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Introdução 
 

Durante o ano de 2014 houve alterações na equipa médica, que consistiu na saída da Dr.ª Elsa 

Godinho e da Dr.ª Carolina Espada tendo sido substituídos respectivamente pela Dr.ª Inês 

Figueiredo e Dr.ª Carla Bastos. 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 2014. 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 ALPHA 
 

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 

1 Administração Regional de Saúde 
2 Agrupamento de Centros de Saúde 

                                                            



 
 

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, 
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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. 

 

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. 
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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.  

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 2014 é de 9677 utentes. Desta população 

6331 utentes são residentes na freguesia de Válega, 1909 são residentes na freguesia de São 

Vicente de Pereira e 1 437 residentes são fora da área geográfica. 

Os utentes supracitados, integram 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 (dados MIM@UF à data de 31.12.2015)  
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1.3 Recursos Humanos 
 

1.3.1 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 

Contrato 
em 

Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

42h/sem. 
com 

exclusividade 

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

Dr.ª Carla 
Bastos 12179284 Médica 

Ass. Med. 
Geral e 
Familiar 

 
48900 

 

Contrato 
em 

Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

 
40h/sem. 

 

C.S.A5 
 

Dr.ª Fátima 
Veiga 2448291 Médica 

Ass. Grad. 
Med. Geral 
e Familiar 

16466 

 
Contrato 

em 
Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

42h/sem. 
com 

exclusividade 

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

Dr.ª Inês 
Figueiredo 12522703 Médica 

Ass. Med. 
Geral e 
Familiar 

 
48980 

 

Contrato 
em 

Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

 
40h/sem. 

 
C.S.I6 

Dr. 
Oleksandr 

Turyanskyy 

177MM0880 
(Título de 

Residência) 
Médico 

Ass. Med. 
Geral e 
Familiar 

 
43521 

 

Contrato 
em 

Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

42/sem. 
com 

exclusividade 

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

Dr. Rafael 
Gonçalves 11114342 Médico 

Ass. Med. 
Geral e 
Familiar 

42228 

Contrato 
em 

Funções 
Públicas 

p/ tempo 
indet. 

 
40h/sem. 

 

C.S.E9 
(E.S.P)10 

Tabela 1. Corpo Médico da USF ALPHA 

3 Centro de Saúde de Ovar 
4 Extensão de Saúde de Válega 
5Centro de Saúde de Aveiro 
6Centro de Ílhavo 
7 Centro de Saúde de Estarreja 
8 Extensão de Saúde de Avanca 
9 Centro de Saúde de Espinho 
10 Extensão de Saúde de Paramos 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2014 
 

10 

                                                            



 

 

1.3.2 Enfermeiros 

Tabela 2. Corpo de Enfermagem da USF ALPHA 

 

1.3.3 Secretários Clínicos 

Nome B.I 
Área 

Profissional 

Categoria 

Profissional 
Tipo de Vínculo 

Regime 

Trabalho 

Local de 

Origem 

Fernando 
Gonçalves 11034767 Secretariado Ass. Técnico C.T.T.R.C 40h/sem. C.S.O 

Mª Conceição 
Gomes 5405616 Secretariado Ass. Técnico 

Contrato em Funções 
Públicas p/ tempo 

indet. 
40h/sem. C.S.O 

(E.S.S.V.P) 

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

(E.S.A) 
Mª Fátima 
Miranda 14774224 Secretariado Ass. Técnico C.T.T.R.C 40h/sem. C.S.O 

(E.S.V) 

Rita Pereira 11326621 Secretariado Ass. Técnico 
Contrato em Funções 

Públicas p/ tempo 
indet. 

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

Tabela 3. Corpo de Secretariado Clínico da USF ALPHA 

11 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 
Especialista 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.º 

Generalista 4-E52621 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. C.S.O 
 

Enf. José 
Reis 12431369 Enf. Enf.º 

Generalista 4-E53398 

Contrato em 
Funções 

Públicas p/ 
tempo indet. 

40h/sem. 
C.S.O 

(E.S.M)11 
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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 13:00h 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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2. Contratualização e Resultados 
 
 
A contratualização entre a USF ALPHA, ACeS Baixo Vouga e ARS Centro para o ano de 2014 

segue as alterações introduzidas pela portaria n.º 377-A/2013 de 30 de Dezembro à portaria 

n.º 301/2008 que vem assim modificar a estrutura de indicadores que compõem o processo de 

atribuição de incentivos institucionais às USF. Foram contratualizados um total de 22 

indicadores e estes estão assentes numa nova metodologia de avaliação do desempenho para 

atribuição de incentivos institucionais à USF que se passa a chamar Índice de Desempenho 

Global. A definição de objectivos passa a ter em conta as necessidades em saúde detectadas a 

nível nacional, regional e local no Plano Nacional de Saúde, Plano de Actividades do ACeS e no 

Plano de Acção da USF. 

Expomos em seguida aqui o nosso compromisso nas áreas contratualizadas para o ano de 2014 

com os respectivos resultados, que representa o 4º ano de Actividades em Modelo A desta 

USF. 

Será realizada uma avaliação crítica dos resultados que iremos apresentando sempre que a 

equipa considere adequado. 
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Tipo de Indicador Código 
SIARS Nome do Indicador Meta 

2014 

Resultados 

Ponderação 

2014 2013 2012 

Eixo 
nacional 

Acesso 

2013.006.01 
Taxa de utilização de 
consultas médicas - 3 

anos 
90,00 89,5 90,59 87,07 4,5% 

62,5% 

2013.004.01 
Taxa de domicílios 

enfermagem por 1.000 
inscritos 

176,00 183,77 156,72 187,32 3,0% 

Desempenho 
Assistencial 

2013.051.01 
Proporção de grávidas, 
com acompanhamento 

adequado 
40,00 42,11 43,75 12,5 4,5% 

2013.052.01 
Proporção MIF, com 
acompanhamento 
adequado em PF 

48,60 42,69 38.98 18,59 5,0% 

2013.058.01 
Proporção crianças 1 ano, 

c/ acompanhamento 
adequado 

68,30 76,79 59,26 73,75 6,0% 

2013.056.01 Proporção idosos, sem 
ansiol. / sedat. / hipnót. 66,00 67,37 65,98 65,76 2,0% 

2013.047.01 Proporção utentes >=14a, 
c/registo háb.  tabágicos 65,00 71,64 55,44 44,37 2,5% 

2013.020.01 Proporção hipertensos 
<65 A, com PA < 150/90 64,00 72 61,61 60,87 3,0% 

2013.039.01 Proporção DM c/ última 
HgbA1c <= 8,0 % 72,00 80,47 71,31 72,44 3,0% 

Satisfação -------- Satisfação de utilizadores 
de unidades funcionais -----    5,0% 

Eficiência 
2013.070.01 Despesa medicamentos 

prescritos, por utiliz.(PVP) 180,00 177,51 180,60  16,0% 

2013.071.01 Despesa MCDTs prescrit., 
por utiliz. (p. conv.) 55,00 58,54 60,45 55,66 8,0% 

Eixo 
regional 

Desempenho 
assistencial 

2013.023.01 Proporção hipertensos 
com risco CV (3 A) 40,00 75,52 34,98 23,75 1,7% 

15,0% 
2013.025.01 

Proporção de 
hipertensos, 

c/acompanhamento 
adequado 

30,20 63,27 25,95 17,39 6,6% 

2013.043.01 Proporção DM c/ 
acompanham. Adequado 59,50 66,01 59,29 29,83 5,0% 

Caracterização 2013.078.01 Proporção de utentes 
com diagnóstico DPOC 2,00 1,88 1,16 1,09 1,7% 

Eixo 
Local - 
ACeS 

Desempenho 
assistencial 2013.060.01 Proporção crianças 2anos, 

c/acompanham.adequado 82,70 66,67 80,52 76,60 5,0% 
7,5% 

Caracterização 2013.077.01 Proporção de utentes 
com diagnóstico de asma 3,00 2,45 1,92 1,72 2,5% 

Eixo 
Local – 

USF 
ALPHA 

Acesso 2013.003.01 
Taxa de domicílios 
médicos por 1.000 

inscritos 
30,00 28,59 23,14 29,75 5,0% 

15,0% 
Desempenho 
assistencial 

2013.009.01 Taxa de utilização de 
consultas de PF (enf.) 45,00 39,72 30,64 33,25 5,0% 

2013.046.01 
Proporção utentes 
(50;75(A, c/rastreio 

cancro CR 
65,50 72,20 58,95 50,91 2,5% 

2013.053.01 Proporção utentes >=14ª, 
c/registo consumo álcool 61,00 70,74 53,84 43,92 2,5% 

Tabela 4. Indicadores contratualizados para o ano de 2014 pela USF ALPHA 
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Pelo exposto atrás ficamos com a clara noção de que a equipa tem tentado melhorar 

significativamente a sua actividade assim como qualidade nos cuidados que presta.  

De todos os indicadores contratualizados o indicador 2013.006.01, Taxa de utilização de 

consultas médicas - 3 anos ficou ligeiramente abaixo da meta contratualizada assim como do 

valor obtido no ano de 2013. No entanto se nos reportarmos ao ano de 2012 verificamos um 

aumento de quase 2.5 pontos percentuais. Este resultado apesar de não conseguido a 100% 

ficou abaixo da meta contratualizada 0.5 pontos percentuais e abaixo do valor obtido no ano 

de 2013 1.09 pontos percentuais. A variação no entanto que acima descrevemos não é 

significativa e demonstra a estabilidade do acesso à USF ALPHA. Se considerarmos que 

anualmente temos em média na USF ALPHA uma população inscrita de 9700 utentes, 

considerando assim que a meta de utilizadores activos por 3 anos seria de 8730 utentes a 

diferença de 0.5 pontos percentuais representa tão-somente 43.65 utentes a menos no ano de 

2014 comparando com a meta e menos 95.12 utentes que no ano de 2013, mas se o termo de 

comparação for o ano de 2012 aumentamos os utilizadores activos a 3 anos em 212.14 utentes 

e assim teremos um aumento bem mais significativo que as perdas no ano de 2014 tanto em 

relação à meta como em relação ao ano de 2013. A USF ALPHA neste indicador obteve 99% do 

valor contratualizado para a meta no ano de 2014. Estes factos claramente ficam dever-se ao 

normal funcionamento de qualquer instituição e por inerência da actividade que esta 

instituição desenvolve, a situações que têm a ver com a carga de morbilidade de qualquer 

população que cada ano comporta de forma oscilante. Assim a equipa da USF ALPHA 

congratula-se por há muitos anos manter uma excelente acessibilidade aos seus utentes, o que 

é claramente resultado permanente empenho em de melhorar os serviços que desenvolve em 

prol da população que tem a seu cargo.  

O indicador 2013.004.01, Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos, mostra mais uma 

vez o excelente trabalho desenvolvido pela equipa da USF ALPHA, nomeadamente o seu corpo 

de enfermagem na tentativa de manter os cuidados prestados aos seus dependentes de forma 

adequada. Assim a equipa da USF ALPHA este ano obteve um resultado de 104%, quando 

temos como valor de comparação a meta contratualizada para o ano de 2014.  

