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Introdução 
 

Durante o ano de 2013 houve alterações na equipa médica, que consistiu na saída da Dr.ª 

Margarida Polónia e do Dr. Luís Adelino tendo sido substituídos respectivamente pela Dr.ª 

Elsa Godinho e Dr.ª Carolina Espada. A equipa é constituída por 6 médicos, 6 enfermeiros e 

5 secretários clínicos. 

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 2013. 

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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1- Caracterização da USF 
 

Designação: 

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

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, 

1 Administração Regional de Saúde 
2 Agrupamento de Centros de Saúde 
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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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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

 

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”. 
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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, 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.  
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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. 

 

1.2 – População Inscrita 
 

A população inscrita à data de 31 de Dezembro de 2013 é de 9 590 utentes. Esta população 

íntegra 7 260 utentes inscritos em Válega e 2 330 utentes inscritos em S. Vicente Pereira 

Jusã. Sobre a população inscrita, também podemos referir que 6302 utentes são residentes 

na freguesia de Válega, 1970 são residentes na freguesia de São Vicente de Pereira e 1 318 

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

pirâmide etária seguinte: 

 

Gráfico 1 - Pirâmide etária dos utentes da USF ALPHA (1980,5 U.P.) 

 

Nas pirâmides etárias seguintes é apresentada a caracterização dos utentes por médico da 

USF ALPHA: 

 

Gráfico 2 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Alcino Santos (1985 UP) 
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Gráfico 3 - Pirâmide etária dos utentes da Dr.ª Fátima Veiga (2141,5 UP) 

 

Gráfico 4 - Pirâmide etária dos utentes da Dr.ª Elsa Godinho (2063,5 UP) 

 

Gráfico 5 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Rafael Gonçalves (1913 UP) 
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Gráfico 6 - Pirâmide etária dos utentes do Dr.ª Carolina Espada (1916,5 UP) 

 

Gráfico 7 - Pirâmide etária dos utentes do Dr. Oleksandr Turyanskyy (1897,5 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 Carolina Espada 12072451 Médica 
Ass. Med. 

Geral e 
Familiar 

47534 

 
Contrato em 

Funções 
Públicas p/ 

tempo indet. 
 

40h/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.O 
 

Dr.ª Elsa Godinho 
 

5024989 
 

 
Médico 

Ass. Med. 
Geral e 

Familiar 

 
47845 

 

 
C.T.T.R.C 

40h/sem. 
C/ exclusividade C.S.E 

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. Oleksandr 
Turyanskyy 

 
P00046470

7 
(Título de 

Residência) 

Médico 
Ass. Med. 

Geral e 
Familiar 

43521 
 

 
C.T.T.R.C 

42/sem. 
C/ exclusividade 

C.S.E5 
(E.S.A)6 

Dr. Rafael Gonçalves  
11114342 

 
Médico 

Ass. Med. 
Geral e 

Familiar 

 
42228 

 
Contrato em 

Funções 
Públicas p/ 

tempo indet. 

35h/sem. 
S/ exclusividade 

C.S.E7 
(E.S.P)8 

Tabela 1 - Corpo Médico da USF ALPHA 

  

3 Centro de Saúde de Ovar 
4 Extensão de Saúde de Válega 
5 Centro de Saúde de Estarreja 
6 Extensão de Saúde de Avanca 
7 Centro de Saúde de Espinho 
8 Extensão de Saúde de Paramos 
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Enfermeiros 

 

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 40h/sem. C.S.O 

Mª Conceição Gomes 5405616 Secretariado Ass. 
Administrativa Quadro 40h/sem. C.S.O 

(E.S.S.V.P
) 

Mª Conceição Pinto 6516556 Secretariado Ass. 
Administrativa C.T.T.R.C 40h/sem. C.S.O 

(E.S.A) 

Mª Fátima Miranda 14774224 Secretariado Ass. 
Administrativa C.T.T.R.C 40h/sem. C.S.O 

(E.S.V) 

Rita Pereira 11326621 Secretariado Ass. 
Administrativa 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 
(E.S.M) 

Tabela 3 - Corpo de Secretariado Clínico da USF ALPHA 

99 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 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 
(E.S.A) 

Enf.ª Cristiana Santos 11443818 Enf.ª Enf.ª 
Generalista 4-E-41875 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 

Enf.ª Diana Silva 12395775 Enf.ª Enf.ª 
Generalista 2-E-50409 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 

Enf.ª Fernanda Cruz 12092016 Enf.ª Enf.ª 
Generalista 2-E-48806 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.E. 

Enf. Hélder Fernandes 11602340 Enf. Enf. 
Generalista 4-E52621 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 
 

Enf. José Reis 12431369 Enf. Enf. 
Generalista 4-E53398 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 
(E.S.M)9 

 

Tabela 2 - Corpo de Enfermagem da USF ALPHA 
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1.4 - Oferta e Disponibilidade de Serviços 
 
A USF Alpha tem o seguinte horário de funcionamento: 

• - Válega (Sede):  

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

• - S. Vicente Pereira (Pólo):  

o 2ªs/3ªs e 5ªs das 8:00h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h 

o 4ªs das 13:00h às 20:00h 

o 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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2 - Contratualização e Resultados  
 

A USF ALPHA definiu para o ano de 2013 Objectivos Estratégicos que contratualizou com o 

ACeS Baixo Vouga 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 

2013, que representa o 4º ano de Actividades em Modelo A desta USF. 

 

Área N.º S.I. Indicador 
Meta 
2013 

Acesso 

3.12 Percentagem de consultas ao utente pelo 
seu próprio médico de família 85% 

2013.002.v1 Taxa de utilização global de consultas 73% 

4.18 Taxa de visitas domiciliárias médicas por 
1.000 inscritos 30‰ 

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) 

60% 

2013.020.v1 
Proporção de hipertensos com idade inferior 

a 65 anos, com pressão arterial inferior a 
150/90 mmhg 

61% 

5.4M 2 

Percentagem de diabéticos dos 18 aos 75 
anos com pelo menos duas HbA1C 

registadas nos últimos 12 meses, desde que 
abranjam os 2 semestres. 

92% 

5.10M i Percentagem de hipertensos c/ registo de 
pressão arterial em cada semestre 90% 

2013.027.v1 Percentagem de crianças com 2 anos com 
PNV cumprido até ao segundo ano de vida 96% 

2013.047.v1 
Proporção de inscritos com idade maior ou 

igual a 14 anos com registo de hábitos 
tabágicos 

52% 

6.12 Percentagem de primeiras consultas na vida 
efectuadas até aos 28 dias 92% 

6.9M Percentagem de primeiras consultas de 
gravidez no primeiro trimestre 91% 

Satisfação 
dos Utentes - 

Percentagem de utilizadores 
satisfeitos/muito satisfeitos 

(aplicação de inquérito --- classificação final) 
% 

Eficiência  

7.6 d4 Custo médio de medicamentos faturados 
(PVP) por utilizador 156,50€ 

7.7 d1 
Custo médio de MCDTs faturados, por 

utilizador do SNS 
 

52€ 

Tabela 4- Indicadores contratualizados para o ano de 2013 pela USF ALPHA 
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2.1 - Cobertura Assistencial 
 

A USF ALPHA durante o ano de 2013 deu cobertura assistencial a um total de 9590 

utentes10 inscritos. Consultando as listas de Inscritos por Ficheiro e por médico de família 

em Dezembro de 2013 temos os seguintes dados: 

• Dr. Alcino: 1528 utentes (752 do sexo masculino e 776 do sexo feminino) 

• Dr. Oleksandr: 1554 utentes (759 do sexo masculino e 795 do sexo feminino) 

• Dra. Fátima: 1754 utentes (836 do sexo masculino e 918 do sexo feminino) 

• Dr. Rafael: 1555 utentes (753 do sexo masculino e 802 do sexo feminino) 

• Dra. Carolina: 1538 utentes (747 do sexo masculino e 791 do sexo feminino) 

• Dra. Elsa: 1661 utentes (798 do sexo masculino e 863 do sexo feminino) 

 Contratualizamos pelo 4º 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 Diretor Executivo do ACeS Baixo-Vouga. Sempre 

que seja adequado, acrescentaremos uma breve análise dos resultados. 

