longo 

das diferentes avaliações. 

 

Resumo das Sugestões / Medidas correctivas  

1. Disposição e quantidade de mobiliário nos diferentes gabinetes 

2. Criação de depósitos (Gavetas e armários fechados) para poderem guardar o que utilizam 

3. Separação dos papéis profissionais dos pessoais, ou seja, não agrupar as notas de altas com 

panfletos com informação médica de laboratórios. Na hora de procurar algo importante, a 

tarefa complica-se. 

4. Criação de sistemas de arquivo devidamente identificados e alocados para colocação e 

separação de diferentes documentos. 

5. Aos profissionais que não tenham por hábito arquivar cada folha de papel à medida que a 

recebem, foi sugerido a colocação de um cesto na secretária onde vão juntando todos os 

documentos que precisam de ser arquivados e fazer isso uma vez por mês, por exemplo. 

6. Para manutenção de gavetas de secretária sempre imaculadas, foi sugerido equipá-las com 

divisórias adequadas – para manter tudo no sítio certo! 

7. Nas estantes, nos armários e gavetas foi sugerido que todos os panfletos, livros e 

documentos fossem organizados por temas ou por ordem alfabética. 

8. Guardar, junto à secretária, aquelas coisas que utilizam com maior frequência, armazenando 

o resto numa estante ou armário. Por exemplo, a impressora e o telefone devem estar 

próximo do posto de trabalho, ao invés das notas de altas antigas, recordatórios de 

laboratórios, e/ou outro material desactualizado. Sugerido que haja organização de todos os 

pequenos objectos que compõem um escritório – canetas, marcadores, pins, agrafadores, 

agrafos, clips, post-its, blocos de notas, CDs – recorrendo a cestos, bolsas, caixas, latas e 

frascos de vidro. 

9. Sugerida a utilização de quadros de cortiça como uma boa solução para manter visíveis 
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notas e documentos que precisam de tratar, sem ocupar espaço na secretária, nem criar pilhas 

de papéis. Verificou-se que muitos profissionais apresentavam esse Quadro de parede 

desorganizado e com folhas em mau estado. Foi sugerido organizar o quadro de parede e 

substituir as folhas com má apresentação.  

10. Proposta também a utilização de um carrinho, de preferência com rodas, e que possa ser 

encaixado debaixo da própria secretária, como mesa de apoio para quando estão a trabalhar, 

servindo simultaneamente de local de armazenamento. 

11. Foi proposto também que os profissionais digitalizem todos os documentos e guardem-nos 

em ficheiros informáticos, não se esquecendo de fazer periodicamente cópias de segurança 

num disco externo ou em CDs.  

12. Procurar deixar o gabinete sempre da mesma forma que o encontraram – de preferência 

organizado – e não cair na tentação de o utilizar como repositório de tudo e mais alguma 

coisa. 

13. Uma ou duas vezes por ano devem fazer uma limpeza geral ao gabinete, eliminando 

papéis, revistas e documentos velhos sem validade, criando espaço para o que estará para vir.  

 

Através dos resultados apresentados verificámos que não conseguimos cumprir as metas 

definidas, ou seja, conseguir que a média da classificação atribuída pela Comissão Avaliadora a 

todos os gabinetes da USF ALPHA, fosse no final do ano superior a catorze valores e conseguir 

que 80% dos Profissionais da USF Alpha obtivessem uma qualidade organizacional de Muito 

Bom / Bom. 

Achámos que esses resultados se deveram à falta de motivação da equipa e às dificuldades 

perante o trabalho de quem,  na prática, tem que conduzir a mudança das suas organizações.  

 Dessa forma a Equipa da USF ALPHA procurou fazer formação em "Liderar por uma Mudança" 

como forma de medida correctiva final.  