O indicador 2013.051.01, Proporção de grávidas, com acompanhamento adequado, mostrou 

relativamente à meta contratualizada um valor acima da mesma, ou seja a USF ALPHA obteve 

um resultado no ano de 2014 de 105%. No entanto a USF ALPHA por considerar este valor 
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pouco satisfatório apesar de cumprida a meta contratualizada, fez uma avaliação exaustiva do 

motivo porque este valor é tão baixo. Assim deparou-se com resultados interessantes em 

relação a este indicador. Para que uma grávida inscrita na USF tenha um seguimento 

adequado, esta mesma grávida tem que cumprir na íntegra todos os seguintes pontos: 

1 - Utentes que tiveram pelo menos 6 consultas médicas de vigilância de gravidez ou de 

revisão do puerpério, no período compreendido entre a DUM e o 42º dia de puerpério 

2 - Utentes que tiveram pelo menos uma consulta médica de vigilância de gravidez nos 

primeiros 90 dias de gestação 

3 - Utentes que tiveram pelo menos 1 consulta médica de revisão do puerpério, realizada 

entre a [data de fim da gravidez] e o 42º dia de puerpério 

4 - Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica do 1.º trimestre, com data 

de realização entre as [11; 14[ semanas 

5 - Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica morfológica, com data de 

realização entre as [18; 24[ semanas ([127; 168] dias) de gestação 

Os resultados do estudo de cada grávida não cumpridora mostraram que o não cumprimento 

do indicador se ficava a dever essencialmente com a data de realização das ecografias do 1º e 

2º trimestre, principalmente das grávidas seguidas em meio hospitalar e que somente vinham 

à USF mensalmente para integração de cuidados. Verificou-se que nestas grávidas a realização 

de ecografias (resultados das ecografias realizadas em meio hospitalar) não cumpria de forma 

escrupulosa os intervalos preconizados no indicador. A maioria das ecografias ultrapassava ou 

era realizada antes do intervalo uns dias. Assim esta grávida apesar de bem seguida em todos 

os outros parâmetros falhava o indicador. Conscientes das limitações próprias dos indicadores 

de monitorização puramente matemática, ficamos bastante satisfeitos por perceber que a 

esmagadora maioria das nossas grávidas foi seguida de forma adequada e em nada foi 

prejudicado o seu seguimento, pois apesar de as ecografia s não serem realizadas exactamente 

dentro do intervalo foram realizadas no tempo correcto e serviram de forma sérias os 

propósitos para os quais forma realizadas. Congratulamo-nos assim pela alteração que for 

introduzida no indicador que está para contratualização no ano de 2015 nesta área, pois 

permite avaliar de forma bem mais séria o seguimento da grávida.  

O indicador 2013.052.01, Proporção MIF, com acompanhamento adequado em PF, cumpre-

nos dizer que ficamos aquém da meta contratualizada, ou seja obtivemos 87% do valor 

contratualizado. Apesar de nos parecer pouco satisfatório este resultado no ano de 2014 e 

relação a este indicador, ficamos bastante satisfeitos por ver que foi um resultado em tudo 
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similar ao do ano de 2013 e quase 4 vezes superior ao obtido em 2012. Procuramos em várias 

reuniões tentar perceber o porquê desta situação na nossa USF. Percebemos assim que na 

população à qual prestamos cuidados a realização de PF é pouco valorizada e apesar de 

termos vindo a aumentar a quantidade de mulheres/casais que marcam consulta 

preconcepção, ainda continuamos a ter uma esmagadora maioria de casais que já nos 

procuram quando grávidos. Muitas das mulheres da nossa USF ALPHA acham também que PF 

é o mesmo que colpocitologia, ou seja Rastreio Oncológico do Cancro do Colo do útero. Apesar 

do esforço desenvolvido pela equipa para sensibilizar as utentes para a importância do PF, 

sendo que uma das estratégias foi a convocação activa das mulheres para consulta de PF, que 

inclusive é gratuita, o resultado é a falta massiva das mesmas de forma consecutiva às 

marcações. Estamos neste momento a desenvolver dentro da equipa estratégias de forma a 

melhorar este tipo de consciência populacional na tentativa de melhorar a saúde sexual e 

reprodutora da população que temos vindo a seguir. 

O indicador 2013.058.01, Proporção crianças 1 ano, c/ acompanhamento adequado, mostrou 

claramente um resultado satisfatório para a nossa equipa. Assim obtivemos um valor de 112% 

da meta contratualizada. Além desta realidade que muito nos aprouve tivemos claramente 

uma melhoria progressiva e muito significante quando comparamos os resultados com os 

obtidos no ano de 2013. Apesar de este resultado nos ter satisfeito não está ainda de acordo 

com as nossas ambições e como tal fomos procurar as razões para o não cumprimento do 

indicador. Desta feita concluímos que são vários os motivos para este resultado. Antes de mais 

a equipa de enfermagem não tinha a noção que o SAPE considera o dia de nascimento como 

dia 1 para a realização do TSHPKU quando anteriormente o dia 1 para esta realização era o 2º 

dia de vida do RN. Tal facto fez com que a equipa de enfermagem da USF ALPHA falhasse 

alguns destes testes pois pensando estar a fazer o mesmo no dia 6 estavam a fazê-lo no dia 7, 

devido à forma como o SAPE contabiliza este indicador. Além desta questão existem os 

utentes de etnia cigana que não cumprem consecutivamente as marcações e faltam às 

mesmas de forma reiterada, vindo depois já fora do período para a realização das diversas 

consultas ao longo do 1º ano de vida. Neste campo estão também alguns RN que tiveram 

complicações ao nascerem e que tiveram que ficar além dos 28 dias internados a nível 

hospitalar fazendo com que fosse absolutamente impossível realizar a primeira consulta antes 

dos 15 dias de vida, logo falhando dramaticamente este indicador. Assim mais uma vez a 

equipa da USF ALPHA congratula-se com a alteração ao indicador que será contratualizado no 

ano de 2015 nesta área, ou seja tornar esta proporção num índice.  
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O indicador 2013.056.01, Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót deixa a equipa da USF 

ALPHA bastante satisfeita, pois obtivemos 102% do resultado contratualizado para a meta a 

atingir. Este é o esforço de anos a tentar fazer educação para a saúde numa área tão sensível 

como esta da prescrição de moduladores do sono e dos humores na terceira idade. Temos 

vindo a tentar entre todos na equipa incentivar os nossos idosos a perceber as diferenças que 

existem na arquitectura do sono na sua idade e que muitos dos sintomas sentidos têm a ver 

com um envelhecimento pouco saudável. Temos nas diversas reuniões multiprofissionais e do 

corpo médico e enfermagem feito um esforço para em ambiente de Brainstorming elaborar 

estratégias que melhorem as condições do envelhecimento da nossa população idosa que luta 

cada vez mais com o abandono da família e da sociedade. Este objectivo há muito colocado 

pela equipa da USF ALPHA tem-se mostrado difícil por vários motivos, que vão desde conceitos 

pessoais de cada idoso até noções em saúde completamente desajustadas. A solidão é um 

factor decisivo para que a saúde mental dos nossos idosos seja periclitante e de difícil gestão. 

Por tudo o que atrás ficou dito e que é uma ínfima parte do que aqui poderíamos explanar, 

algumas vezes temos que ceder e prescrever a idosos medicação, hipnoindutora, ansiolítica e 

antidepressiva, fazendo com que não seja possível a curto prazo e sem outras contribuições de 

sectores bem distintos da sociedade civil, além da saúde, conseguir continuar a aumentar a 

meta e os resultados neste indicador.  

O indicador 2013.047.01, Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. hábit. tabágicos, muito nos 

satisfaz pois obtivemos 110% do resultado contratualizado para a meta no ano de 2014 e 

mostra a preocupação que a equipa da USF ALPHA tem em manter actualizados os seus 

registos sobre factores que têm um forte impacto na saúde e qualidade de vida dos seus 

utentes. Além disso podemos também afirmar que mais do que manter os registos 

actualizados este resultado indica a preocupação permanente da equipa em fazer educação 

para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis e adequados para a obtenção de uma 

saúde satisfatória para os utentes. Continuaremos a trabalhar afanosamente para que se 

possível este indicador melhore de forma progressiva. De salientar a melhoria absolutamente 

avassaladora dos resultado do ano de 2014 quando comparado com os anos de 2012 e 2013. 

Este feito foi conseguido através de inúmeras reuniões multiprofissionais e de cada corpo da 

USF ALPA, em que se falou de forma exaustiva de como melhorar este indicador assim como 

das estratégias possíveis para obter uma melhoria na taxa de utentes que fumando deixariam 

de fumar devido à nossa intervenção. Continuamos no entanto a tentar trabalhar em 

estratégias ainda mais sensibilizadoras para que possamos melhorar este nosso último 

objectivo.  
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O indicador 2013.020.01, Proporção hipertensos <65 A, com PA <150/90, também mostra o 

empenho da equipa da USF ALPHA na melhoria dos cuidados que presta à população 

nomeadamente aos seus grupos de risco, neste caso Hipertensos, pois obtivemos 113% do 

resultado contratualizado para a meta no ano de 2014. Este facto deve-se à continuada 

reflexão e manutenção da apresentação regular de Boas Práticas nas mais diversas áreas do 

conhecimento médico, desta feita no diagnóstico, tratamento e seguimento dos utentes com 

Hipertensão Arterial. Assim se avaliarmos os resultados obtidos na equipa nos últimos 3 anos, 

percebemos que temos vindo de forma lenta mas sustentável a melhorar este indicador. Tal 

facto deixa-nos substancialmente satisfeitos e contribui para a nossa vontade em continuar a 

manter as boas práticas quando assistimos em consulta a nossa população. No entanto 

também de forma crítica este resultado alerta-nos para a necessidade de rapidamente 

percebermos, assim como as entidades contratualizantes, a necessidade de fazer contas aos 

custos em Medicação e em Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica para manter 

este tipo de resultados. Será relevante cada vez mais não ter uma política cega que não 

perceba que a melhoria de alguns indicadores exige claramente o agravamento dos custos nas 

duas áreas sensíveis para o nosso SNS. Temos a esperança que os decisores políticos percebam 

esta realidade de uma vez por todas para não tornarem a contratualização numa imposição, 

em vez de uma negociação entre partes iguais e com os mesmos objectivos finais.  

O indicador 2013.039.01, Proporção DM c/ última HgbA1c <= 8,0 %, mostra que a equipa da 

USF ALPHA conseguiu 112% do resultado contratualizado para a meta de 2014. A avaliação 

crítica deste resultado é exatamente a mesma que a que demos para o indicador anterior.  

O indicador da Satisfação não foi contratualizado, mas a USF ALPHA no capítulo da Satisfação, 

mais abaixo neste relatório mostrará o resultado obtido num estudo realizado na USF nesta 

área durante o ano de 2014.  

O indicador 2013.070.01, Despesa medicamentos prescritos, por utiliz. (PVP), mostra o esforço 

desenvolvido na tentativa de racionalização da prescrição médica, adequação da mesma 

através de reuniões médicas em que se falou extensivamente na melhoria das práticas em 

prescrição à luz da melhor evidência científica produzida a nível mundial nas diversas áreas. 

Apesar de o nosso governo querer fazer sentir aos demais que esta poupança que muitas USF 

por este país fora têm conseguido para o SNS se deve à política governamental do 

medicamento, tal facto não pode ser aceite sem contestação pelas USF que de forma séria e 

sustentada têm vindo a trabalhar a par com o governo para que estes números sejam uma 
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realidade. Assim o resultado obtido de 101% da meta contratualizada para o ano de 2014 na 

USF ALPHA, é resultado de uma eficaz e duradoura política interna (USF ALPHA) de melhoria 

na prescrição a nível das patologias mais prevalentes na nossa população, quer a nível crónico 

quer a nível agudo. Não querendo repisar o que já atrás fomos dizendo nesta área, gostamos 

mais uma vez de enfatizar a necessidade de os decisores políticos perceberem que a saúde é 

uma área cara e que cada vez mais as inovações são dispendiosas, apesar de melhorarem os 

indicadores, veja-se desta feita o caso que andou até há pouco tempo na actualidade 

informativa sobre o tratamento de doentes com Hepatite C e o novo medicamento. Apesar de 

tudo isto a equipa da USF ALPHA irá continuar a trabalhar para que a sustentabilidade da 

prática de excelente medicina a nível do SNS possa continuar a ser uma realidade.  