2.2.1 - Indicadores de Acessibilidade 

Área N.º S.I. Indicador Meta 
2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 
2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Meta 
2013 

Resultado 
Obtido 
2013 

Acesso 

3.12 
Percentagem de consultas 
ao utente pelo seu próprio 
médico de família 

85% 87,49% 85% 88,49% 85% 83,21% 

2013.002.v1 Taxa de utilização global de 
consultas - - - 72,59% 73% 74,95% 

4.18 Taxa de visitas domiciliárias 
médicas por 1.000 inscritos 20‰ 29,66‰ 25‰ 29,75‰ 30‰ 23,14‰ 

4.30 
Taxa de visitas domiciliárias 
de enfermagem por 1.000 
inscritos 

125‰ 173,59‰ 150‰ 187,32‰ 150‰ 156,72‰ 

Tabela 5 - Indicadores de Acessibilidade da USF ALPHA de 2011, 2012, 2013 e as Metas Contratualizadas 

10 Dados retirados do MIM@UF 
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A actual lista de utentes atribuída à Dra. Elsa Godinho, esteve desde o dia 1 de Julho até ao dia 

31 de Outubro sem médico de família atribuído, pois a anterior médica responsável por esta 

lista, Dra. Margarida Polónia reformou-se, tendo sido o seu último dia de trabalho a 28 de 

Junho. Este facto prejudicou a acessibilidade dos utentes desta lista ao próprio médico de 

família, daí o indicador 3.12 ter ficado a centésimas de ter sido atingido, no entanto 

consideramo-lo cumprido com o uso da almofada dos 10%.   

No indicador dos domicílios médicos, queremos ainda acrescentar que o falecimento de vários 

utentes acamados também poderá ter contribuído para o não cumprimento este indicador 

 2.2.2 - Indicadores de Desempenho Assistencial 

Área N.º S.I. Indicador Meta 
2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 
2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Meta 
2013 

Resultado 
Obtido 
2013 

Desempenho 
Assistencial 

5.2 

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

42% 48.07% 53% 56,38% 60% 55,95% 

2013.02
0.v1 

Proporção de 
hipertensos com 
idade inferior a 65 
anos, com pressão 
arterial inferior a 
150/90 mmhg 

- - - 60,87% 61% 61,61% 

5.4M 2 

Percentagem de 
diabéticos dos 18 aos 
75 anos com pelo 
menos 2 HbA1C 
registados nos últimos 
12 meses, desde que 
abranjam 2 
semestres. 

75% 90.22% 90% 92,97% 92% 86,61% 

5.10M i 

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

90% 79,51% 85% 89,7% 90% 88,4% 

2013.02
7.v1 

Proporção de crianças 
com 2 anos com PNV 
cumprido até ao 2º 
ano de vida 

- - - 93,81% 96% 97,5% 

2013.04
7.v1 

Proporção de inscritos 
com idade maior ou 
igual a 14 anos com 
registo de hábitos 
tabágicos 

- - - 44,37% 52% 55,44% 

6.12 

Percentagem de 
primeiras consultas na 
vida efectuadas até 
aos 28 dias 

85% 92,94% 90% 96,43% 92% 82,76% 

6.9M 

Percentagem de 
primeiras consultas de 
gravidez no primeiro 
trimestre 

80% 90,48% 90% 87,27% 91% 93,44% 

Tabela 6 - Indicadores de Desempenho Assistencial da USF ALPHA de 2011, 2012, 2013 e as Metas Contratualizadas 
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Em relação aos indicadores 5.2, 5.4M 2, 5.10M i e 6.12 que não foram atingidos, mas que 

estão cumpridos através do uso de “almofada”, pensamos que a justificação para o 

indicador 3.12 também se adequará a estes indicadores, pois também dependem da 

presença de médico de família. 

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 20 a 24 de Maio 

de 2013 (adaptado do Inquérito de satisfação dos Utentes/Clientes das USF do Centro de 

Estudos e Investigação em saúde da Universidade de Coimbra). 

Foram retornados 167 Inquéritos, 68,6% do total dos inquéritos. Estes inquéritos foram 

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

dos respetivos inquéritos). Os restantes não foram rececionados. Para uma população de 

cerca de 10023 utente (à data da realização do inquérito), 167 inquéritos representam 

uma amostragem de 1,66% da população total. Em relação à população utilizadora da USF 

ALPHA em 2012, os 167 inquéritos recebidos representam uma amostragem de 1,67%. 

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:  

Atendimento Geral da USF:  

 

Gráfico 8 - Avaliação Geral dos Utentes em Relação ao atendimento da USF ALPHA 
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Da análise do gráfico 8 podemos concluir que aproximadamente 98,2% dos utentes que 

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

USF. 

Recomendaria a USF Alpha a outros?: 

 

Gráfico 9 - Opinião dos Utentes em relação à recomendação da USF ALPHA a outras pessoas 

 

Com podemos ver na representação gráfico 9, 147 utentes (88%) recomendariam esta USF 

a outras pessoas. 

Satisfação com Secretaria: 

 

 

Gráfico 10 - 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 95,2% de utentes satisfeitos ou muito satisfeitos. 
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Satisfação com Corpo de Enfermagem: 

 

Gráfico 11 - Satisfação dos Utentes da USF ALPHA em relação ao Atendimento do Corpo de Enfermagem 

Da análise do gráfico 11 podemos concluir que 95,2% dos utentes que entregaram o 

inquérito estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento dos enfermeiros. 

Satisfação com Corpo Médico: 

 

Gráfico 12 - Satisfação dos Utentes da USF ALPHA em relação ao Atendimento do Corpo Médico 

Da análise do gráfico 12 podemos concluir que 97,6% dos utentes que entregaram o 

inquérito estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento médico. De realçar que 

75,6% estão mesmo muito satisfeitos com este atendimento. 

A Unidade de Saúde Familiar Alpha tem como primordial objetivo, 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 93,1 %, 

95,4% e 94,2% respetivamente para os Secretários clínicos, médicos e enfermeiros. Estes 

excelentes resultados evidenciam o reconhecimento dos utilizadores da USF ALPHA em 
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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. 

2.2.4 - Indicadores de Eficiência 

Área N.º 
S.I. Indicador Meta 

2011 

Resultado 
Obtido  
2011 

Meta 
2012 

Resultado 
Obtido 
2012 

Meta 
2013 

Resultado 
Obtido 
2013 

Eficiência 

7.6 
d4 

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

177€ 173.02€ 162€ 169,46€ 156,5€ 160,94€ 

7.7 
d1 

Custo médio de 
MCDT s 
facturados por 
utilizador (SNS)
  

76€ 69,95€ 66€ 54,9€ 52€ 62,04€ 

Tabela 7 - Indicadores de Eficiência da USF ALPHA de 2011, 2012, 2013 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 2013 a USF Alpha poupou em medicamentos 177.204,61 € 

relativamente ao ano anterior, tendo sido facturados 1.064.634,28 € contra os 

1.241.838,89 € de 2012 (de acordo com o indicador P06.02.R02 - Medicamentos Aceites 

do MIM@UF). O indicador 7.7 d1 também não foi cumprido em 2013, a USF gastou mais 

36.097,56 € que o ano passado, no entanto continuamos a considerar que o saldo destes 

dois indicadores é positivo apesar do seu incumprimento, pois subtraindo os 36.097,56 € 

aos 177.204,61 €, obtemos que a USF em 2013 conseguiu poupar ao Estado 141.107,05 € 

relativamente ao ano anterior. 

 

2.3 - Situações com impacto nos resultados 
 

2.3.1 - Ausências Prolongadas 
 

Durante o ano de 2013, a Dra. Margarida Polónia reformou-se, tendo estado a respectiva 

lista de utentes, sem médico assistente de dia 1 de Julho até ao dia 31 de Outubro de 2013. 

A Dra. Elsa Godinho só iniciou funções na USF para substituir a Dra. Margarida Polónia no 

dia 1 de Novembro. Durante esta ausência prolongada, o restante corpo médico realizou 

horas extraordinárias para tentar suprir a ausência de médico nesta lista de utentes.  
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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 

Dra. Elsa Godinho Médica Ass. Med. Geral 
e Familiar 47845 

Dra. Carolina Espada Médica Ass. Med. Geral 
e Familiar 47534 

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

 

2.3.3 - Outras situações para análise 

Sem outras situações para análise. 