Assim, quatro profissionais da USF ALPHA seleccionados em reunião do Conselho Geral da USF 

ALPHA participaram num workshop com o objectivo de aprenderem e partilharem com a 

restante equipa métodos de Gestão e Implementação de uma mudança. A gestão da mudança 

constitui uma das preocupações fundamentais dos gestores. No Workshop foram exploradas 

formas de liderar processos de mudança com inteligência analítica e emocional. 

Num mundo em transformação acelerada, o sucesso dos líderes e das organizações depende 

da sua capacidade de gerir processos de mudança. 

Muitas iniciativas de mudança organizacional falham, não porque o rumo seja errado, mas 

porque as pessoas que fazem mover a organização não aderem em pleno à iniciativa. Estas 
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iniciativas implicam alterar hábitos de trabalho, comportamentos e formas de pensar 

enraizadas – a cultura de uma organização. As organizações não mudam se as pessoas não 

alterarem os seus comportamentos e atitudes. No entanto, os gestores tendem a descurar o 

lado humano da mudança. Impor a mudança, por si só, não resulta. É necessário levar as 

pessoas a sentir a necessidade de mudar e envolvê-las num projecto de mudança.  

No worshop foi realizada a análise e o debate da mudança organizacional (Programa 5S) que a 

USF pretendia implementar para nos ajudar a identificar, sistematizar e absorver princípios 

importantes e boas práticas quando se pretende a tal mudança organizacional. Para esse 

efeito foi dado ênfase à resposta das seguintes questões: Como planear as etapas críticas para 

uma mudança de sucesso? Como gerar uma visão mobilizadora e definir objectivos que 

orientem para a acção e que inspirem? Como criar sentido de urgência? Como envolver os 

colaboradores na construção de um projecto de mudança? Como comunicar mudanças com 

impacto e com sentido de justiça, apelando à razão e aos sentimentos? Como incutir energia, 

optimismo e emoções positivas em processos de mudança? Como criar e celebrar vitórias de 

curto prazo? Como antecipar, identificar e ultrapassar fontes de resistência à mudança? Como 

avaliar a evolução de um projecto de mudança? Como consolidar a mudança na organização? 

Além da análise do nosso Programa 5S, os participantes desse workshop analisaram mais três 

programas de outras USF, onde foram exploradas as diversas perspectivas e estratégias para 

resolver problemas concretos também dessas USF. 

 

CONCLUSÃO 

"Organize-se para os outros" “A organização é o princípio de tudo”  

Há estudos que referem que ambientes organizados, como a sala, o armário e a mesa do 

escritório contribuem, de maneira geral, para a redução do stress porque dá a sensação de que 

a vida está em ordem. De forma oposta, uma casa desarrumada ou uma escrivaninha lotada de 

papel podem estimular a irritação, o mau humor e a tensão. 

No relatório da 1ª auditoria foram dadas algumas sugestões à equipa de forma a melhorar o 

ambiente de trabalho tanto no aspecto visual como funcional mas poucas foram as sugestões 

levadas em consideração pela equipa. No relatório da 2ª auditoria os problemas mantiveram-

se, apesar das medidas correctivas implementadas. Em termos gerais poderemos afirmar que 

a pontuação atribuída ao longo das várias auditorias não sofreu grandes variações, pois foram 

feitas poucas acções de melhoria no âmbito dos 5S por parte da equipa de profissionais da 

USF. 

Foi mantida a avaliação dada na última auditoria pois não foi feita nenhuma acção de melhoria 



 
 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2012 
 

60 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 

FORMAÇÃO CONTÍNUA  

no âmbito dos 5S por parte da equipa de profissionais da USF. 

A funcionar em instalações provisórias a sede USF Alpha obriga os profissionais que nela 

trabalham a um grande esforço para que a qualidade do seu trabalho não seja afitada por este 

problema. Os consultórios e salas de enfermagem não têm as dimensões necessárias que 

permitam organizar de forma eficiente os elementos que os compõem, marquesas, armários e 

secretárias. Não existe um espaço adequado para alocar e identificar devidamente todos os 

materiais fornecidos mensalmente, tanto para a área de enfermagem como para a área de 

secretariado. Os profissionais destas áreas debatem-se com este problema improvisando 

espaços onde possam organizar os materiais em stock. Não existe ainda nesta Unidade, uma 

área específica para arquivar documentação importante a qual tem que ser mantida durante 

um intervalo de tempo obrigatório nas instalações, para possível consulta. 