O indicador 2013.071.01, Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.) deixou a USF 

decepcionada, obtendo 94% do resultado contratualizado para a meta de 2014. Este facto 

deveu-se ao acompanhamento que nos foi possível fazer a partir de Setembro/Outubro de 

2014 nesta área a nível do MIM@UF (estivemos 6 meses sem resultados e sem MIM@UF para 

podermos monitorizar o nosso trabalho) demonstrar que o resultado que a USF estava a obter 

era muito satisfatório. Quando em finais de Janeiro retiramos o resultado deste indicador a 

USF rejubilou pois as suas inúmeras reuniões a tentar melhorar a prescrição de MCDT pelos 

médicos da equipa, insistindo na leitura de Normas de Orientação Clínica nas mais diversas 

áreas, tinham sido muito eficazes. Assim qual não foi a surpresa da USF ALPHA quando em 

inícios de Março de 2015 retirou o valor final deste indicador para elaborar este capítulo do 

nosso Relatório de Actividades e nota de Janeiro de 2015 cujo valor do resultado era 47,69€ 

passamos para um valor de 58,54€. Tal facto causou-nos estranheza pois como este indicador 

é de prescritos e não facturados e não tendo a USF tido necessidade de recorrer a prescrição 

manual de credenciais por falha prolongada do Sistema Informático, o valor que tínhamos em 

finais de Janeiro de 2015 para nós estaria certo. Ainda discutimos no seio da equipa razões 

para este facto mas não percebemos muito bem as mesmas. Foi dito por inúmeros elementos 

da nossa equipa que se a diferença fosse ligeira poderia ser lógico (acertos e afins que são 

característicos dos SI) agora passarmos de 47.69€ para 58.54€, ou seja mais 10.85€ de acertos 

causou-nos alguma estranheza. Assim a equipa da USF ALPHA é da opinião que este indicador 

deveria ser investigado pelo Departamento de Contratualização da ARS Centro, IP na nossa 

Unidade Funcional para se perceber o que se passou e para que sejam fornecidos todos os 

dados à equipa sobre os factos que forem apurados para a mesma poder analisar e se o 
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resultado agora obtido se mantiver tentar elaborar estratégias para melhorar o mesmo.  

O indicador 2013.023.01, Proporção hipertensos com risco CV (3 A) mostra que a USF ALPHA 

obteve 189% do resultado contratualizado para meta de 2014. Este facto deve-se mais uma 

vez ao esforço de melhorar a qualidade na assistência aos nossos utentes de grupos de risco, 

tentando sempre através destes resultados sensibilizar os mesmos para melhorar o seu 

próprio acompanhamento, assim como aumentar a capacidade de negociação com os nossos 

utentes na melhoria das medidas para obter melhores resultados no tratamento da sua saúde. 

Manteremos esta forma de estar na prestação de cuidados à nossa população, tentando 

sempre que possível melhorar os resultados obtidos.  

O indicador 2013.025.01, Proporção de hipertensos, c/acompanham. adequado mostra mais 

uma vez o excelente desempenho que a equipa da USF ALPHA teve este ano assim como o 

esforço desenvolvido na melhoria dos seus resultados, obtendo assim 210% do resultado 

contratualizado para a meta de 2014. Como já dito atrás este indicador melhoraria 

significativamente se transformado em índice pois do modo como está formulado obriga ao 

cumprimento integral de todas as alíneas para que o doente com hipertensão seja considerado 

no numerador. Desta feita a USF ALPHA congratula-se pela alteração que este indicador teve 

na contratualização para o ano de 2015. Apesar do que atrás foi dito o resultado mostra que 

nos últimos 3 anos melhoramos sempre o resultado e que de 2013 para 2014 a melhoria foi de 

mais de 100%. Estamos portanto muito satisfeitos com o nosso trabalho e fazemos o propósito 

de continuar a manter as boas práticas para a obtenção em ganhos de saúde que de momento 

apesar de não quantificados poderão ascender a milhares de euros (algo muito valioso para os 

gestores políticos) mas também na melhoria da qualidade de vida da população que temos a 

nosso cargo.  

O indicador 2013.043.01, Proporção DM c/ acompanham. Adequado mais uma vez mostra os 

bons resultados que o nosso trabalho durante o ano de 2014 granjeou, conseguindo para a 

USF ALPHA um valor de 111% do resultado contratualizado para a meta de 2014. A nossa 

análise crítica é em tudo similar neste indicador à que fizemos para o indicador anterior.  

O indicador 2013.078.01, Proporção de utentes com diagnóstico DPOC teve um desempenho 

expectável, obteve 94% do resultado contratualizado para a meta de 2014. A contratualização 

deste indicador causou-nos desde logo estranheza aquando da contratualização em 2014 e 

fizemos sentir a mesma durante a negociação. Este indicador não é um indicador de 
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desempenho é antes um indicador de caracterização de morbilidades de uma determinada 

população. Que se ache que os profissionais não estejam atentos a esta realidade específica e 

por isso haja no nosso país um subdiagnóstico desta patologia até podemos perceber, agora 

que para que os profissionais da saúde melhorem a sua sensibilidade para a deteção e 

diagnóstico de uma patologia se coloque o seu diagnóstico como uma valor contratualizável, já 

nos parece pouco ortodoxo. Menos ortodoxo era o primeiro racional de metas do ano de 2014 

onde o valor a contratualizar na nossa USF era de 5% quando nós tínhamos um diagnóstico à 

volta de 1.5%. Desde logo nos mostramos desconfortáveis com este facto e o que foi verdade 

é que a ACSS veio reconhecer um erro grosseiro e baixou a meta para 2%. Apesar disso sempre 

considerámos este um indicador que não seria possível atingir a não ser que no consultório 

aparecessem utentes que tivessem adoecido de forma crónica com esta patologia. O que foi 

facto é que o valor obtido nada divergiu do valor proposto na contratualização da USF ALPHA 

em 2014 pela equipa o que só quer dizer que a mesma tem o seu diagnóstico de situação bem 

feito e deverá a manter o bom trabalho que tem vindo a desenvolver.  

O indicador 2013.060.01, Proporção crianças 2 anos, c/acompanham. adequado obteve 81% 

do resultado contratualizado para a meta de 2014. Consideramos este um mau resultado 

apesar de a percentagem acima estar dentro do intervalo de atingimento. Avaliando os factos 

que levaram a este resultado tão pouco satisfatório para a equipa da USF ALPHA concluímos 

que as razões estão mais ou menos na explicação já dada anteriormente para a falta 

consecutiva a consultas programadas e reprogramadas pelos utentes, principalmente os 

utentes de etnia cigana e os faltosos por que tem seguimento em Pediatra Privado. Apesar 

disto vamos tentar agilizar algumas estratégias de sensibilização para os pais das crianças que 

estão já em prática pelo corpo de enfermagem e médico para que num futuro próximo este 

panorama mude de significativamente.  

O indicador 2013.077.01, Proporção de utentes com diagnóstico de asma obteve 82% do 

resultado contratualizado para meta de 2014. Este indicador merece a análise crítica que já 

fizemos para o indicador da DPOC. Consideramos que estes dois indicadores deveriam 

desaparecer da contratualização e ficamos muito satisfeitos quando nos deparamos com a sua 

exclusão deste processo para o ano de 2015.  

O indicador 2013.003.01, Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos obteve 95% do 

resultado contratualizado para a meta de 2014. Parece-nos claramente um bom trabalho 

desenvolvido no seio da equipa da USF ALPHA, em particular pelo seu corpo médico. A análise 
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crítica deste indicador é similar à realizada acima para o indicador de domicílios de 

enfermagem.  

O indicador 2013.009.01, Taxa de utilização de consultas de PF (enf.), obteve 88% do resultado 

contratualizado para a meta de 2014. Assim consideramos que apesar de o valor estar dentro 

do intervalo de referência para este indicador não nos satisfaz de todo este valor obtido. Assim 

as explicações para um menos bom resultado nesta área já foram cabalmente descritas acima 

aquando da análise crítica do indicador MIF com acompanhamento adequado em PF, assim 

como as estratégias em desenvolvimento no seio da equipa da USF ALPHA para melhorar este 

resultado.  

O indicador 2013.046.01, Proporção utentes (50;75A, c/rastreio cancro CR obteve 110% do 

resultado contratualizado como meta de 2014. Este resultado satisfaz-nos pelo grau de 

cumprimento da meta mas não nos damos por completamente satisfeitos. Sendo este um 

indicador muito caro para a equipa da USF ALPHA pela sua relevância em termos de melhoria 

da qualidade de saúde da população que assistimos, tanto a nível da morbilidade como da sua 

mortalidade, queremos e iremos continuar a melhorar este resultado dentro das 

possibilidades de cada elemento do corpo médico (é necessário que os utentes recorram a 

consulta para que possamos fazer o rastreio e depois que voltem com os resultados do 

mesmo). Assim neste contexto a equipa da USF ALPHA mantém um firme propósito de 

continuar a trabalhar arduamente nesta área de forma a sensibilizar os utentes para 

necessidade de realizarem este rastreio e a manter os rastreios de oportunidade a todos os 

seus utentes que sejam elegíveis para o mesmo.  

O indicador 2013.053.01, Proporção utentes >=14ª, c/registo consumo álcool obteve 116% do 

resultado contratualizado para meta de 2014. A análise crítica deste indicador é similar à que 

foi realizada para o indicador com hábitos tabágicos.  

Para finalizar esta análise detalhada de todos os indicadores contratualizados apraz-nos dizer 

que em todos eles houve de forma séria e evidente uma manutenção das melhorias que temos 

vindo a realizar na qualidade dos cuidados que prestamos à nossa população. Aliás, na grande 

maioria deles os resultados superaram as nossas melhores expectativas. Assim consideramos 

neste capítulo que a equipa da USF ALPHA pode dar-se por satisfeita e que este resultado 

serve para nos manter focalizados nos nossos valores e missão que foram perfilhados por 

todos os elementos desta equipa aquando da sua formação. Garantimos portanto que 

manteremos o nosso esforço para uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados que 

prestamos à população da USF ALPHA.  
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2.1 Cálculo do Índice de Desempenho Global 
 

Tipo Indicador Resultado 
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Acesso 
Taxa de utilização 

consultas médicas-
3 anos 

89,5 90 99 95 105 99 4,5% 4,5% 4,48% 

Acesso 
Taxa domicílios 

enfermagem por 
1000 inscr. 

183,77 176 104 80 110 104 3,0% 3,0% 3,13% 

Desemp Assit. 
Grávidas 

acompanhamento 
adequado 

42,11 40 105 80 110 105 4,5% 4,5% 4,74% 

Desemp Assit. 
MIF com 

acompanhamento 
em PF 

42,69 48,6 88 80 110 88 5,0% 5,0% 4,39% 

Desemp Assit. 1º ano de vida 
bem acompanhado 76,79 68,3 112 80 110 110 6,0% 6,0% 6,60% 

Desemp Assit. 
% Idosos sem 
ansioliticos/ 
hipnoticos 

67,37 66 102 80 110 102 2,0% 2,0% 2,04% 

Desemp Assit. >=14 anos com 
hábitos tabágicos 71,64 65 110 80 110 110 2,5% 2,5% 2,75% 

Desemp Assit. % Hipertensos <65 
anos ta <150/90 72 64 113 80 110 110 3,0% 3,0% 3,30% 

Desemp Assit. 
Diabéticos com 

ultima HgA1C=<de 
8 % 

80,47 72 112 80 110 110 3,0% 3,0% 3,30% 

Satisfação Satisfação  90 100 80 110 100 5,0% 5,0% 5,00% 

Medicamentos Medicamentos 
PVP/Utilizador 177,51 180 101 95 105 101 16,0% 16,0% 16,22% 

MCDTs Mcdts/Utilizadores 58,54 55 94 95 105 0 8,0% 8,0% 0,00% 

Regional 
Proporção 

hipertensos com 
risco CV (3 A) 

75,52 40 189 80 110 110 2,0% 1,7% 1,87% 

Regional 

Proporção de 
hipertensos, c/ 
acompanham. 

adequado 

63,27 30,2 210 80 110 110 8,0% 6,7% 7,26% 

Regional 
Proporção DM c/ 

acompanham. 
adequado 

66,01 59,5 111 80 110 110 6,0% 5,0% 5,50% 

Regional 
Proporção de 
utentes com 

diagnóstico DPOC 
1,88 2 94 80 110 94 2,0% 1,7% 1,60% 

ACES 

Proporção crianças 
2 anos, c/ 

acompanham. 
adequado 

66,67 82,7 81 80 110 81 4,0% 5,0% 4,03% 

ACES 

Proporção de 
utentes com 

diagnóstico de 
asma 

2,45 3 82 80 110 82 2,0% 2,5% 2,04% 
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USF 
Taxa de domicílios 
médicos por 1.000 

inscritos 
28,59 30 95 80 110  2,0% 2,5% 4,77% 

USF 
Taxa de utilização 
de consultas de PF 

(enf.) 
39,72 45 88 80 110  2,0% 2,5% 4,41% 

USF 
Proporção utentes 
>=14A, c/ registo 
consumo álcool 

70,74 61 110 80 110  4,0% 5,0% 2,75% 

USF 
Proporção utentes 

[50; 75[A, c/ 
rastreio cancro CR 

72,2 65,5 116 80 110  4,0% 5,0% 2,75% 

   Media: 110 Índice de desempenho global: 92,93% 
Tabela 5. Cálculo do Índice de Desempenho Global para o ano de 2014 da USF ALPHA 

 

Esta nova ferramenta é a nova forma de avaliar o nosso desempenho global e focalizado. 