 

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 2013, 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 2013, 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 

2013 nesta rubrica dos Indicadores Financeiros. 
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Comparando os resultados destes indicadores com os indicadores dos anos anteriores de 

2011 e 2012, é impossível não apontar novamente a ausência de 4 meses de um médico 

desta USF como causa para a descida de vários indicadores, sendo eles os seguintes: 5.10M 

f, 4.9M1 m, 5.2M e 4.10M 1m. Apesar de tudo, conseguimos manter vários indicadores 

acima dos 90%, isto graças ao esforço da equipa para minimizar a ausência de um médico 

durante 4 meses. 

   

Mês 2011-12 2012-12 2013-12 

Métrica Valor Valor Valor 

Financeiro 

3.22M Taxa de utilização de consultas de enfermagem em 
Planeamento Familiar (M15-49a) 31,77 32,90 29,47 

4.10M 
1m 

% de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de 
saúde infantil no 2º ano de vida 68,35 84,52 84,06 

4.22 Nº médio de consultas de enfermagem em saúde 
materna 8,71 10,78 14,10 

4.22M % de grávidas com 6 ou mais consultas de 
enfermagem em saúde materna 95,24 97,96 96,67 

4.33 % de visitas domiciliárias de enfermagem realizadas a 
puérperas vigiadas na USF durante a gravidez 18,18 50,00 68,97 

4.34M % visitas domiciliárias de enfermagem realizadas a 
recém-nascidos até aos 15 dias de vida 14,87 52,56 53,57 

4.9M 
1m 

% de crianças com pelo menos 6 consultas de 
vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 78,38 90,00 69,57 

5.10M f % de hipertensos com registo de Pressão Arterial em 
cada semestre 79,51 89,70 88,40 

5.13M1 % de hipertensos com registo de IMC nos últimos 12 
meses 88,58 93,90 95,51 

5.13M2 % de inscritos com 2 anos com peso e altura 
registados nos últimos 12 meses 81,19 90,00 90,36 

5.2M % de mulheres Vigiadas em PF entre 25 e 49 anos com 
colpocitologia actualizada (3 anos) 83,15 85,30 79,88 

5.7 % de diabéticos com pelo menos um exame dos pés 
registado no ano 93,89 95,83 91,33 

6.1 % de crianças com PNV actualizado aos 2 anos 92 91,92 96,39 

6.13 % de diagnósticos precoces (THSPKU) realizados até ao 
7.º dia de vida do recém-nascido 90 97,53 92,06 

6.19M % de diabéticos dos 18 aos 75 anos abrangidos pela 
consulta de enfermagem 95 98,70 94,64 

6.1M d1 
f % de crianças com PNV actualizado aos 2 anos (S) 92 91,92 96,39 

6.2M % de hipertensos com 25 ou mais anos com vacinação 
antitetânica actualizada 93,39 95,18 95,22 

6.4 % de grávidas com revisão do puerpério efectuada 68,18 92,86 93,10 
Tabela 9 - Resultados Obtidos no ano de 2013 pela equipa da USF ALPHA na Rubrica Indicadores Financeiros 
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2.5 - Carteira Adicional de Serviços 
Não foi Contratualizado no ano de 2013 pela equipa da USF ALPHA nenhuma Carteira 

Adicional de Serviços 

2.6 - Alargamento de Horário 
Não foi Contratualizado no ano de 2013 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 Primário, 

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 atividades e indicadores, apostando 

na melhoria da qualidade da prestação de cuidados de saúde à nossa comunidade, pelo 

que, para além dos já incluídos na contratualização, foi ainda dada grande relevância a 

aspectos de grande importância que passamos a resumir: 

1) No Programa de Planeamento familiar/Pré-Concepcional foi avaliado um 

indicador não contratualizado, todavia, relevante para a prática profissional na 

nossa Unidade de Saúde, a taxa de utilização em Planeamento Familiar, sendo que 

nos propusemos à obtenção de 36%, no entanto, muito pela ausência prolongada 

de uma médica, este objectivo ficou aquém dos nossos objetivos, sendo que apenas 

conseguimos 18,78%. Foram ainda realizadas atividades para colmatar 

necessidades existentes: informar sobre consulta de planeamento familiar; 

realização da consulta; avaliação da 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 seis ou mais consultas de enfermagem em saúde materna, tal como 

que todas as grávidas seguidas na USF efectuassem a revisão de Puerpério no 

tempo previsto e a implementação de visita domiciliária a puérperas vigiadas na 

USF durante a gravidez. Assim propusemo-nos para o ano 2013 que pelo menos 

95% das grávidas em 2013 tivessem seis ou mais consultas de enfermagem em 

saúde materna 96,67%; Relativamente ao indicador de percentagem de grávidas 

com revisão de puerpério efectuada, foi objectivo da equipa para 2013 que 91% 

das grávidas vigiadas na USF efectuassem revisão de puerpério no tempo previsto, 

sendo com grande satisfação que vemos este objectivo largamente superado com 

93,10% 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 
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durante a gravidez, foi objectivo da equipa para o ano 2013 realizar visita 

domiciliária a 55% das puérperas, sendo que também este objectivo foi 

satisfatoriamente atingido com 68,97% das puérperas vigiadas a obterem visita 

domiciliária dentro to tempo previsto. Planeamos as atividades: 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, a 

percentagem de crianças com pelo menos seis consultas de saúde infantil 

realizadas entre os 0 e os 11 meses e a percentagem de crianças com pelo menos 

três consultas de saúde infantil realizadas no 2º ano de vida; no que diz respeito á 

percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizados até ao sétimo dia de 

vida do recém-nascido, em 2013 tínhamos como meta que 97% dos recém-

nascidos realizassem diagnóstico precoce até ao sétimo dia de vida, objectivo não 

superado, tendo ficado pelos 92,06%; No que á percentagem de visitas 

domiciliárias de enfermagem realizadas a recém-nascidos até aos 15 dias de vida 

diz respeito, propusemo-nos a 55%, no entanto apenas 53,57% dos recém-

nascidos foram abrangidos com a visita domiciliária até aos 15 dias de vida; 

Relativamente à percentagem de crianças com pelo menos seis consultas de saúde 

infantil realizadas entre os 0 e os 11 meses, tinha a USF alfa proposto para 2013, 

80%, no entanto apenas conseguimos 69,57%; Por fim, relativamente á 

percentagem de crianças com pelo menos três consultas de saúde infantil 

realizadas no 2º ano de vida superou-se o alvo de 80% com 84,06%. Foram criadas 

atividades: realização da consulta de saúde infantil e juvenil, segundo marcação 

programada da consulta com avaliação e 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 
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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. 

4) Programa de Rastreio Oncológico, fundamental 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. Os médicos de família têm sido 

preponderantes no fornecimento de serviços de rastreio do cancro nas 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 á qual presta cuidados. Foram 

concomitantemente realizadas atividades: 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, consome muitos recursos e variados, desde 

recursos humanos, técnicos de tempo e até económicos, portanto achamos 

relativamente à comunidade em que nos encontramos a trabalhar diariamente ser 

muito importante termos a noção da percentagem de avaliações positivas pelos 

utentes em relação á prestação de cuidados de saúde em situação aguda, bem 

como, a percentagem de avaliações positivas pelos profissionais em relação à 

prestação de cuidados de saúde em situações de situação aguda. Foram criados 

pela equipa os dois novos indicadores para melhor entender a sua prestação no 

terreno, criando atividades 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 á USF nas situações de doença agudas; elaboração e realização de 

inquérito de satisfação sobre a prestação de cuidados de saúde em situações de 
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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 2013 

foi meta traçada pela USF, 92% para os dois indicadores, ambos superados com 

91,33% e 94,64%. Tendo em conta o Manual de Boas Práticas e as respectivas 

NOCs: houve a 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. 