Apesar de todos estes problemas supracitados, a principal conclusão que se retirou deste 

trabalho é que é fundamental, ao tentar implementar uma mudança, que a urgência dessa 

mudança seja sentida por todos; foram realizadas avaliações e apresentações mas não 

conseguimos passar a necessidade da implementação desse projecto por todos os 

profissionais. 

Foi sugerido no workshop que quando se quer implementar um novo projecto é necessário 

apresentar factos concretos, mostrar o benefício da mudança para a audiência/para coisas que 

a audiência valoriza, envolver a Equipa através da realização de perguntas e passar uma 

mensagem simples. Envolver as metas e a avaliação na comunicação, realizar um passeio na 

própria USF para as pessoas observarem in loco a necessidade de mudar e reconhecer que 

alguns passos foram dados e que obstáculos estamos a sempre a encontrar. 

Acabamos o relatório do Programa de Acompanhamento Interno com uma frase de uma 

fábula: “A tradição demora a ser quebrada. A cultura muda tão dificilmente nas colónias de 

pinguins como nas colónias humanas.” 

In “O nosso icebergue está a derreter” de John Kotter e Holger Rathgebe, edição “ideias de 

ler”, pág. 99 
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6 - Avaliação da satisfação dos 
profissionais e utentes 

Tal como já anteriormente descrito no capítulo Contratualização e Resultados 2.2.3 – 

Indicadores de Qualidade Percepcionada, a satisfação dos utentes que esta USF serve é de 

crucial importância, pelo que é alvo de processo de avaliação interna através da aplicação de 

um inquérito anual e pela análise das reclamações/ sugestões dos utentes. Sempre que a 

reclamação teve como origem uma prestação de serviço cuja melhoria possa depender da USF 

ou dos seus profissionais são discutidas as medidas correctivas a implementar.  

Durante o ano 2012 foram registadas as seguintes reclamações: 

Data Assunto reclamado 

04/01/2012 Chegou após o horário estabelecido para ser atendido na consulta de 

intersubstituição, reclama por não ter sido atendido. 

05/01/2012 Pretende Consulta de Agudos para o próprio dia para ser reavaliada, não 

aceitando o encaminhamento dado pela Enfermeira para ser vista no dia 

seguinte pelo seu médico de família. 

23/01/2012 Pelo facto de ter sido exigido fotocópia da Declaração de Dador de Sangue em 

virtude de não querer entregar a original. 

02/04/2012 Reclama por achar que a mola da porta de entrada é muito forte, por não 

haver um terminal multibanco e por fim, por o ar condicionado estar desligado 

muito tempo. 

22/05/2012 

 

Pelo facto de ter chegado atrasada à sua consulta agendada, e por esse motivo 

ter perdido esse mesmo agendamento 

28/06/2012 Reclama por não terem deixado falar com o Dr. sem consulta médica. 

20/07/2012 Reclama por ter sido chamada atrasada para o Acto de Enfermagem. 

24/09/2012 Pelo facto de lhe ter sido exigido a apresentação do cartão de utente para a 

entrega de receitas médicas 

24/09/2012 Reclama pelo facto de lhe ter sido exigido a apresentação do cartão de utente 

para o levantamento de exames médicos. 

11/10/2012 Reclama por achar que a mola da porta de entrada é muito forte, por não 

haver um garrafão de água e de não haver uma casa de banho pública. 

Tabela 19 - Reclamações no período em análise 
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Assim, durante o ano 2012 registaram-se no total 10 reclamações de insatisfação dos utentes, 

conforme se pode observar no seguinte gráfico. 