Assim após avaliação detalhada do quadro anterior consideramos que o trabalho desenvolvido 

pela USF ALPHA no ano de 2014 é meritório e que os 14254,56€ (IDG=93,78%, assim os 

Incentivos institucionais calculam-se através do produto desta percentagem por 15200€ que 

seria o máximo que poderíamos obter caso tivéssemos obtido um resultado maior ou igual a 

100% no IDG) que nos serão atribuídos em Incentivos financeiros são o corolário deste ano 

árduo de trabalho em prol de uma melhor saúde para a nossa população e uma saúde mais 

eficaz e eficiente. Salientamos que cingindo-nos à leges artis em vigor nesta data para 

situações como as que ocorreram em relação ao indicador de satisfação dos utentes (como 

sabemos desde a contratualização que nos foi dito que este indicador seria monitorizado a 

partir do ano de 2014 pela ARS Centro, IP) a USF ALPHA considerou como atingido na 

totalidade (portanto a 100%) o indicador em questão.  

 

2.2 Cobertura Assistencial 
 

A USF ALPHA durante o ano de 2014 deu cobertura assistencial a um total de 9677 utentes 

inscritos segundo dados retirados da ferramenta informática MIM@UF. Consultando as listas 

de Inscritos por médico de família em Dezembro de 2014 da mesma ferramenta temos os 

seguintes dados: 

Dr. Alcino: 1534 utentes (do 752 sexo masculino e 782 do sexo feminino) 
Dr. Oleksandr: 1603 utentes (789 do sexo masculino e 814 do sexo feminino) 
Dra. Fátima: 1757 utentes (839 do sexo masculino e 918 do sexo feminino) 
Dr. Rafael: 1629 utentes (786 do sexo masculino e 843 do sexo feminino) 
Dra. Carla: 1524 utentes (741do sexo masculino e 783 do sexo feminino) 
Dra. Inês: 1621 utentes (782 do sexo masculino e 839 do sexo feminino) 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2014 
 

25 



 

Somando os utentes de cada lista, obtemos um valor de 9668 utentes, o que revela uma 

discrepância com o total de 9677 utentes que a ferramenta apresenta como o total de utentes 

da USF Alpha. Este facto justifica-se com a atribuição errada de 7 utentes a listas de médicos 

que já não exercem nesta unidade, uma lista de utentes sem médico de família e ainda a 

atribuição de utentes a uma lista designada como médico de urgência. 

 Contratualizamos pelo 5º ano consecutivo um limite máximo de inscrições nesta USF de 

10500 utentes. 

2.3 Indicadores Institucionais 

Neste subcapítulo limitamo-nos a apresentar tão-somente os resultados, visto que a discussão 
crítica dos mesmos e a elaboração de estratégias para manter ou corrigir os resultados obtidos 
foram discutidas no início do capítulo 2. 

2.3.1 Eixo Nacional 

Tipo Indicador 
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Acesso 
Taxa de utilização 

consultas médicas – 
3anos 

89,5 90 99 95 105 99 4,5% 4,5% 4,48% 

Acesso 
Taxa domicílios 

enfermagem por 1000 
inscr. 

183,77 176 104 80 110 104 3,0% 3,0% 3,13% 

Desemp Assit. 
Grávidas 

acompanhamento 
adequado 

42,11 40 105 80 110 105 4,5% 4,5% 4,74% 

Desemp Assit. 
MIF com 

acompanhamento em 
PF 

42,69 48,6 88 80 110 88 5,0% 5,0% 4,39% 

Desemp Assit. 1º ano de vida bem 
acompanhado 76,79 68,3 112 80 110 110 6,0% 6,0% 6,60% 

Desemp Assit. % Idosos sem 
ansioliticos/ hipnóticos 67,37 66 102 80 110 102 2,0% 2,0% 2,04% 

Desemp Assit. >=14 anos com hábitos 
tabágicos 71,64 65 110 80 110 110 2,5% 2,5% 2,75% 

Desemp Assit. % Hipertensos <65 
anos ta <150/90 72 64 113 80 110 110 3,0% 3,0% 3,30% 

Desemp Assit. Diabéticos com ultima 
HgA1C=< de 8 % 80,47 72 112 80 110 110 3,0% 3,0% 3,30% 

Satisfação Satisfação  90 100 80 110 100 5,0% 5,0% 5,00% 

Medicamentos Medicamentos 
PVP/Utilizador 177,51 180 101 95 105 101 16,0% 16,0% 16,22% 

MCDTs Mcdts/Utilizadores 58,54 55 94 95 105 0 8,0% 8,0% 0,00% 
Tabela 6. Indicadores de Eixo nacional 
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2.3.2 Eixo Regional 
 

Tipo Indicador 

Re
su

lta
do

 
20

14
 

M
et

a 

%
 

Li
m

. I
nf

. 

Li
m

. S
up

. 

Re
su

lt.
 A

ju
st

. 
 

Po
nd

er
aç

ão
 

 

P.
Co

rr
ig

id
a 

 

I.D
. 

Regional Proporção hipertensos com risco CV 
(3 A) 75,52 40 189 80 110 110 2,0% 1,7% 1,87% 

Regional Proporção de hipertensos, c/ 
acompanham. adequado 63,27 30,2 210 80 110 110 8,0% 6,7% 7,26% 

Regional Proporção DM c/ acompanham. 
adequado 66,01 59,5 111 80 110 110 6,0% 5,0% 5,50% 

Regional Proporção de utentes com 
diagnóstico DPOC 1,88 2 94 80 110 94 2,0% 1,7% 1,60% 

Tabela 7. Indicadores de Eixo Regional 

 

2.3.3 Eixo Local 
 

Tipo Indicador 
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ACES Proporção crianças 2 anos, c/ 
acompanham. adequado 66,67 82,7 81 80 110 81 4,0% 5,0% 4,03% 

ACES Proporção de utentes com 
diagnóstico de asma 2,45 3 82 80 110 82 2,0% 2,5% 2,04% 

USF Taxa de domicílios médicos por 
1.000 inscritos 28,59 30 95 80 110 95 2,0% 2,5% 4,77% 

USF Taxa de utilização de consultas de 
PF (enf.) 39,72 45 88 80 110 88 2,0% 2,5% 4,41% 

USF Proporção utentes >=14A, c/ 
registo consumo álcool 70.74 61 110 80 110 110 4,0% 5,0% 2,75% 

USF Proporção utentes [50; 75[A, c/ 
rastreio cancro CR 72,20 65,5 116 80 110 110 4,0% 5,0% 2,75% 

Tabela 8. Indicadores de Eixo Local 

 

2.4 Situações com impacto nos resultados 
 
A USF Alpha considera-se prejudicada com a inoperância da ferramenta MIM@UF durante 

grande parte do ano de 2014, em que não foi possível extrair quaisquer dados de indicadores, 

não possibilitando a execução de quaisquer medidas corretoras.  

Ainda durante este ano houve mudança em 2 listas de utentes que viram novamente trocados 

os seus médicos de família; consideramos que estas mudanças serão sempre susceptíveis de 
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provocar dificuldades no cumprimento de indicadores devido aos obstáculos inerentes ao 

início do trabalho com uma nova lista de utentes para os respectivos médicos.  

 

2.5 Indicadores Financeiros 
 

Tipo Indicador 
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Medicamentos Medicamentos 
PVP/Utilizador 177,51 180 101 95 105 101 16,0% 16,0% 16,22% 

MCDTs Mcdts/Utilizadores 58,54 55 94 95 105 0 8,0% 8,0% 0,00% 

Tabela 9. Indicadores financeiros 

 

2.6 Carteira Adicional de Serviços 
 

Não foi Contratualizado no ano de 2014 pela equipa da USF ALPHA nenhuma Carteira 

Adicional de Serviços 

 

2.7 Alargamento de Horário 
 

Não foi Contratualizado no ano de 2014 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 2013-2015 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 38% 

para o ano de 2014. Este objectivo foi alcançado e superado com uma taxa obtida de 47,86%.  

Foram introduzidos novos Indicadores de vigilância neste âmbito que não estavam ainda neste 

Plano de Acção, achamos conveniente fazer referência, sendo este a proporção de mulheres 

em idade fértil com acompanhamento adequado em PF, tendo sido contratualizado atingir 

uma meta de 48,6%, e tendo a USF ALPHA atingido um 42.69%, valor aquém do esperado. 

Foram ainda realizadas actividades 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) No 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 2014 que pelo menos 95% das grávidas em 2014 tivessem seis ou mais consultas de 

enfermagem em saúde materna, tendo obtido 93,10%, um valor um pouco aquém do 

esperado. 
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Relativamente ao indicador de percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada, 

foi objectivo da equipa para 2014 que 92% das grávidas vigiadas na USF efectuassem revisão 

de puerpério no tempo previsto, tendo atingido apenas 91,38%. 

No que concerne ao indicador da percentagem de primeiras consultas de gravidez no 1º 

trimestre foi proposto cumprir com 88%, objectivo este que foi amplamente superado com 

92,86%.  

No que diz respeito à visita domiciliária a puérperas vigiadas na USF durante a gravidez, foi 

objectivo da equipa para o ano 2014 realizar visita domiciliária a 60% das puérperas, sendo 

que este objectivo ficou aquém do planeado com 51,72% das puérperas vigiadas a obterem 

visita domiciliária dentro do tempo previsto.  

Foram introduzidos novos Indicadores de vigilância de Saúde Materna que não estavam ainda 

neste Plano de Acção, achamos conveniente fazer referência, sendo este a proporção de 

grávidas com acompanhamento adequado, tendo sido contratualizado atingir uma meta de 

40%, e tendo a USF ALPHA atingido um 42.11%. 

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 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. Os indicadores que se explicitam neste Relatório de 

Actividades são de acordo com o Plano de Acção de 2013-2015. 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 2014 tínhamos como meta que 98% dos recém-nascidos 
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realizassem diagnóstico precoce até ao sétimo dia de vida, objectivo não superado, tendo 

ficado pelos 96,83%; No que à percentagem de visitas domiciliárias de enfermagem realizadas 

a recém-nascidos até aos 15 dias de vida diz respeito, propusemo-nos a 60%, no entanto 

apenas 54,84% 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 ALPHA proposto para 2014 83%, no 

entanto apenas conseguimos 82,14%; Por fim, relativamente á percentagem de crianças com 

pelo menos três consultas de saúde infantil realizadas no 2º ano de vida, o alvo de 83% não foi 

superado, apenas conseguimos 76,92%. Foram introduzidos novos Indicadores de vigilância de 

Saúde Infantil que não estavam ainda neste Plano de Acção, achamos conveniente introduzi-

los, a descrever: proporção de crianças 1 ano c/acompanhamento adequado foi de 76,79%; 

proporção de crianças 2 anos c/acompanhamento adequado foi de 66,67%. 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 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, neste contexto é prioritário melhorar a qualidade da 

vigilância prestada aos utentes, reduzindo a morbilidade e mortalidade por patologias do foro 

oncológico. É fundamental o diagnóstico de situações em fase precoce e nos cuidados de 

saúde primários é de 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 categóricos no fornecimento de serviços de rastreio do cancro nas populações, 

dinamizando os protocolos de articulação de cuidados com as respectivas entidades de 

rastreio e unidades de tratamento, dando posterior continuidade dos cuidados. A equipa 

multidisciplinar da USF ALPHA teve 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 

paralelamente realizadas actividades: divulgação da existência do Programa de rastreio do 

Cancro do Colo do Útero pessoalmente, utente a utente em contexto de consultas na USF; 

afixação cartazes, folhetos informativos e no Guia do utente; realização do rastreio do cancro 
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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 continuam a 

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

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

técnicos, de tempo e até económicos, portanto, achamos que na comunidade em que nos 

encontramos a trabalhar diariamente, ser essencial 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 casos de situação aguda. Foram criados pela equipa 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; manutenção do 

protocolo de triagem baseado em “árvore de decisão” com os respectivos sistemas corporais e 

diversas queixas, que, após a correcta avaliação e selecção, indicam qual o encaminhamento 

mais adequado. 