7) No programa de saúde de Hipertensão Arterial, foram também tomados em 

grande 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 90% com 95,51%; 95,22% dos hipertensos 

obtiveram a vacinação antitetânica actualizada, superando o objectivo de 95%;  A 

equipa teve como atividades 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; 

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. 
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8) Programa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), doença 

responsável por elevada frequência de consultas médicas e de serviços de urgência 

nos nossos dias. A USF ALPHA apresentou indicadores e atividades 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 a seguintes atividades para conseguir atingir 

os nossos objectivos para este programa de tão grande importâncias 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 USF ALPHA, 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, tendo sido então, a percentagem de utentes 

com vinte e três 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 

atividades no sentido de colmatar esta situação: divulgação da existência do 

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 23 anos inscritos na USF ALPHA com PNV desactualizado 

e realização da Auto-actualização na área da Vacinação. 

10) O Programa de Cuidados de Saúde Domiciliário, 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 
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domiciliárias de enfermagem e a percentagem de doentes com compromisso 

crónico e boletim de cuidados domiciliários correctamente preenchido. Foram 

realizadas atividades 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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4 – Reuniões Conselho Geral 
 

No Ano de 2013 efetuaram-se 21 reuniões de Conselho Geral, o que perfaz uma média de 

1,75 reuniões por mês (5,25 por trimestre). 

Meses Número de reuniões 
Janeiro 1 

Fevereiro 2 
Março 2 
Abril 2 
Maio 4 
Junho 3 
Julho 1 

Agosto 1 
Setembro 1 
Outubro 2 

Novembro 0 
Dezembro 2 

Total 21 
Tabela 10 - Numero de reuniões de Conselho Geral 

Reunião tem por significado a junção de pessoas num mesmo local para tratar de algum 

assunto em busca de atingir a unidade, a convergência, a uniformidade de opiniões, o 

consenso em relação a um determinado tema. Nas organizações as reuniões são 

importantes eventos para contato pessoal e comunicação entre os coparticipantes. 

A reunião é um importante recurso que pode ser utilizado para solucionar diversos 

problemas, encontrar respostas para casos difíceis e ainda trocar ideias e experiências em 

prol de um objetivo comum. 

Os critérios claros de convocação de uma reunião são um dos pontos essenciais para a 

tornar produtiva. É também fundamental que uma reunião tenha ordem de participação 

dos envolvidos, respeito entre todos, regras para intervenção, eleição das pautas que a 

comporão ou informe antecipado do tema a ser discutido, horário de início e finalização a 

fim de que as pessoas se organizem. 

Os conteúdos discutidos nas reuniões devem ser colocados em Ata de reuniões, uma vez 

que ela visa documentar de forma simples e objetiva tudo que foi discutido e decidido em 

reunião.E assim, os assuntos poderão ser consultados/retomados sempre que necessário. 
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No fim de uma reunião é fundamental proceder à sua avaliação, de maneira a conhecer os 

pontos fortes e fracos para futuramente poderem ser melhorados e/ou corrigidos.  

Em seguimento desta ideia, a equipa continua a proceder à avaliação de todas as suas 

reuniões aquando o seu términus, efetuada 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 adotar e a implementar um 

plano de desenvolvimento de competências e de formação profissional contínua para o 

ano de 2013, 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 coletivas 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 ações 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 ótimo de qualidade nos cuidados 

prestados e na satisfação dos seus elementos. 

As ações 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 

atividades desenvolvidas.  

Durante o ano de 2013 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 Direção 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 atividades desenvolvidas 

Quem Médicos / Enfermeiros / Secretários Clínicos  

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

Onde Sala de reuniões a USF ALPHA  

Quando Mensalmente 

Avaliação Nº ações de formação realizadas / nº de ações 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 2013 

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

da USF ALPHA. 

 
Tema  Preletor Tipo Data 

“Uma das Oito Evidências Clínicas de 2012 relevantes 
para os Cuidados Primários – Em homens saudáveis a 
suplementação dietética com Vitamina E aumenta o risco 
de Cancro da próstata”.  Artigo seleccionado e comentado 
pelo Prof. António Vaz Carneiro do Centro de Estudos de 
Medicina Baseada na evidência da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa. 

Alcino Sousa Santos T 15.03.2013 

Caso Clínico – "Um utente com Bloqueio Completo de 
Ramo esquerdo" Luís Adelino T 15.03.2013 

Aplicação do Protocolo de Triagem na USF ALPHA para 
dar resposta aos pedidos de consulta para o próprio dia 
por parte dos nossos utentes 

Alcino Sousa Santos T 12.04.2013 

Apresentação de 3 cartazes informativos sobre a emissão 
de atestados médicos para a carta de condução com base 
no novo decreto de lei. 

Rafael Gonçalves T 07.05.2013 

Curso de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa Empresa ard´nozz O 28.12.2013 

Tabela 12 - Reuniões de Formação realizadas durante o ano de 2013 
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Durante o ano de 2013 foram elaborados 3 cartazes informativos que foram publicitados 

na Sala de Espera da USF ALPHA sobre a emissão de atestados médicos para as cartas de 

condução com base no Decreto-Lei n.º 138/2012 de 5 de Julho. 

A USF ALPHA fez representar através de 3 elementos dos diferentes corpos nas reuniões 

da USF-NA. As reuniões decorreram na Ordem dos Enfermeiros, em Coimbra. 

O enfermeiro José Cláudio participou numa reunião de trabalho no dia 18.11.2013, no 

âmbito do Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares. 

O Dr. Rafael Gonçalves participou numa reunião de trabalho, no dia 21 de Novembro, pelas 

14h30, no auditório do Instituto Português da Juventude, sobre apresentação da nova 

metodologia no que se refere à prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários. 

Formação Externa 

I Encontro da 
UC na 

Comunidade 

A Enf.ª Fernanda Magalhães e a Enf.ª Cristiana Santos participaram 
no I encontro da Unidade de Cuidados na Comunidade de Oliveira de 
Azeméis – Atravessando Gerações 
Objetivos: melhorar o seu desempenho nas áreas da Saúde escolar, 
da saúde no inicio da vida e da Saúde nos idosos 

15.02.2013 

 

Jornadas de 
Medicina 

Familiar da 
Madeira e 

Continente 

O Dr. Oleksandr Turyanskyy participou nas Jornadas de Medicina 
Familiar com o objetivo de atualização dos conhecimentos nos temas 
abordados nas jornadas: 
• DPOC 
• Reumatismos das partes moles + Patologia Reumática 
• Critérios de Diagnóstico precoce de lesões cutâneas malignas 
• Novas terapêuticas Anti-coagulantes ao alcance do Médico de 

Família 
• Insulinoterapia 
• Patologia da Tiróide, nódulos da tiróide: Hiper e Hipotiroidismo 
• Disfunção eréctil e HBP 
• Toxicodependências e ajudas terapêuticas 

26 e 27.04.2013  

 

Workshop 
“Um dia com 

Balint” 

Participação do Dr. Alcino Santos e do Dr. Rafael Gonçalves com os 
seguintes objetivos:  
• Familiarização com a dinâmica de um grupo Balint 
• Participação em simulações de papéis (role-play em grupo 

seguro), onde se expõem as dificuldades   relacionais com 
pacientes, e se desenvolve a gestão das emoções daí 
decorrentes. 

• Desenvolvimento de Competências pessoais facilitadoras de um 
ambiente de consulta em que domine a escuta empática 

08.05.2013 

 

DGS 
"Programa de 

SI / SJ" 

Participação da Dra. Fátima Veiga e do Enf. Hélder Fernandes numa 
ação de formação da DGS sobre o Programa de Saúde Infantil e 
Juvenil - Implementação de alterações ao Programa de Saúde Infantil 
e Juvenil  

10.05.2013 

Ação de Participação do Dr. Rafael Gonçalves – Abordagem das noções 21.05.2013 
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formação 
Fármaco-
economia  

básicas que permitem caracterizar o medicamento como bem 
económico. Dada a importância que assumem na definição da política 
da saúde, foram abordados os problemas da definição de equidade e 
da sua medida. Particular atenção foi dada as metodologias de 
avaliação económica dos medicamentos e ao seu papel como 
instrumento de política.  