Motivo da Reclamação

10%

20%

10%

20%

20%

20%

Normas da USF

Condições físicas e recursos na sala

de espera

Atraso no Atendimento

Utente chegou atrasado à consulta

Não Concorda com o encaminhamento

em situação aguda

Exigida apresentação do Cartão de

utente

 

Gráfico 6 - Distribuição dos motivos de insatisfação e reclamação no livro de reclamações 

Todas as reclamações foram alvo de avaliação interna e respondidas ao gabinete do utente, 

com a apresentação de todos os factos constatados, tal como as medidas correctivas a 

implementar no serviço para prevenir a prossecução do motivo de reclamação. 

Entre Setembro e Outubro de 2012 foi também enviado aos profissionais da USF ALPHA, 

através de formulário electrónico, o Inquérito de Satisfação dos Profissionais da USF Alpha 

(Adaptado do Inquérito de satisfação dos Profissionais das USF do Centro de Estudos e 

Investigação em saúde da Universidade de Coimbra) e cujos resultados se encontram 

explanados no Anexo II deste relatório de actividades. 
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7 - Outras Actividades 

 

7.1 - Educação para a Saúde 
 

A Educação para a Saúde (EpS) é um processo orientado para a utilização de estratégias que 

ajudem os indivíduos e a como adoptar ou modificar comportamentos que permitam um 

melhor nível de saúde. Daí a importância e o interesse actual pela EpS em todo o mundo. É 

fundamental capacitar as pessoas para aprenderem durante toda a vida, preparando-se para 

todos os estádios do seu desenvolvimento e para lutarem contra as doenças crónicas e 

incapacidades. Estas intervenções devem ter lugar em vários contextos como a escola, o 

trabalho e as organizações comunitárias e devem ser realizadas por organismos educacionais, 

profissionais e de solidariedade social.  

Neste contexto, durante o ano de 2012 a USF Alpha realizou três sessões de EpS: uma sobre “A 

Diabetes” e duas sobre “Cuide do seu coração!!! Diga não à Hipertensão!”. 

As mesmas foram publicitadas nas instalações da USF Alpha, tendo sido realizadas no 

anfiteatro da Junta de Freguesia de Válega e no pólo de S. Vicente de Pereira Jusã, tendo 

contado com a participação média de 30 utentes. 

As sessões sobre “Cuide do Seu Coração!!! Diga não à Hipertensão!” realizaram-se nos dias 28 

de Maio de 2012 e 18 de Junho de 2012 e tiveram como objectivo geral melhorar a qualidade 

de vida da população prevenindo e diminuindo as consequências da hipertensão. 

Como objectivos específicos pretendeu-se que a população fosse capaz de: 

• Conhecer e compreender a fisiopatologia da hipertensão; 

• Tomar consciência das consequências da hipertensão arterial; 

• Reconhecer a importância de a controlar; 

• Identificar os factores de risco para a hipertensão arterial; 

• Adoptar um estilo de vida adaptado à sua condição de saúde; 
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• Identificar e ter uma alimentação adequada à sua condição de saúde; 

• Compreender e divulgar informação para a prevenção da hipertensão arterial. 

A sessão sobre “Diabetes” realizou-se no dia 4 de Julho de 2012 e teve como objectivo geral 

transmitir conhecimentos sobre a diabetes. 

Como objectivos específicos pretendeu-se que a população fosse capaz de: 

• Compreender a fisiopatologia da doença; 

• Identificar factores de risco; 

• Compreender as diferenças entre diabetes tipo 1 e 2; 

• Esclarecer sobre o tratamento da diabetes; 

• Informar sobre as complicações da diabetes; 

• Informar acerca da importância de uma correcta auto-vigilância. 