6) No Programa de Diabetes Mellitus foram contratualizados para o ano de 2014 dois 

indicadores: proporção de utentes com diabetes e último registo de hemoglobina glicada 

inferior ou igual a 8% que tinha como meta a atingir os 72% e proporção de utentes com 

diabetes com acompanhamento adequado que tinha como meta a atingir os 38,1%. Estes dois 

indicadores foram ambos cumpridos com respectivamente 80,47% e 66,01%. Para além dos 

indicadores contratualizados foram tomados em atenção mais três pela equipa multidisciplinar 

da USFA ALPHA: percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado nos 

últimos doze meses, percentagem de diabéticos dos 18 aos 75 anos com realização e registo 

de consulta de enfermagem no âmbito da vigilância da DM e percentagem de diabéticos com 

pelo menos dois registos de hemoglobina glicada nos últimos doze meses desde que abranjam 

2 semestres. Para o ano 2014 a meta traçada pela USF foi de 92% para os três indicadores, 

superados com 94,06%, 95,66% e 92,48% respectivamente. Tendo em conta o Manual de Boas 

Práticas e as respectivas Normas de Orientação Clínica, a equipa da USF levou a cabo as 

seguintes actividades: realização da consulta de Diabetes, identificação dos utentes/doentes 

com risco aumentado de desenvolver Diabetes Mellitus e realização de auto-actualização na 
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área da Diabetes Mellitus pelos profissionais da USF ALPHA. 

7) No programa de saúde de Hipertensão Arterial foram contratualizados para o ano de 2014 

três indicadores: proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos, 

com pressão arterial inferior a 150/90 que teria como meta a atingir os 64%, proporção de 

utentes com hipertensão arterial (sem doença cardiovascular ou diabetes) com determinação 

de risco cardiovascular nos últimos 3 anos que tinha como meta a atingir os 40% e por fim a 

proporção de utentes com hipertensão arterial com acompanhamento adequado que tinha 

como meta a atingir os 30,2%. Todos os 3 indicadores contratualizados foram cumpridos 

respectivamente com 72%, 75,52% e 63,27%. Para além dos contratualizados, foram também 

alvo de execução e monitorização os seguintes indicadores de actividade: percentagem de 

doentes hipertensos que têm pelo menos um registo de IMC nos últimos doze meses, 

percentagem de doentes hipertensos com idade igual ou superior a 25 anos com vacina 

antitetânica actualizada, percentagem de hipertensos com registo de pressão arterial nos 

últimos 6 meses e percentagem de hipertensos com registo de pressão arterial em cada 

semestre. Relativamente à percentagem de doentes hipertensos que tem pelo menos um 

registo de IMC no ano, superou-se o objectivo de 92% com 96,26%; 96,53% dos hipertensos 

tinham a vacinação antitetânica actualizada, superando o objectivo de 95%; relativamente a 

percentagem de hipertensos com registo de pressão arterial nos últimos 6 meses, 92,74% 

tinham este indicador cumprido, ultrapassando a meta estabelecida de 90%; contrariando esta 

tendência de cumprimento das metas estabelecidas, a percentagem de hipertensos com 

registo de pressão arterial em cada semestre ficou aquém da meta estabelecida (90%) 

atingindo apenas 86,83%. 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, identificação dos utentes da USF ALPHA com 

risco acrescido de HTA, monitorização do risco cardiovascular de todos os utentes hipertensos 

e com risco acrescido de HTA; ensinar o utente que possui esfigmomanómetro ou aparelho de 

avaliação automática da tensão arterial sobre o seu correcto uso e interpretação de resultados 

e realização da Auto actualização na área da HTA dos profissionais da USF ALPHA. 

8) No Programa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), doença responsável por 

elevada frequência de consultas médicas e de serviços de urgência nos nossos dias. Foi 

contratualizado para o ano de 2014 o indicador proporção de utentes com diagnóstico de 

DPOC, com uma meta de 2,0, tendo atingido um valor de 1.88. Foram ainda realizadas as 

seguintes actividades para conseguir este objectivo para este programa de tão grande 
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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; 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, 

introduzimos os Indicadores de proporção crianças 2A, com/PNV cumprido até aos 2 anos a 

meta era de 96% tendo sido atingido 93,83%, não tendo atingido a meta. A proporção de 

crianças 7 anos, com/PNV cumprido cuja meta era de 96% não foi superado, ficando em 

90,79%. Acrescentar mais um indicador no nosso ver será 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) Programa de Cuidados de Saúde Domiciliário, estes cuidados não se destinam somente a 

utentes idosos, mas a todos os indivíduos com compromisso temporário/crónico da sua 

autonomia ou condição clínica que impossibilite a sua deslocação á USF Alpha. Os cuidados 

domiciliários devem ser devidamente organizados/planeados, coordenados e adequados às 

necessidades do utente e respectivo suporte familiar. Foi contemplado 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. Diminuindo desta forma o número de 

internamentos hospitalares e noutras instituições, reduzindo os custos decorrentes desses 

internamentos, incentivando a ligação e união entre gerações, através da promoção do 

autocuidado com o apoio da família. Consideramos então a taxa de visitas domiciliárias 

médicas; a taxa de visitas domiciliárias de enfermagem; a percentagem de doentes com 

compromisso crónico e boletim de cuidados domiciliários correctamente preenchido. Foram 
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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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4. Reuniões 
 

Na USF Alpha, para além das reuniões de Conselho Geral realizam-se também reuniões 

multiprofissionais, sectoriais e de Conselho Técnico. 

 

4.1 Reuniões do Conselho Geral 
 

No ano de 2014 realizaram-se 19 reuniões de Conselho Geral, o que perfaz uma média de 1,58 

reuniões por mês. (4,75 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 2 

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

Agosto 0 
Setembro 2 
Outubro 2 

Novembro 1 
Dezembro 1 

TOTAL 19 
Tabela 10. Reuniões do Conselho Geral 
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4.2 Reuniões Multiprofissionais 
 

No ano de 2014 realizaram-se 18 reuniões multiprofissionais, o que perfaz uma média de 1,5 

reuniões por mês. (4,5 por trimestre). 

 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 1 

Fevereiro 2 
Março 2 
Abril 0 
Maio 1 
Junho 1 
Julho 2 

Agosto 0 
Setembro 3 
Outubro 2 

Novembro 2 
Dezembro 2 

TOTAL 18 
Tabela 11. Reuniões Multiprofissionais 

 

4.3 Reuniões do corpo de Enfermagem 
 

No ano de 2014 realizaram-se 9 reuniões do corpo de Enfermagem, o que perfaz uma média 

de 0,75 reuniões por mês. (2,25 por trimestre). 

 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 2 

Fevereiro 1 
Março 1 
Abril 1 
Maio 1 
Junho 0 
Julho 0 

Agosto 0 
Setembro 0 
Outubro 3 

Novembro 0 
Dezembro 0 

TOTAL 9 
Tabela 12. Reuniões do corpo de Enfermagem 
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4.4 Reuniões do corpo do Secretariado Clínico 

No ano de 2014 realizaram-se 2 reuniões do corpo do Secretariado Clínico, o que perfaz uma 

média de 0,17 reuniões por mês. (0,5 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 0 

Fevereiro 1 
Março 0 
Abril 0 
Maio 0 
Junho 0 
Julho 0 

Agosto 0 
Setembro 1 
Outubro 0 

Novembro 0 
Dezembro 0 

TOTAL 2 

Tabela 13. Reuniões do corpo do Secretariado Clínico 

 
4.5 Reuniões do corpo Médico 

Não existe nenhuma ata de reuniões do corpo médico durante o ano de 2014. 

 
4.6 Reuniões do Conselho Técnico 

No ano de 2014 realizaram-se 11 reuniões do Conselho Técnico, o que perfaz uma média de 

0,92 reuniões por mês. (2,75 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 1 

Fevereiro 1 
Março 1 
Abril 1 
Maio 1 
Junho 1 
Julho 1 

Agosto 1 
Setembro 0 
Outubro 1 

Novembro 1 
Dezembro 1 

TOTAL 11 
Tabela 14. Reuniões do Conselho Técnico 
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Entende-se por reunião o encontro de duas ou mais pessoas, com o propósito de discutir 

algum tema ou realizar alguma actividade.  

Nas organizações (neste caso, na USF) as reuniões são importantes para contacto pessoal e 

comunicação entre os seus participantes.  

Numa reunião todos os seus elementos devem ser participativos. É necessário uma 

convocatória prévia para que os participantes da reunião saibam quais os temas que serão 

nela abordados e desta forma podem se preparar antecipadamente. Esta é uma forma de se 

tirar o melhor partido das reuniões, levando os seus participantes a darem o seu contributo e 

participarem activamente no cumprimento dos objectivos da reunião. 

Actualmente defende-se que as reuniões devem ser menos frequentes e mais curtas, sendo 

desta forma mais produtivas. As reuniões das organizações sofrem ao longo do tempo uma 

evolução que pode ser descrita através das seguintes etapas: 

- Infância: Diz respeito ao primeiro contacto, representa o momento em que os participantes 

estão juntos pela primeira vez. É essencial enunciar claramente as regras a respeitar. 

- Adolescência: Diz respeito ao período de maior exaltação por parte dos seus participantes e 

cabe ao moderador reforçar o controlo da reunião e “captar” a energia dos participantes para 

as áreas a ser tratadas nessa reunião. 

- Adulto: Nesta fase, o moderador da reunião torna-se apenas num facilitador. 

- Maturidade: Nesta fase o moderador já não é indispensável. Quando uma organização se 

reúne regularmente, a reunião entra neste período de maturidade. Os participantes 

conhecem-se bem, estão acostumados a terem reuniões juntas e o ambiente gerado é de 

menor tensão e maior empatia.  

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

forma os assuntos abordados durante este evento, não serão esquecidos, e poderão ser 

retomados, se necessário. Esta ata deve posteriormente ser assinada por todos os 

intervenientes da reunião.  

No final de todas as reuniões de Conselho Geral é essencial proceder à sua avaliação. A equipa 

da USF Alpha continua a fazer a avaliação de todas as reuniões do Conselho Geral. Desta forma 

ficam a ser conhecidos os pontos fortes e fracos para poderem ser melhorados e/ou corrigidos 

posteriormente. 
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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 2014, 

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 2014 a USF ALPHA comprometeu-se a realizar pelo menos 80 % das 

formações agendadas. Foram agendadas 8 formações durante o ano de 2015. 

Para tal definiu duas estratégias: Definição das necessidades formativas prioritárias de todos 
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os profissionais da USF ALPHA através da realização e aplicação de questionário; Agendamento 

de reuniões formativas multidisciplinares após os diversos profissionais se terem voluntariado 

para serem formadores. 

 

5.2 Formação Interna - Ações de Formação realizadas durante o 
ano de 2014 
 

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

profissionais da USF ALPHA. 