 

Workshop dos 
Conselhos 
Técnicos 

Participação do Dr. Alcino Santos, Enf.ª Cristiana Santos e Dr. Rafael 
Gonçalves no Workshop Conselhos Técnicos que se realizou no São 
João da Madeira Hotel. Foram abordados os seguintes temas: 
(1) A Contratualização e melhoria continua - Pensar o modelo de 
contratualização em uso. (2) As vertentes e dimensões no contexto 
das necessidades de saúde. - Projetar os desafios futuros, no que se 
refere ao caminho que a contratualização deverá percorrer, num 
contexto de gestão da doença crónica. (3) Perfil de Saúde e os 
Indicadores. (4) Impacto dos Indicadores e Definição de Estratégias  
 

29.05.2013 

 

Workshop 
“Economia da 

Saúde e 
Avaliação 

Económica” 

O Dr. Alcino Santos participou no Workshop "Economia da Saúde e 
Avaliação económica, promovido pela MSD e Universidade Católicam 
com ose seguintes objetivos: 
• Introdução breve à ideia de escassez, de custo de oportunidade 

e a algumas das especificidades económicas do sector dos 
cuidados de saúde incluindo o papel do Estado.  

• Abordagem do tema da produção de saúde, no qual se 
examinam os determinantes dos níveis de saúde de uma 
população, indo para além dos cuidados de saúde num sentido 
estrito. Esta parte inclui também uma análise dos fatores 
universais de crescimento das despesas de saúde, em particular 
do envelhecimento da população e da inovação tecnológica em 
saúde.  

• Análise ao financiamento do sistema de saúde: quanto custam 
os cuidados de saúde, quem os paga e quem é pago, como é 
que as formas de pagamento geram incentivos que alteram os 
comportamentos quer da procura quer da oferta de cuidados de 
saúde, quais os resultados obtidos e qual o valor económico 
desses resultados.  

• Apresentação de alguns conceitos de base e as principais 
abordagens da avaliação económica em saúde. 

13 e 
14.09.2013 

 

Colóquio 
"Cuidar 2013" 

Participação da Enf.ª Catarina Lamas - Objetivos da ação formativa: 
(1) A arte da carta de alta de enfermagem (2) Acompanhamento do 
Prematuro no 1° mês pós alta (3) Aderir para não recair (4) Aplicação 
móvel para monitorização de feridas Diabetes Mellitus (5) Cuidar de 
quem cuida (6) Documentação das práticas de enfermagem da 
Unidade de Cirurgia ambulatória em Aplicativo SAPE (7) Prevenção e 
encaminhamento de ocorrências pós-cirurgias na unidade de cirurgia 
ambulatório (8) Registos com linguagem CIPE na consulta de 
Enfermagem de Saúde Materna (9) Relax 

06.12.2013 
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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 2013 proporcionamos, com imenso gosto, um estágio à colega Natália 

Shevnina, residente em Espanha,  no âmbito do “Mini-Hippokrates Programme in Portugal”. 

 

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. 

 
Aluna: Daniel Filipe Morais da Rocha 

Escola: Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

Ensino: Ensino Clínico VI – Área de Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária 

Ano: 4º Ano 7º Semestre do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 18/11/2013 a 13/02/2014 

Tutor: Diana Manuela Pereira Silva 

 
 
Aluna: Daniela Assis Rodrigues Amorim    

Escola: Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

Ensino:  estágio de Vigilância de Gravidez 

Ano: 7º Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 

Período: 21 de Março a 17 de Maio de 2013 

Tutor: Cristiana Sofia Valente Santos 

Trabalhos desenvolvidos:  

Educação para a Saúde: 

 O Nascimento: Adaptação Parental (15/04/2013, sala de reuniões das 18h às 19h) 

 Viver uma gravidez saudável (18/04/2013, sala de reuniões das 18h às 19h) 

 Vivenciar o Trabalho de parto (24/04/2013, sala de reuniões das 18h às 19h) 

 Amamentar Porquê? (06/05/2013, sala de reuniões das 18h às 19h) 

 Exercício Físico no Pós-Parto (06/05/2013, sala de reuniões das 18h às 19h) 

38  
 



 
 

Relatório de Actividades USF ALPHA 2013 

Aluna: Daniela Pereira Santos  

Escola: Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – “Vida e Saúde” 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 27 de Maio de 2013 a 21 de Junho de 2013 

Tutor: Cristiana Sofia Valente Santos 

Trabalhos desenvolvidos: Juntamente com a Colega  

Panfletos: Intoxicação, Golpe de Calor, Hipotermia, Quedas 

Cartazes: Ao tomar medicação seja prudente! 

Acção de formação: Envelhecer em Segurança! (Intoxicações: medicamentosa e monóxido de carbono, 
Golpe de calor, Quedas,) 

 
 
Aluna: Isabel de Brito Pereira Pinto  

Escola: Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – “Saúde Comunitária” 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 24 de Junho de 2013 a 19 de Julho de 2013 

Tutor: Catarina José Carvalho Lamas 

Trabalhos desenvolvidos: Manual de Tratamento de Feridas 
 
 
Aluna: Jéssica Sofia Fernandes Ferreira 

Escola: Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – “Vida e Saúde” 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 29 de Abril de 2013 a 24 de Maio de 2013 

Tutor: Catarina José Carvalho Lamas 

Trabalhos desenvolvidos: 1 panfleto – Hipertensão Arterial  
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Aluna: Joana Rute Guedes Machado 

Escola: Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – “Saúde Comunitária” 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 24 de Junho de 2013 a 19 de Julho de 2013 

Tutor: Diana Manuela Pereira Silva 

Trabalhos desenvolvidos: Manual de Tratamento de Feridas 

 
 
Aluna: Maria Fátima Oliveira Santos 

Escola: Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – “Vida e Saúde” 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 27 de Maio de 2013 a 21 de Junho de 2013 

Tutor: Fernanda Maria Barbosa Magalhães Cruz 

Trabalhos desenvolvidos: Juntamente com a Colega  

Panfletos: Intoxicação, Golpe de Calor, Hipotermia, Quedas 

Cartazes: Ao tomar medicação seja prudente! 

Acção de formação: Envelhecer em Segurança! (Intoxicações: medicamentosa e monóxido de carbono, 
Golpe de calor , Quedas,) 

 
 
Aluna: Diana Margarida Pinto Correia 

Escola: Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

Ensino: Ensino Clínico VI – Área de Cuidados de Enfermagem ao Indivíduo no seu Contexto Familiar e 
Comunitário 

Ano: 4º Ano 7º Semestre do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 3 de Dezembro de 2012 a 20 de Fevereiro de 2013 

Tutor: Fernanda Maria Barbosa Magalhães Cruz 
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Aluna: Ana Cristina da Cruz Ribeiro 

Escola: Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

Ensino: Ensino Clínico VI – Área de Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária 

Ano: 4º Ano 7º Semestre do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 18/11/2013 a 13/02/2014 

Tutor: Hélder Óscar da Silva Fernandes 

Tabela 13 – Estágios realizados por alunos de Enfermagem na USF ALPHA 

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

desempenho profissional. 

O Conselho Técnico da USF ALPHA, em Maio de 2013, enviou carta ao Exmo. Coordenador 

do Internato de Medicina Geral Familiar da Zona Centro Dr. Rui Nogueira, informando-o 

que a USF ALPHA é constituída por um grupo multiprofissional solidário e firmemente 

empenhado num projeto que passou a ser pertença de todos e que conta com profissionais 

fortemente motivados e empenhados na procura constante de níveis de desempenho de 

elevada qualidade nos cuidados de saúde primários. Mais informou, que a equipa da USF 

ALPHA trabalha diariamente para prestar cuidados de saúde de excelência aos indivíduos, 

às famílias e à comunidade onde está inserida, e que participa na formação pré e pós-

graduada de enfermeiros, com o acolhimento de vários enfermeiros ao longo do ano.  

Comunicámos também que pretendíamos alargar essa nossa experiência na formação de 

novos Médicos de Família e que com esse espírito de missão, a equipa da USF ALPHA 

gostaria de contribuir e colaborar na formação, Internato de Medicina Geral e Familiar, 

disponibilizando dois médicos para orientarem Internos de Medicina Geral e Familiar. 