Também participamos em conjunto com o Centro de Saúde De Ovar – Equipa do Pé Diabético 

nas comemorações do Dia Mundial da Diabetes (14 de Novembro), onde foram convidados 

alguns utentes da USF. O principal tema abordado foi a “Alimentação na Diabetes”. 
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7.2 - Protocolos/Articulação com outras Instituições 
 

A articulação com todas as instituições é realizada em conformidade com o manual de 

articulação do ACeS Baixo Vouga III (Publicitado na página oficial da ARS Centro, I.P.). 

 

7.3 - Outras actividades 
 

No dia 27 Fevereiro de 2012 foi efectuada uma Acção de Formação com o tema “Aprenda 

Como Fazer”. Esta sessão teve lugar na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã e foi 

realizada pela aluna do 4º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de 

Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis sob orientação da 

Enfermeira Diana Silva . 

Esta formação teve como objectivo capacitar os profissionais da instituição, no sentido de 

prevenir, identificar e lidar com problemas e/ou patologias frequentes na velhice e reforçar 

conhecimentos sobre a higiene, a transferência e a mobilização de utentes dependentes. 
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8 Conclusão 

Durante o ano de 2012 a equipa da USF ALPHA continuou empenhada no seu propósito de 

prestar cuidados de saúde de elevada qualidade sem nunca descurar a importância da 

conjuntura económica actual, esforçando-se para manter uma adequada relação custo-

eficiência. As nossas diligências neste sentido reflectem-se na elevada satisfação dos nossos 

utentes e na significativa poupança de 204.452,65 Euros em medicação relativamente ao ano 

2011. Não referimos a poupança em MCDT pois é significativamente maior se comparada com 

os valores gastos no ano de 2011 (não nos referimos a valores absolutos em Euros). Após 

contas que realizamos em termos comparativos gastamos no ano de 2012 em MCDT 

comparando com medicação menos aproximadamente 10% quando estamos a avaliar o valor 

que o estado teve que desembolsar (no fundo será este o valor que mais interessa ao mesmo) 

e se nos reportarmos ao PVP então a poupança entre estes dois itens é favorável aos MCDT 

em aproximadamente 5%. Não querendo ser maçadores em relação a este tópico parece-nos 

claramente significativo que o valor poupado em Euros este ano pelo nossa USF daria para 

construir metade do nosso edifício novo. 

Desde o início da sua actividade, a nossa equipa tem trabalhado para melhorar os resultados 

dos indicadores contratualizados obtendo resultados muito satisfatórios excepto no que diz 

respeito a 3 indicadores: percentagem de crianças vacinadas aos 2 anos, percentagem de 

primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre e custo médio de medicamentos 

prescritos por utilizador. Estas falhas, no que diz respeito à vacinação e à vigilância em saúde 

materna, não se devem a uma omissão da nossa parte, mas sim a factos alheios à USF. 

Relativamente à eficiência da USF, acreditamos não ser possível reduzir mais os custos sem 

correr o risco de prejudicar a qualidade dos serviços prestados. 

Após 3 anos de trabalho árduo, temos a lamentar o facto de ainda nos encontrarmos em 

instalações provisórias (cujos custos correspondem certamente a uma percentagem 

significativa do valor de um edifício novo) e com a equipa dividida por 2 pólos.  

Apesar deste obstáculo e de outros que certamente surgirão, a USF ALPHA vai continuar unida 

e motivada. Como disse um dia William Ellery Channing, “As dificuldades devem ser usadas 

para crescer, não para desencorajar.”  

 

Em Contraditório gostávamos de acrescentar o seguinte: 

Gostávamos de alertar em jeito de conclusão final deste relatório que continuamos a observar 

discrepâncias nos dados que nos são fornecidos como oficiais e credíveis, tornando assim a 

fiabilidade da avaliação da actividade desenvolvida susceptível de dúvidas. 
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Anexo I – Listas nominais de utentes 
excluídos 

 

Por questões deontológicas, as respectivas listas nominais de utentes excluídos são enviadas 

em anexo, em ficheiro separado. 
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Anexo II – Relatório do Inquérito de 
Avaliação da Satisfação dos 

Profissionais 