Ação de Formação: Normas de Orientação Clínica da DGS - Cuidados Respiratórios Domiciliários 

Nome do Formador: Alcino Santos Nº mecanográfico: 4854  

Data: 21.02.2014 Nº Ação: 01.2014 Área de Formação: Médica - Pneumologia 

Objetivos: - Adquirir competências na correta prescrição de cuidados respiratórios domiciliários 

- Revisão do tema utilizando as Normas da DGS 

Destinatários: Todos os Médicos da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Risco de poliomielite e recomendações de vacinação de pessoas oriundas de países de risco 

Nome do Formador: José Cláudio Nº mecanográfico: 6935 

Data: 07.03.2014 Nº Ação: 02.2014 Área de Formação: Vacinação 

Objetivos: - Apresentação das orientações recebidas recentemente da OMS  

- Recomendações de vacinação de pessoas oriundas de países de risco 

Destinatários: Todos os Médicos da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Protocolos de referenciação para os serviços de Ginecologia e Obstetrícia do CHEDV 

Nome do Formador: Rafael Gonçalves Nº mecanográfico: 4972 

Data: 07.03.2014 Nº Ação: 03.2014 Área de Formação: Médica - Obstetrícia e Ginecologia 

Objetivos: - Apresentação dos Protocolos de Articulação entre o Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do 
CHEDV e os Cuidados de Saúde Primários enviados pela Unidade Coordenadora Funcional do 
CHEDV 

Destinatários: Todos os Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA 
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Ação de Formação: Novas Orientações para o tratamento da hipertensão arterial (Sociedade Europeia de HTA) 

Nome do Formador: Oleksandr Turyanskyy Nº mecanográfico: 4987 

Data: 28.03.2014 

 

Nº Ação: 04.2014 Área de Formação: Médica 

Cariovascular 

Objetivos: - Apresentação da atualização das orientações para o tratamento da hipertensão arterial 

- Informação detalhada sobre a classe e o grau de evidência das recomendações, importante 
para que os médicos consigam alcançar os objetivos de pressão arterial para os seus doentes. 

- Revisão do tema dando resposta a muitas das perguntas que possam surgir na prática clínica 
diária. 

Destinatários: Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Administração conjunta de Diclofenac e Tiocolquicosido:  

Novo esquema para a Prevenar 13; Campanha erradicação do Sarampo 

Nome do Formador: Diana Silva e José Cláudio Nº mecanográfico: 6962 e 6935 

Data: 23.05.2014 Nº Ação: 05.2014 Área de Formação: Vacinação 

Objetivos: - Discussão de contra-indicações / Riscos da administração conjunta de Diclofenac com 
Tiocolquicosido  

- Administração da Prevenar 13; Apresentação e discussão das novas recomendações da DGS 

- Apresentação da campanha de erradicação do Sarampo 

Destinatários: Todos os Médicos da USF ALPHA 

Ação de Formação: Apresentação do novo Portal BI da USF-AN (http://biusf.pt) 

Nome do Formador: Alcino Santos Nº mecanográfico: 4854 

Data: 20.06.2014 Nº Ação: 06.2014 Área de Formação: Gestão / Internet 

Objetivos: - O BI das USF é um projeto da USF-AN que tem como objetivo o desenvolvimento e melhoria 
contínua e sustentada das USF, através do reforço e afirmação da sua identidade, num exercício 
de cidadania plena e transparência responsável. A apresentação deste projeto e sua plataforma 
operacional perante a Comissão de Saúde representa a acessibilidade à informação atualizada 
sobre Cuidados de Saúde Primários, por parte da sociedade portuguesa. 

- Apresentação e demonstração ao vivo das funcionalidades do portal. 

- Criação de Logins e Password´s para todos os profissionais da USF ALPHA 

Destinatários: Todos os profissionais da USF ALPHA 
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Ação de Formação: Normas de Orientação Clínica da DGS - Abordagem do Nódulo da Tiróide 

Nome do Formador: Rafael Gonçalves Nº mecanográfico: 4972 

Data: 20.06.2014 Nº Ação: 07.2014 Área de Formação: Médica 

Endocrino / Cirurgia 

Objetivos: - Adquirir competências na abordagem correta do bócio nodular, onde inclui o nódulo solitário e 
o bócio multinodular. 

- Revisão do tema utilizando as Normas da DGS 

Destinatários: Todos os Médicos da USF ALPHA 

Ação de Formação: Siima Rastreios - Apresentação das funcionalidades do Programa 

Nome do Formador: José Cláudio Nº mecanográfico: 

Data: 04.07.2014 Nº Ação: 08.2014 Área de Formação: Informática 

Objetivos: - O SiiMA Rastreios é um sistema de informação para gestão de Programas de Rastreios 
Populacionais que permite a implementação do circuito funcional do processo de rastreio desde 
o convite para o exame até ao tratamento e seguimento. 

- Apresentação das funcionalidades da plataforma 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Apresentação do novo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ) que entrou em 
vigor em  1 de Junho de 2013 

Nome do Formador: Helder Fernandes Nº mecanográfico: 6986 

Data: 04.07.2014 

 

Nº Ação: 09.2014 Área de Formação: Médica /Enf. 

Saúde Infantil 

Objetivos: Apresentação das  principais alterações em relação ao PNSIJ de 2005:  

a) Alteração na cronologia das consultas referentes a idades-chave da vigilância;  

b) Adoção das curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS);  

c) Novo enfoque nas questões relacionadas com o desenvolvimento infantil, as perturbações 
emocionais e do comportamento e os maus tratos.  

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA 
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Ação de Formação: Revisão temática - Abordagem multiprofissional no tratamento de feridas 

Nome do Formador: Catarina Lamas Nº mecanográfico: 6938 

Data: 26.09.2014 

 

Nº Ação: 10.2014 Área de Formação: Médica /Enf 

Dermatologia / Vascular / Plástica 

Objetivos: - Capacitar profissionais da área da saúde, numa visão  

multidisciplinar, acerca das novas tecnologias na prevenção e tratamento de feridas, abordando 
aspetos teóricos e práticos relacionados ao tema. 

Destinatários: Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Apresentação da metodologia utilizada pela USF ALPHA na gestão de stocks 

Nome do Formador: Miguel Gonçalves Nº mecanográfico: 1828 

Data: 19.12.2014 

 

Nº Ação: 11.2014 Área de Formação: Secretariado 

Secretariado Clínico 

Objetivos: Apresentação da metodologia utilizada pela USF ALPHA na gestão de stocks, de forma a 
contribuir para a redução dos custos e o combate ao desperdício, respondendo às exigências de 
maior eficiência e eficácia, bem como às regras que foram definidas pela ARSC,IP. 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA 

 

Ação de Formação: Registos  SAPE (Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem) 

Nome do Formador: Cristiana Santos e Fernanda 
Magalhães 

Nº mecanográfico: 6669 

Data: 19.12.2014 

 

Nº Ação: 12.2014 Área de Formação: Enfermagem 

Registos Clínicos 

Objetivos: - Apresentação do Programa Informático SAPE (Sistema  

de Informação de Apoio à prática de Enfermagem) 

- Apresentação das alterações na estrutura física e na organização do trabalho, decorrentes da 
implementação do sistema informático; 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA 

Tabela 15. Reuniões de Formação realizadas durante o ano de 2013 
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A USF Alpha tinha planeado e agendado no seu Plano Anual de Formação 8 sessões de 

Formação para o ano de 2014 e tinha como objetivo cumprir com 80 % dessas reuniões. 

Verificou-se que a equipa realizou 87,5% (sete) das sessões planeadas e que ainda realizou 

mais cinco formações que foram agendadas ao longo da atividade da USF perfazendo um total 

de doze formações internas no ano de 2014. 

A USF ALPHA fez representar através de 3 elementos dos diferentes corpos a uma reunião da 

USF-AN que decorreu na Ordem dos Enfermeiros, em Coimbra no dia 22.02.2014. 

 

5.3 Formação Externa - Ações de Formação realizadas durante o 
ano de 2014 

 

Durante ano de 2014 participaram oito profissionais em atividades de formação externa num 

total de seis ações formativas. 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

1º Encontro Primavera APGB APGB 

Descrição da Ação Formativa 

Objectivos: 

1. Aprendizagem de Métodos Qualitativos em Investigação Científica 
2. Aplicação de um desenho de um projeto de investigação em Balint 
3. “Grupos Balint”; “Balint: para quê?”  

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

02.04.2014 02.04.2014 Tempo Inteiro 1 dia 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Alcino Santos 4854 Assistente de MGF Médico 

Rafael Gonçalves 4972 Assistente de MGF Médico 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Perturbação Ansiosa Generalizada ARS Centro 

Descrição da Ação Formativa 

Temas: Diagnóstico e identificação das Perturbações de Ansiedade e Depressão. Sintomas das Perturbações de 
Ansiedade e Depressão. O tratamento das Perturbações de Ansiedade e Depressão e a gestão da associação de 
fármacos. Casos Clínicos. Desafios na comunicação doente-médico 

Objetivos: Maximizar a qualidade de vida deste tipo de doentes. Aumentar o nível de conhecimento sobre os 
benefícios do diagnóstico e tratamento adequados das perturbações de ansiedade e depressão. Satisfazer as 
necessidades de formação dos profissionais de saúde, com ferramentas de formação para promover a implementação 
de boas práticas na gestão destas perturbações. Aumentar o nível de conhecimento sobre as perturbações de 
ansiedade e depressão na comunidade médica. Criar uma rede de suporte para profissionais dos cuidados primários. 
Iniciar o diálogo entre profissionais de cuidados de saúde primários e hospitalares. 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

29.05.2014 29.05.2014 Parcial (09:00 - 13:00) 4 Horas 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Alcino Santos 4854 Assistente de MGF Médico 

Inês Figueiredo 8074 Assistente de MGF Médico 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

6° Encontro Nacional das USF - Qualidade, ponte para a 
sustentabilidade do SNS 

USF-AN 

Descrição da Ação Formativa 

Temas abordados neste Encontro: 

      1. Cuidar da pessoa com Diabetes Mellitus 2 na USF 
      2. Avaliação do pé diabético 
      3. Úlcera de perna: terapia compressiva 
      4. Investigação nas USF - estado da arte (O papel e o lugar da enfermagem e dos enfermeiros nos ensaios clínicos 
fase 111) 
      5. Cuidar da pessoa com DPOC numa equipa de saúde 
      6. Insulinoterapia 
      7. Cessação Tabágica 
      8. Avaliação do desenvolvimento infantil 
      9. Gestão integrada do doente com Diabetes para além da USF 
    10. Determinantes da saúde e prevenção da doença 
    11. Avaliação de desempenho de enfermeiros 
    12. Sexualidade em Saúde Familiar 
    13. Boas práticas, conflito de interesses e contratualização 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

08.05.2014 10.05.2014 Tempo Inteiro 1 dia 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Helder Fernandes 6986 Enfermeiro Enfermeiro 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Academia Médica CDC.MGF 

Descrição da Ação Formativa 

Temas abordados nesta Academia: 

1. Patologia do Desenvolvimento (Fronteiras entre especialidades médicas I) 
2. Patologia Osteoarticular (Fronteiras entre especialidades médicas II) 
3. Exames Complementares de Diagnóstico em Cardiologia 
4. Como comunicar em medicina - Entrevista motivacional 
5. Cursos Práticos (Manipulação terapêutica de insulinas, Colocação de DIU e Implanon, Manipulação de 

Inaladores e de Dispositivos injectáveis) 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

20.06.2014 21.06.2014 Tempo Inteiro 1 dia 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Carla Bastos 8075 Assistente de MGF Médica 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

SBV/DAE ARS Centro 

Descrição da Ação Formativa 

Temas:  

1. Cadeia de sobrevivência – (Teórico) – 0,10h 
2. Algoritmo do Suporte básico de vida - (Teórico) – 0,20h 
3. Algoritmo de Atuação com Desfibrilhador Automático Externo – (Teórico) – 0,30h 
4. Bancas práticas de SBV e SBV/DAE – (Pratica) -6,30h 

Objetivos: Promover o ensino e o treino dos três primeiros elos da cadeia de sobrevivência, possibilitando assim, o 
aumento do número de pessoas habilitadas na realização de manobras de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação 
Automática Externa (SBV-DAE), respeitando sempre o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de Agosto. 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

25.09.2014 25.09.2014 Total 8 Horas 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Inês Figueiredo 8074 Assistente de MGF Médica 

 

Título da Acção Formativa  Entidade Promotora da Ação 

18ª Jornadas de Endocrinologia e Diabetes de Coimbra CHUC 

Descrição da Ação Formativa 
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Temas abordados: 