 

5.3 Produção científica e de investigação  
 

No ano de 2013 a USF ALPHA trabalhou na elaboração de um protocolo de um estudo para 

caracterização do pedido de Consultas para o próprio dia por situações agudas. 

Dessa forma foi implementado plataforma para registo da toda a informação dos utentes 

que solicitam esse tipo de consultas. 

Realizou também um estudo de avaliação do registo dos parâmetros abaixo descritos da 

Ficha Individual do Utente no Processo Clínico informatizado SAM. 
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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 2013, tendo sido escolhida pela equipa para esse efeito a avaliação 

da qualidade dos Registos da Ficha Individual dos utentes da USF ALPHA no Programa 

informático SAM, com o objetivo de melhorar o registo dos parâmetros da Ficha individual 

do utente.  

 

5.4.1 Descrição do tema 
 

O registo clínico é uma ferramenta essencial na gestão clínica. É um suporte informativo e 

meio de comunicação, reflete a qualidade dos cuidados médicos, contribui para a formação 

e para a investigação.  

O registo clínico tem assumido um interesse crescente em Medicina Geral e Familiar 

(MGF), dependente da necessidade de melhorar a eficiência dos serviços assistenciais. Este 

maior protagonismo converteu o bom registo clínico numa das principais ferramentas do 

médico de família, nomeadamente para a gestão clínica, encarada tanto do ponto de vista 

do doente individualmente considerado, como do ponto de vista da gestão e avaliação dos 

serviços. O registo clínico é um instrumento operacional e um componente decisivo dos 

cuidados médicos, que contribui para a sua qualidade e a reflete. 

É do conhecimento de todos, que as características sociais e económicas de um país e da 

sua população são intrínsecas a qualquer sistema de saúde e, nalgumas vertentes, são 

simultaneamente  causa e consequência do próprio sistema. Entre os principais 

determinantes da saúde encontram-se as características socioeconómicas de uma 

população. Por permitirem caracterizar grande  parte dos aspetos relativos à condição de 

vida, o  rendimento, a educação e a profissão são considerados  na explicação das 

desigualdades no estado de saúde das  pessoas. Pessoas com rendimentos mais baixos, 

com  menos habilitações ou menor qualificação tendem a ter  uma maior prevalência de 

problemas de saúde e a viver  menos anos.  

Outro problema importante é o desemprego que tem vindo a aumentar significativamente  

ao longo dos últimos meses; Trata-se simultaneamente dum problema sério, mas  também 

de uma oportunidade para implementar  melhorias estruturais no sector da saúde. 

A escolaridade da população é um dos fatores sociais frequentemente usado na análise 

sociodemográfica, por causa da influência que exerce sobre a saúde, as atitudes e prática 
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em relação à saúde em geral, o cuidado pela saúde das crianças, hábitos de higiene e 

alimentação, bem como na procura de assistência em caso de doença. O nível de 

escolaridade tem influência também na recetividade das mensagens de medicina 

preventiva. 

Ao longo destes últimos 3 anos de trabalho na USF ALPHA, verificamos que os médicos 

utilizam pouco a ficha individual do utente e dessa forma não registam os parâmetros de 

caracterização socioeconómica. Não esquecer que  a ausência do registo destes 

parâmetros relativos ao estilo de vida e dados socioeconómicos é um dos problemas 

frequentemente encontrados na investigação em saúde pública pois os registos clínicos 

são uma fonte habitual de recolha de informação referente à doença/saúde.  

Tendo em conta todas estas premissas, é objetivo deste estudo fazer uma avaliação dos 

registos clínicos dos médicos da USF ALPHA, nomeadamente na componente "Ficha 

Individual do SAM", onde deverão estar registados os dados socioeconómicos, hábitos 

tabágicos, nível de dependência, entre outros. Está comprovado que o nível social e a 

escolaridade influenciam o estado de doença e a utilização dos serviços de saúde.  

Dessa forma pretende-se identificar potenciais problemas existentes nesses registos, 

apontando alguns caminhos para os melhorar. 

Este trabalho insere-se na estratégia dos Programas de garantia de qualidade (Plano de 

Acompanhamento Interno) e visa a avaliação e melhoria do desempenho profissional 

através da qualidade do registo nos processos clínicos. Aceita-se o corolário de que o bom 

preenchimento dos processos clínicos é contributo para uma boa assistência ao utente, 

pelo que consideramos uma necessidade básica que as ficha individuais estejam 

preenchidas de uma forma completa e precisa.  

 

5.4.2 Análise da implementação 
 

O principal objetivo desta investigação é avaliar e melhorar a prática clínica no que diz 

respeito ao registo dos parâmetros abaixo descritos da Ficha Individual do Utente no 

Processo Clínico informatizado SAM:  

• Parâmetro a - Escolaridade 

• Parâmetro b - Profissão 

• Parâmetro c - Situação Profissional 
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• Parâmetro d - Hábitos Tabágicos 

• Parâmetro e - Hábitos Alcoólicos 

• Parâmetro f - Grau de dependência 

Objetivo específico 1: Conseguir que no final do ano 80% dos médicos obtenha um 

padrão Bom no registo dos parâmetros supracitados. 

Objetivo específico 2: No final do ano de 2013, que todos os parâmetros tenham uma 

taxa de registo superior a 70% 

Metodologia 

Tipo de Estudo: O presente estudo, de metodologia quantitativa, é um estudo 

observacional, transversal e descritivo. Os dados serão obtidos através da análise dos 

registos médicos eletrónicos.  

Dimensão estudada: qualidade do registo clínico. 

Unidade de estudo: todos os utentes dos 6 ficheiros da USF ALPHA  com idades 

superiores a 18 anos que tiveram uma consulta no ano de 2013 até à data da avaliação. 

Seleção da Amostra: Amostra aleatória de 20 utentes utilizadores por ficheiro clínico. 

Serão retiradas as listas por médico, dos utentes utilizadores no final das datas das 

diferentes avaliações e escolhidos 20 através de sorteio. 

Tipo de dados: dados de processo.  

Fonte dos dados: processos clínicos informatizados. 

Tipo de avaliação: interna (inter-pares). 

Critérios de avaliação: Os médicos deverão registar os parâmetros escolaridade, 

profissão, situação profissional, hábitos tabágicos, hábitos alcoólicos e grau de 

dependência a todos os utentes que recorram à USF ALPHA. 

Padrão de Qualidade: Insuficiente - Quando estão registados dois ou menos parâmetros 

supracitados; Suficiente - Quando estão registados 3 ou 4 parâmetros supracitados; Bom 

- Quando estão registados mais do que 5 parâmetros supracitados. 

Colheita de dados: colheita efetuada pelos médicos através de observação direta da Ficha 

Individual dos processos clínicos informatizados (Programa SAM) - Ver Tabela 7 

Relação temporal: avaliação retrospetiva. 
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Seleção da Amostra: Amostra randomizada (20 processos de utentes utilizadores no ano 

de 2013 por médico) 

Método de identificação: base institucional (ficheiro) 

Tipo de intervenção prevista: Propor novas formas organizativas no sentido de 

melhorar a qualidade dos registos nos processos clínicos. Intervenção educacional junto 

aos médicos de família, começando pela apresentação dos resultados obtidos e 

sensibilização/informação para melhoria dos registos. Realização de duas novas 

avaliações após 3 meses, para averiguar se medidas de correção resultaram ou não. 

 

5.4.3 Avaliação - Resultados  
 
Primeira Avaliação (31.05.2013) 

Foram analisados os processos clínicos dos utentes utilizadores no ano de 2013 com mais 

de 18 anos, quanto ao registo dos parâmetros: escolaridade, profissão, situação 

profissional, nível de dependência, hábitos tabágicos e alcoólicos.  A avaliação do registo 

desses parâmetros foi efetuado através da observação da ficha individual dos utilizadores 

de uma forma manual. Os dados foram registados numa folha de Excel, cujo os resultados 

estão apresentados nas tabelas seguintes:.  

1ª Avaliação       
Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R 5R 6R 

Médico 

M1 1 1 0 0 1 0 17 
M2 3 6 4 3 2 2 0 
M3 8 5 4 3 0 0 0 
M4 20 0 0 0 0 0 0 
M5 7 2 4 0 0 3 4 
M6 2 0 0 0 0 2 16 

Total 41 14 12 6 3 7 37 
Tabela 14 - - Distribuição por médico do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 registos de parâmetros 
(1ª Avaliação) 

Na primeira avaliação realizada a 31.05.2013, foram analisados os processos clínicos de 

20 utentes de cada médico o que perfaz um total de 120 utentes. Verificamos que das 120 

fichas individuais analisadas apenas 37 fichas (30,83%) apresentavas todos os parâmetros 

analisados registados e que 41 fichas (34,16%) nunca tinham sido abertas para registo dos 

referidos parâmetros. Verificou-se que havia um padrão de qualidade de registo dos 

parâmetros insuficiente (dois ou menos parâmetros registados) em 55,83% (67) das 

fichas individuais dos utentes. 
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Só se verificou um padrão bom (quando estão registados mais do que 5 parâmetros 

registados )em 44 fichas  (36,7%), valor muito abaixo do objetivo apresentado no 

protocolo deste trabalho. 

Foi constatado também que haviam dois médicos com um grande hábito de abrir e 

registar os parâmetros das fichas individuais dos utentes com cerca de 85% das fichas 

com todos os parâmetros registados, assim como havia dois médicos que apresentavam 

menos de 15% de registo de 3 ou 4 parâmetros. 

1ª Avaliação       

  
Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Parâmetro e 
registado 

Parâmetro f 
registado 

Total 

Médico 

M1 19 18 18 17 17 17 107 
M2 8 5 16 9 3 0 41 
M3 4 2 12 4 0 0 22 
M4 0 0 0 0 0 0 0 
M5 7 7 7 13 11 4 49 
M6 18 16 18 18 18 18 106 

Total 56 48 71 62 49 39  
Tabela 15 - Distribuição por médico do registo dos parâmetros a, b, c, d, e, f (1ª avaliação) 

Nesta avaliação analisou-se também quais eram os parâmetros mais registados pelos 

Médicos e verificou-se que o parâmetro C (Situação Profissional) seguido do parâmetro D 

(Hábitos Tabágicos) eram os parâmetros mais vezes registados, com 59,16% e 51,6% 

respetivamente. 

Os Médicos M1 e M6 apresentavam cerca de 89% de todos os parâmetros das fichas 

individuais registadas, seguidos por dois médicos com registo na ordem dos 30 a 40%. 

Estes dados foram apresentados em reunião do Corpo médico e as medidas corretivas 

implementadas foram: 

(1)  Alertar todos os médicos para a necessidade de abrirem a ficha individual em todas as 

primeiras consultas do ano, independentemente do tipo de consulta, e verificarem se estão 

registados os parâmetros supracitados, assim como verificar se os mesmos estão 

atualizados. 

 (2) Foram dados exemplos da facilidade de preenchimentos dos parâmetros pelos 

médicos com melhores indicadores.  

Segunda Avaliação (31.08.2013) 
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A segunda avaliação ocorreu no final do mês de Agosto e seguiu os procedimentos 

descritos na primeira avaliação. Uma vez mais foram a apresentação os resultados e 

apresentadas medidas corretivas em reunião do corpo médico. 

2ª Avaliação       
Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R 5R 6R 

Médico 

M1 0 0 0 0 3 0 17 
M2 8 0 0 0 3 6 3 
M3 7 5 1 0 5 2 0 
M4 7 2 5 3 3 0 0 
M5 0 0 0 7 2 4 7 
M6 0 0 0 0 5 2 13 

Total 22 7 6 10 21 14 40 
Tabela 16- Distribuição por médico do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 registos de parâmetros (2ª 
Avaliação) 

2ª Avaliação       

  
Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Parâmetro e 
registado 

Parâmetro f 
registado 

Total 

Médico 

M1 20 18 20 20 19 17 114 
M2 12 11 12 14 8 4 61 
M3 8 5 8 12 3 1 37 
M4 6 3 6 13 5 0 33 
M5 17 14 20 19 14 7 91 
M6 19 18 20 20 15 16 108 

Total 82 69 86 98 64 45   
Tabela 17- Distribuição por médico do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 registos de parâmetros (2ª 
Avaliação) 

Estes dados foram apresentados em reunião do Corpo médico e foi proposto à equipa, 

como medida corretiva, que os médicos aproveitassem também as consultas de situações 

agudas, quer consultas abertas, quer consultas de Intersubstituição para registar os 

parâmetros das fichas individuais. 
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Terceira Avaliação (30.11.2013) 

 

A terceira avaliação (Avaliação Final) ocorreu no final do mês de Novembro e seguiu uma 

vez mais os procedimentos descritos nas avaliações anteriores.  

3ª Avaliação       
Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R 5R 6R 

Médico 

M1 1 0 0 0 4 0 15 
M2 3 1 0 1 6 7 2 
M3 6 3 2 2 4 3 0 
M4 7 1 4 2 4 0 2 
M5 0 0 0 2 1 9 8 
M6 0 0 0 0 1 3 16 

Total 17 5 6 7 20 22 43 
Tabela 18 -Distribuição por médico do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 registos de parâmetros (3ª 
Avaliação) 

3ª Avaliação       

  
Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Parâmetro e 
registado 

Parâmetro f 
registado 

Total 

Médico 

M1 18 16 19 19 18 16 106 
M2 16 14 16 17 8 4 75 
M3 10 7 10 10 5 2 44 
M4 8 5 8 14 7 2 44 
M5 18 15 20 19 17 13 103 
M6 20 19 20 19 19 18 115 

Total 90 76 93 98 74 55   
Tabela 19 -Distribuição por médico do registo dos parâmetros a, b, c, d, e, f (3ª avaliação) 

 

Discussão dos resultados 

Este trabalho avaliou o grau de registo, na ficha individual de cada utente, de dados 

identificados como indicadores importantes para os cuidados dos utentes da USF ALPHA, 

como registo de hábitos tabágicos e alcoólicos, o grau de dependência, o grau de 

escolaridade e sua profissão. 

Realizou-se uma avaliação retrospetiva das fichas individuais de 360 utentes utilizadores 

com mais de 18 anos, de modo a identificar a informação registada. A recolha de dados foi 

efetuada por um autor utilizando uma grelha de verificação da presença ou ausência na 

ficha individual do processo Clínico eletrónico dos 6 itens referentes aos indicadores em 

estudo. 
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Foram incluídos no total 360 utentes, dos quais 62% eram do sexo feminino. 

Observou-se na globalidade um registo insuficiente de todos os dados avaliados, resultado 

esse que se deveu a um menor rendimento de dois médicos. Foram encontradas diferenças 

significativas entre os médicos avaliados quer relativamente ao padrão de qualidade do nº 

de parâmetros registados, quer ao nº total de parâmetros registados. As causas para as 

diferenças significativas na frequência dos dados registados por dois médicos, não foi alvo 

de investigação, nem era objetivo deste estudo, mas achamos que se pode dever à menor 

facilidade em manusear o programa informático SAM, assim como à saída de um médico 

em causa por motivos de reforma, tendo ficado o ficheiro com menos acessibilidade. 

No final da 3ª avaliação verificou-se que 76,67 % das fichas individuais tinham registado 

pelo menos 3 parâmetros. 

Como se pode verificar no Gráfico 2, o parâmetro com maior frequência de registo foi o 

Parâmetro d (Hábitos Tabágicos), que concluímos que se deveu à contratualização com o 

ACES do indicador (proporção de inscritos com idade igual ou superior a 14 anos, com 

quantificação dos hábitos tabágicos nos últimos 3 anos), tendo havido um esforço de todos 

os profissionais no registo deste parâmetro. 

 
 

 
Gráfico 13 - Distribuição por médico do nº de parâmetros registados na Ficha individual ao longo das 3 avaliações. 

No gráfico 1 é notória a evolução positiva em termos de nº total de dados registados ao 

longo das 3 avaliações, no entanto, verifica-se que os médicos M3 e M4 não tinham por 

hábito abrir a ficha individual e registarem os parâmetros dessa ficha. 
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Gráfico 14 - Distribuição por médico da evolução do nº total de registos ao longo das 3 avaliações. 