- Hipoglicemia e risco cardiovascular, nefropatia diabética, tratamento da DM tipo 2, Diabetes e Osteoporose, 
identificação do pé em risco, prevenção da ulceração, tratamento da infeção, pé isquémico, pé de charcot 

- Doenças da tiróide na prática clínica 

- Doenças da supra-renal na prática clínica 

Data de Inicio da Acção Data de Termo da Acção Modalidade Ausência Duração Ausência 

07.11.2014 08.11.2014 Tempo Inteiro 2 dias 

Profissional Nº Mecanográfico Categoria Cargo 

Helder Fernandes 6986 Enfermeiro Enfermeiro 

Tabela 16. Ações de Formação realizadas durante o ano de 2014 

 

5.4 Formação pré e pós graduada 
 

Durante o ano de 2014 a equipa da USF ALPHA proporcionou estágio a cinco alunos do curso 

de Licenciatura em Enfermagem, quatro deles oriundos da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro e um da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa 

de Oliveira de Azeméis conforme se demonstra de seguida: 

 

Aluno: 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 

Aluno: Filipe da Silva Lírio 

Escola: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – Cuidados de Enfermagem em contexto de Cuidados de saúde Primários 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 22/04/2014 a 06/06/2014 

Tutor: Fernanda Maria Barbosa Magalhães Cruz 

Educação para a Saúde: Prevenção de complicações em doentes acamados 
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Aluno: Leonor de Albuquerque Pereira 

Escola: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – Cuidados de Enfermagem em contexto de Cuidados de saúde Primários 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 22/04/2014 a 06/06/2014 

Tutor: Hélder Óscar Silva Fernandes 

Educação para a Saúde: Prevenção de complicações em doentes acamados 

Aluno: Sara Filipa Silva Santos 

Escola: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – Cuidados de Enfermagem em contexto de Cuidados de saúde Primários 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 09/06/2014 a 18/07/2014 

Tutor: Catarina José Carvalho Lamas 

Educação para a Saúde: “Vive a Tua Sexualidade de Forma Saudável” 

Panfleto: Vacinas Extra Plano 

Aluno: Sérgio Teixeira dos Santos 

Escola: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

Ensino: Ensino Clínico II – Cuidados de Enfermagem em contexto de Cuidados de saúde Primários 

Ano: 2º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Período: 09/06/2014 a 18/07/2014 

Tutor: Cristiana Sofia Valente Santos 

Educação para a Saúde: “Vive a Tua Sexualidade de Forma Saudável” 

Panfleto: Vacinas Extra Plano 

Tabela 17. Estágios realizados por alunos de Enfermagem na USF ALPHA 

 

Uma vez mais, o acompanhamento destes alunos estimulou e melhorou o desempenho 

profissional da Equipa da USF ALPHA. Todos os profissionais da USF ALPHA colaboraram na 

formação destes alunos e estão motivados para continuar a recebê-los, bem como a alunos do 

curso de Medicina e Médicos que frequentem o Ano Comum e o Internato de Medicina Geral e 

Familiar. Mais uma vez o Conselho Técnico revogou junto do Coordenador do Internato de 

Medicina Geral Familiar da Zona Centro, Dr. Rui Nogueira, a sua inteira disponibilidade para 

formar novos Médico de Família, disponibilizando dois médicos para orientarem Internos de 

Medicina Geral e Familiar.  

Voltámos a reforçar a ideia de 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 
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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 

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.  

5.5 Produção científica e de investigação 

No ano de 2014 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 a 

equipa tem realizado o registo de toda atividade da USF em Situação aguda numa plataforma. 

Essa plataforma é então para registar toda a informação dos utentes que solicitam esse tipo de 

consultas. 

Realizou também um estudo de avaliação da qualidade do registo de enfermagem no 

diagnóstico precoce. 

5.6 Plano de Acompanhamento Interno 

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

ALPHA para o ano de 2014, tendo sido escolhida pela equipa para esse efeito a avaliação da 

qualidade dos registos de enfermagem do Diagnóstico Precoce. 

5.6.1 Descrição do tema 

Os registos clínicos são uma importante ferramenta nos cuidados de saúde. O processo de 

enfermagem é um meio informativo e de comunicação entre os profissionais que permite o 

acompanhamento da evolução das necessidades do utente e dos cuidados e possibilita a 

reflexão e análise prática dos resultados com vista à obtenção de ganhos em saúde. 

O sistema de informação utilizado pela equipa de enfermagem na USF Alpha (SAPE) baseia-se 

na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE versão β2 e tem sido alvo 

de atenção num trabalho de parceria com o Programa Padrões de Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem (PPQCE) implementado pela Ordem dos Enfermeiros. 
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O diagnóstico precoce é um teste simples que deve ser realizado entre o 3º e o 6º dias de vida 

de todas as crianças e que permite a deteção de doenças genéticas, nomeadamente o 

Hipotiroidismo Congénito e a Fenilcetonúria.   

Deste modo, a equipa da USF Alpha propõe-se a avaliar a qualidade dos registos de 

diagnóstico precoce das crianças nascidas nos anos 2013 e 2014. 

5.6.2 Análise da implementação 

O principal objetivo desta investigação é avaliar e melhorar a prática de enfermagem no que 

diz respeito ao registo dos parâmetros abaixo descritos no processo individual informatizado 

do SAPE:  

 Parâmetro a - Atitude Terapêutica: Colheita de sangue para diagnóstico precoce 

 Parâmetro b - Data 

 Parâmetro c - Local da colheita 

 Parâmetro d - Registo na avaliação inicial no processo da mãe 

Objetivo específico 1: Conseguir que no final do ano 80% dos registos de enfermagem do 

Diagnóstico Precoce sejam classificados com Bom ou Muito Bom. 

Objetivo específico 2: No final do ano de 2014, 80% dos processos avaliados deverão 

apresentar mais do que 3 parâmetros registados. 

5.6.3 Metodologia 

Tipo de Estudo: o presente estudo é descritivo, retrospetivo, transversal e o método 

escolhido foi pesquisa documental. 

Dimensão estudada: qualidade do registo de enfermagem do diagnóstico precoce. 

Unidade de estudo: todos os utentes dos 6 ficheiros da USF ALPHA nascidos durante os 

anos 2013 e 2014. 

Seleção da Amostra: todos os utentes dos 6 ficheiros da USF ALPHA nascidos durante os 

anos 2013 e 2014. 

Tipo de dados: dados do processo.  

Fonte dos dados: processos clínicos informatizados do sistema SAPE. 

Relatório de Actividades da USF ALPHA do ano de 2014 
 

51 



 

Tipo de avaliação: interna (inter-pares). 

Critérios de avaliação: Os enfermeiros deverão registar os parâmetros atitude 

terapêutica, data e local de colheita nos processos informatizados dos utentes e respetivas 

mães. 

Padrão de Qualidade: Insuficiente - Quando não está registado nenhum ou apenas 1 dos 

parâmetros supracitados; Suficiente - Quando estão registados 2 parâmetros 

supracitados; Bom - Quando estão registados 3  dos parâmetros supracitados; Muito Bom 

– Quando estão registados os 4 parâmetros (Gráficos 1 e 2). 

Colheita de dados: colheita efetuada pelos enfermeiros através de observação direta dos 

processos clínicos informatizados (Programa SAPE)  

Relação temporal: avaliação retrospetiva. 

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 

dos enfermeiros, começando pela apresentação dos resultados obtidos e 

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

avaliações semestrais para averiguar se as medidas de correção resultaram ou não. 

5.6.4 Cronograma 

Cronograma Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração / Apresentação do Protocolo PAI             

1ª Avaliação             

Resultados 1ªAval. e medidas corretivas             

2ª Avaliação             

Resultados 2ªAval. e medidas corretivas             

3ª Avaliação             

Elaboração do Relatório Final             
Tabela 18. Cronograma de estudo do PAI 
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5.6.5 Avaliação - Resultados 

5.6.5.1 Primeira Avaliação (07/02/2014) 
 

Foram analisados os processos clínicos dos utentes nascidos no ano de 2013 quanto ao registo 

dos parâmetros: atitude terapêutica, data, local de colheita e registo na avaliação inicial no 

processo da mãe. A avaliação do registo desses parâmetros foi efetuada através da observação 

do processo individual do SAPE dos utentes de uma forma manual. Os dados foram registados 

numa folha de Excel e de seguida tratados estatisticamente.  

1ª Avaliação      

Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R Total 

Enfermeiro 

E1 0 0 0 6 3 9 

E2 0 0 0 3 11 14 

E3 0 0 0 1 5 6 

E4 0 0 0 2 8 10 

E5 0 0 8 6 3 17 

E6 0 0 0 1 4 5 

Total 0 0 8 19 34 61 

Tabela 19. Distribuição por enfermeiro do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3 e 4 registos de parâmetros (1ª 
Avaliação) 

 

1ª Avaliação    

 Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Enfermeiro 

E1 9 9 8 4 

E2 14 14 14 11 

E3 6 6 6 5 

E4 10 10 10 7 

E5 17 17 4 8 

E6 5 5 5 4 

Total 61 61 47 39 

Tabela 20.Distribuição por enfermeiro do registo dos parâmetros a, b, c e d (1ª avaliação) 
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Gráfico 1. Padrão de qualidade consoante o número de parâmetros registados no diagnóstico precoce (1ª avaliação) 

 

5.6.5.2 Segunda Avaliação (04/07/2014) 
 

Foram analisados os processos clínicos dos utentes nascidos entre 01 de Janeiro e 30 de Junho 

de 2014 quanto ao registo dos parâmetros: atitude terapêutica, data, local de colheita e 

registo na avaliação inicial no processo da mãe. A avaliação do registo desses parâmetros foi 

efetuada através da observação do processo individual do SAPE dos utentes de uma forma 

manual. Os dados foram registados numa folha de Excel e de seguida tratados 

estatisticamente.  

 
 

2ª Avaliação      
Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R Total 

Enfermeiro 

E1 0 0 0 0 5 5 

E2 0 0 0 1 2 3 

E3 0 0 0 0 8 8 

E4 0 0 0 1 6 7 

E5 1 0 1 3 1 6 

E6 0 0 0 0 3 3 

Total 1 0 1 5 25 32 
Tabela 21. Distribuição por enfermeiro do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3 e 4registos de parâmetros (2ª 

avaliação) 
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2ª Avaliação    

 Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Enfermeiro 

E1 5 5 5 5 

E2 3 3 3 2 

E3 8 8 8 8 

E4 7 7 7 6 

E5 2 5 5 3 

E6 3 3 3 3 

Total 28 31 31 27 
Tabela 22. Distribuição por enfermeiro do registo dos parâmetros a, b, c e d (2ª avaliação) 

 

5.6.5.3 Terceira Avaliação (31/12/2014) 
 
Foram analisados os processos clínicos dos utentes nascidos entre 25 de Junho e 31 de 

Dezembro de 2014 quanto ao registo dos parâmetros: atitude terapêutica, data, local de 

colheita e registo na avaliação inicial no processo da mãe. A avaliação do registo desses 

parâmetros foi efetuada através da observação do processo individual do SAPE dos utentes de 

uma forma manual. Os dados foram registados numa folha de Excel e de seguida tratados 

estatisticamente.  

3ª Avaliação      
Utilizadores com: 0R 1R 2R 3R 4R Total 

Enfermeiro 

E1 0 0 0 1 1 2 

E2 0 0 0 0 6 6 

E3 0 0 0 0 10 10 

E4 0 0 0 2 3 5 

E5 0 0 0 3 3 6 

E6 0 0 0 1 1 2 

Total 0 0 0 7 24 31 
Tabela 23. Distribuição por enfermeiro do nº de Processos Clínicos com 0, 1, 2, 3 e 4registos de parâmetros (3ª 

avaliação) 
3ª Avaliação    

 Parâmetro a 
registado 

Parâmetro b 
registado 

Parâmetro c 
registado 

Parâmetro d 
registado 

Enfermeiro 

E1 2 2 2 1 

E2 6 6 6 6 

E3 10 10 10 10 

E4 5 5 5 3 

E5 6 6 5 4 

E6 2 2 1 2 
Total 31 31 29 26 

Tabela 24. Distribuição por enfermeiro do registo dos parâmetros a, b, c e d (3ª avaliação) 
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Gráfico 2. Padrão de qualidade consoante o número de parâmetros registados no diagnóstico precoce (3ª avaliação) 

 

5.6.6 Medidas Corretivas 

 
Os resultados da 1ª avaliação foram discutidos em reunião de enfermagem. Foram 

apresentados os resultados por enfermeiro para que se pudessem perceber as falhas 

individuais. 