 
 
 

  M1 M2 M3 
Padrão de Qualidade 1ª Av 2ª Av 3ª Av 1ª Av 2ª Av 3ª Av 1ª Av 2ª Av 3ª Av 

Insuficiente (≤2) 10% 0% 5% 65% 40% 20% 85% 65% 55% 
Suficiente (3 ou 4) 5% 15% 20% 25% 15% 35% 15% 25% 30% 

Bom (≥5) 85% 85% 75% 10% 45% 45% 0% 10% 15% 
Tabela 20 - ????????? 

 
 
 

  M4 M5 M6 
Padrão de Qualidade 1ª Av 2ª Av 3ª Av 1ª Av 2ª Av 3ª Av 1ª Av 2ª Av 3ª Av 

Insuficiente (≤2) 100% 70% 60% 65% 0% 0% 10% 0% 0% 
Suficiente (3 ou 4) 0% 30% 30% 0% 45% 15% 0% 35% 5% 

Bom (≥5) 0% 0% 10% 35% 55% 85% 90% 65% 95% 
Tabela 21 - ???????????? 

 
 
 
 

  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 
Padrão de Qualidade Total  % Total  % Total  % 

Insuficiente (≤2) 67 55,83 35 29,17 28 23,33 
Suficiente (3 ou 4) 9 7,50 31 25,83 27 22,50 

Bom (≥5) 44 36,67 54 45,00 65 54,17 
Tabela 22 - ?????????????? 
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Tabela 23 - ????????????????? 

 
Verificamos que 4 Médicos da USF ALPHA avaliados aderiram à boa prática clínica 

proposta atingindo um padrão suficiente. Para este resultado contribuiu a sua 

receptividade após sensibilização para o problema.  

5.4.4 Medidas Corretivas 
 

Com já descrito anteriormente foram implementadas 3 medidas corretivas que foram 

descritas ao longo da apresentação deste trabalho 

Conclusão 

O registo clínico eletrónico é importante na medida em que permite uma  melhor 

abordagem individual na promoção da saúde. Nesta Unidade de Saúde Familiar  verificou-

se que o registo clínico dos parâmetros da ficha individual dos utentes pelos médicos  foi  

inferior ao desejável, mas houve ao longo das 3 avaliações uma melhoria do nº de 

parâmetros registados e portanto a vontade de todos os médicos melhorarem os seus 

registos clínicos. 
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6 – Avaliação da Satisfação dos profissionais e utentes 
 

A satisfação dos utentes da USF Alpha é uma das nossas maiores preocupações e é 

anualmente avaliada através da aplicação de um inquérito 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 2013 foram registadas 3 reclamações de insatisfação dos utentes, 1 elogio e 

1 pedido de atendimento personalizado como se pode verificar na tabela seguinte: 

Data Assunto reclamado 

23/03/2013 Reclama por não lhe terem passado a chamada telefónica a outro secretário 
clínico quando não se quis identificar. 

09/04/2013 Reclama por ter sido marcada consulta para o médico de família à tarde 
quando a triagem foi feita durante a manhã. 

31/05/2013 Utilizou formulário de sugestões/ reclamações para dar os parabéns e 
agradecer aos profissionais da USF Alpha pelo serviço de qualidade. 

20/08/2013 Reclama pela demora em ser chamada para vacinação agendada e por outros 
utentes sem marcação (pedido de consulta no próprio dia) serem atendidos 
antes. 

04/11/2013 Pede atendimento personalizado para esclarecimento sobre o facto de não lhe 
ter sido passado atestado por assistência a filho menor doente. 

Tabela 24 – Reclamações/ sugestões no período em análise 

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. O elogio foi 

discutido em Conselho Geral e enviada resposta por email. O pedido de atendimento 

personalizado teve resposta no dia seguinte através de contacto telefónico com a utente. 
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7 – Outras Actividades 
 

7.1 - Educação para a Saúde 
 

A Educação para a Saúde (EpS) pode ser entendida como a promoção da literacia em 

saúde e a atividade educativa e tem como principais finalidades: aumentar a 

consciencialização das comunidades sobre as questões relacionadas com a saúde dos seus 

membros, colocar as questões da saúde na agenda das pessoas, auxiliar a aquisição de 

conhecimentos e competências e promover atitudes favoráveis à saúde e à promoção de 

valores de bem-estar e equilíbrio. 

A EpS é, pois, uma estratégia de promoção da saúde. Assim, um aspeto fundamental das 

atividades promotoras da saúde é a comunicação e o facto dos seus fundamentos teóricos 

terem ligações bem estruturadas com a educação e o marketing social. De acordo com a 

OMS, a EpS é “uma ação exercida sobre os indivíduos no sentido de modificar os seus 

comportamentos, a fim de adquirirem e conservarem hábitos de saúde saudáveis, 

aprenderem a usar os serviços de saúde que têm à sua disposição e estarem capacitados 

para tomar, individual ou coletivamente, as decisões que implicam a melhoria do seu 

estado de saúde e o saneamento do meio em que vivem” (OMS, 1969).  

Assim, a equipa da USF Alpha durante o ano de 2013 realizou 6 sessões de EpS, como está 

descrito no quadro seguinte:  

Data Tema Objetivos Local 

15/04/2013 O Nascimento: 
Adaptação Parental 

 Informar e esclarecer dúvidas em 
relação às adaptações parentais 
que surgem no processo de 
gravidez; 

 Fornecer conhecimentos e 
habilidades para ultrapassar e 
lidar com os desafios que se 
colocam nesta fase. 

 

Sala de 
reuniões da 
USF Alpha 

18/04/2013 Viver uma gravidez 
saudável 

 Aprofundar conhecimentos sobre 
estilos de vida saudáveis durante a 
gravidez; 

 Aconselhar estilos de vida 
saudáveis a praticar durante a 
gravidez. 

Sala de 
reuniões da 
USF Alpha 
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24/04/2013 Vivenciar o trabalho 
de parto 

 Aprofundar conhecimentos sobre 
a fisiologia do trabalho de parto; 

 Informar sobre o trabalho de 
parto para a tomada de decisões 
conscientes. 

 

Sala de 
reuniões da 
USF Alpha 

06/05/2013 Amamentar 
porquê? 

 Informar e esclarecer de dúvidas 
em relação à amamentação; 

 Dar conhecimento sobre as 
diferenças entre os leites: 
Materno, Animal e Artificial; 

 Reflexão dos mitos sobre 
amamentação; 

 Fornecer conhecimentos e 
habilidades para ultrapassar e 
lidar com os desafios que se 
colocam nesta fase. 

 

Sala de 
reuniões da 
USF Alpha 

06/05/2013 Exercício físico no 
pós-parto 

 Informar e esclarecer dúvidas em 
relação à prática do Exercício 
Físico no Pós-Parto; 

 Dar conhecimento sobre a 
importância da prática de 
Exercício Físico no Pós-Part0 
Precoce e Tardio; 

 Fornecer esquema de Exercícios 
Físicos a realizar no Pós-Parto. 

 

Sala de 
reuniões da 
USF Alpha 

19/06/2013 Envelhecer em 
Segurança! 

 Informar os idosos sobre as 
medidas de prevenção das 
intoxicações medicamentosa e 
monóxido de carbono e informar 
sobre o que fazer se acontecer; 

 Informar os idosos sobre as 
medidas de prevenção da 
Hipotermia e Golpe de calor e 
informar sobre o que fazer se 
acontecer; 

 Informar os idosos sobre as 
medidas de prevenção de quedas 
e informar sobre o que fazer se 
acontecer. 

Auditório da 
Junta de 
Freguesia de 
Válega 

Tabela 25 - Sessões de Educação para a Saúde 
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As sessões de EpS foram realizadas na sala de reuniões da USF Alpha, exceto uma que foi 

realizada no auditório da Junta de Freguesia de Válega, tendo contado com a participação 

média de 9 utentes. 

 

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 
 

A equipa UCC do Centro de Saúde de Ovar veio à USF Alpha realizar um rastreio de 

doenças respiratórias aos idosos inscritos na USF. Rastreio esse que se realizou no 17 de 

Outubro de 2013, integrada nas comemorações da semana dos Idosos. 

 

  

55  
 



 
 

Relatório de Actividades USF ALPHA 2013 

8- Conclusão 
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