Como medida corretiva optou-se por reforçar o ensino sobre a forma correcta de registo no 

SAPE e quais os parâmetros obrigatórios. 

Na 2ª avaliação foi visível a melhoria nos registos de enfermagem em quase todos os 

elementos. Tentou-se perceber o motivo pelo qual um dos enfermeiros tinha tantas falhas e 

sugeriu-se como medida corretiva a elaboração de uma tabela “lembrete” com os parâmetros 

de registo obrigatórios para ser distribuída pelos colegas juntamente com o impresso de 

recolha do sangue para o diagnóstico precoce. 

Na 3ª avaliação foi evidente a melhoria dos registos do enfermeiro que tinha mais falhas nas 

avaliações anteriores. Continua a haver algumas falhas esporádicas, nomeadamente no registo 

no processo da mãe, mas estas serão colmatadas com a continuação do uso da tabela 

“lembrete”.  

Apesar das melhorias, o 2º objetivo específico não foi atingido, pois apenas 77% dos registos 
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incluíram os 4 parâmetros. Podemos desta forma verificar que mesmo os registos mais simples 

beneficiam em ser protocolados e alvo de análises regulares de forma a assegurar a sua 

qualidade. 

 

5.6.7 Conclusão 
 

Um dos pilares de crescimento das USFs é o desenvolvimento contínuo da qualidade. Todos os 

anos é escolhido um tema para estudo e aperfeiçoamento do trabalho a desenvolver. 

Na análise dos processos de enfermagem dos nossos utentes apercebemo-nos que nem 

sempre os registos evidenciavam a qualidade dos cuidados prestados. Este facto era devido a 

registos incompletos ou inexistentes, em alguns casos. Na realidade, a Enfermagem tem uma 

natureza sobretudo prática. Cientes de que os registos clínicos (neste caso específico, os 

registos de enfermagem) são uma parte fundamental do processo de prestação de cuidados e 

um instrumento vital para a avaliação dos mesmos, debruçámo-nos sobre o seu estudo.  

Uma das falhas detectada e, no nosso entender, um simples e motivador ponto de partida 

para a mudança foi o registo dos diagnósticos precoces. 

Ao longo do ano foram feitas 3 avaliações e implementadas medidas corretivas simples, mas 

eficazes e o principal objetivo desde trabalho foi atingido. Este estudo contribuiu também para 

a sensibilização dos profissionais para a importância de apostar na investigação e 

aperfeiçoamento de todas as vertentes da prática diária dos cuidados e não apenas na 

prestação directa de cuidados aos utentes. 
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6. Avaliação da Satisfação dos 
profissionais e utentes 

 

6.1 Reclamações/Sugestões/Elogios/Ocorrências 

As reclamações/sugestões/Elogios/Ocorrências são uma das ferramentas que qualquer 

instituição pode e deve utilizar para poder perceber as sensibilidades dos seus utilizadores em 

relação aos serviços que a mesma presta. Se a cultura Portuguesa fosse a de Reclamar de 

forma construtiva esta poderia ser uma das melhores ferramentas à disposição da USF. 

Mesmo que o que atrás foi dito não seja a nossa realidade deveremos sempre utilizar estes 

mecanismos à disposição dos nossos utentes para perceber se estaremos a trabalhar bem ou 

não e por vezes fazer as necessárias correcções a situações que podem estar menos 

adequadas ou até mesmo erradas. 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 2014 foram registadas 3 reclamações de insatisfação dos utentes como se pode 

verificar na tabela seguinte: 

Data Assunto reclamado 

07/01/2014 Reclama por na Triagem não ter sido orientada para consulta no próprio dia. 

19/03/2014 

Reclama pelas dificuldades que um Secretário Clínico colocou quando uma 
utente vinha com pedido de MCDT de médico privado para a médica de 
família emitir e porque a mesma não forneceu os documentos emitidos pela 
médica de família devido à reclamante não ter apresentado nenhum 
documento identificativo. 

23/09/2014 
Reclama por ter chegado após a hora de consulta, apresentar o documento 
com a marcação em que era claro que a doente já tinha ultrapassado a hora 
da consulta e não ter sido atendida, tendo-lhe sido marcada nova consulta. 

Tabela 25. Reclamações/sugestões no período em análise 
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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.  

Descrevemos de seguida as ocorrências a nível do Diário de Bordo da USF ALPHA. 

Data Teor da Ocorrência 

20/02/2014 

Ocorrência registada por Secretária Clínica em relação a conflito por insulto 
da profissional a nível da secretaria da USF ALPHA devido a esclarecer a 
utente que não poderá deixar ficar pedidos de médicos privados para 
emissão de credenciais de MCDT na secretaria e recusa em apresentar 
documento identificativo quando vem levantar documentos que foram 
pedidos em modalidade de consulta não presencial. 

14/07/2014 

Ocorrência registada por 2 enfermeiras da USF ALPHA dando conta de que 
se tinham recusado a entrar no domicílio de um utente da segunda vez que 
foram a casa do mesmo para realização de cuidados de penso. No primeiro 
domicílio realizado ao utente as enfermeiras correram riscos a nível da sua 
integridade física por o doente ter cães com comportamento agressivo à 
solta no seu pátio de entrada. Assim informaram o utente que na próxima 
visita só entrariam no domicílio se o mesmo prendesse os cães, mas na 
chegada a casa do utente os cães mantinham-se à solta e as mesmas 
recusaram-se a entrar no domicílio do utente, sendo que nesta vez o utente 
as mandou embora de forma rude e até insultuosa. Nas vezes seguintes o 
penso teve que ser realizado na rua porque o utente assim o preferiu. 

Tabela 26. Ocorrências Registadas no Diário de Bordo em 2014 

 

A primeira ocorrência foi discutida em Conselho Geral a 21/03/2014 e ficou determinado 

chamar a utente ao Gabinete do Utente da USF ALPHA para tentar sanar os problemas 

colocados pela ocorrência relatada (existe Manual de Procedimentos para esta estrutura 

criada dentro da USF ALPHA) e também foi discutida a uniformização de procedimentos na 

secretaria. Todos deveremos dar a mesma informação e proceder consoante as regras. 

A segunda Ocorrência foi discutida em Conselho Geral a 19/09/2014 e a equipa decidiu que 

nos domicílios em que as condições de segurança não estejam asseguradas a equipa deverá 

recusar efectuar o domicílio, no entretanto será pedido um parecer jurídico ao ACES Baixo 

Vouga sobre esta situação (ARS Centro e Director Executivo). 
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6.2 Avaliação da Satisfação dos Utentes 
 

No ano de 2014 em sede de contratualização foi-nos dito que este inquérito seria Nacional e 

que a elaboração e aplicação do mesmo seria externa à USF e por isso deveríamos aguardar 

tão simplesmente que fossemos contactados para a sua aplicação. No entanto verificou-se que 

durante todo o ano de 2014 não foi feito nenhum contacto com a USF nesse sentido e por isso 

quando o nosso ACeS Baixo Vouga nos enviou inquéritos de satisfação para aplicar aos nossos  

utentes assim o fizemos. Durante o decurso da aplicação dos inquéritos na nossa USF 

detectamos que a forma como o questionário estava elaborado estava a criar muitas 

dificuldades aos utentes na sua resposta e havia utentes que não lendo a introdução às 

perguntas achavam que muito bom era o número 1 e mau o número 5. Assim comunicámos ao 

nosso ACeS que não iríamos enviar os resultados pois os mesmos poderiam estar enviesados 

seja para melhor ou para pior. Apesar disso fizemos uma avaliação interna das respostas e 

satisfaz-nos perceber o seguinte: 

A aplicação do inquérito decorreu durante a 2ª quinzena de Outubro de 2014. Recebemos 

respondidos 85 inquéritos. 

À pergunta se tinham médico e enfermeiro de família obtivemos 85 respostas de sim para 

ambas as questões, o que é natural pois na USF não existem utentes sem médico ou 

enfermeiro de família. Apesar disso estas respostas demonstram o trabalho sério que tem 

vindo a ser feito em prol de os utentes saberem que além do médico de família (algo que já 

era natural para eles antes das USF), agora também têm enfermeiro de família. 

À pergunta quantas vezes recorreram nos últimos 12 meses à USF obtivemos as seguintes 

respostas: 

Sem resposta – 1 

1 a 3 vezes – 37 

4 a 6 vezes –36 

7 ou mais vezes – 11 
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Gráfico 3. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Assim nesta área percebemos que a maioria de quem responde ao inquérito vai entre 1 a 6 

vezes durante o ano à USF. Não nos parece no entanto desprezável que 11 em 85 utentes 

(12.9%) recorrem mais do que 6 vezes no ano à USF. Mostra claramente a ideia que já existe 

na nossa USF há vários anos de que os nossos utentes são utilizadores assíduos, o que poderá 

desde logo significar que se sentem satisfeitos com os serviços que recebem. 

Na pergunta em relação ao motivo pelo qual recorriam no dia em que respondem ao inquérito 
à USF obtivemos as seguintes respostas: 

Sem Resposta – 3 

Consulta Médica Urgente – 15 

Tratamento – 6 

Consulta Programada – 47 

Outro – 9 

Quantas Vezes Recorreu Ao Centro Saúde Nos Últimos 12 Meses

Sem Resposta 1 a 3 vezes 4 a 6 vezes 7 ou mais vezes
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Gráfico 4. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Temos a assinalar que em 5 dos 85 inquéritos recebidos as respostas a esta pergunta foram 

Consulta Médica Urgente e Consulta programada (5.9%). Nos outros inclui-se 1 motivo de 

isenção e os restantes pedir ou levantar receitas. Agradou-nos bastante o resultado tendo em 

conta que a maioria dos utentes recorreu à USF para uma consulta programada, 

demonstrando isto que temos feito um esforço enorme para que os cuidados de saúde na USF 

ALPHA sejam tendencialmente programados, mas percebemos também que o recurso para 

situações por doença aguda também existem e vêm à USF pois sabem que têm resposta às 

mesmas.  

Na avaliação em relação à satisfação do utente quando leva em linha de conta determinados 

aspectos organizativos da USF obtiveram-se os valores que abaixo passamos a descrever. 

Nesta pergunta havia uma pontuação de 1 a 5 sendo 1 totalmente insatisfeito e 5 totalmente 

satisfeito. Havia também a hipótese de responder “Não sei”. 

Qualidade das instalações: 

Sem resposta – 4 

1 – 7 

2 – 7 

3 – 26 

4 – 18 

5– 21 

Não sei – 2 

Motivo de Recurso à USF no dia da Resposta ao Inquérito

Sem Resposta Consulta Médica Urgente

Consulta Programada Tratamentos

Outros Consulta Programada e Urgente
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Gráfico 5. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Desta avaliação sobressai a questão que a maioria dos utentes está satisfeita a totalmente 

satisfeita. Assim em relação a este ponto parece que os cuidados que diariamente tentamos 

ter com estas instalações, apesar de as mesmas serem muito precárias, vão mantendo a 

satisfação dos utentes. Aguardamos para que esta questão seja resolvida há anos, sendo que 

daqui a muito pouco tempo esta capacidade que a equipa da USF ALPHA tem tido para que os 

utentes não sejam muito afectados pelas condições das instalações será impossível de manter. 

Havia mais alguns tópicos mas para este relatório será relevante avaliar também o tópico 

seguinte.  

Conforto geral desta Unidade (comodidades, temperatura, etc.): 

Sem resposta - 4 

1 – 5 

2 – 5 

3 – 23 

4 – 26 

5 – 19 

Não sei – 3 

Satisfação com as Condições das Instalações

Sem resposta 1 2 3 4 5 Não sei
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Gráfico 6. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Mais uma vez estas resposta denotam que a tentativa de a equipa manter minimamente 

confortáveis os utentes apesar de as instalações serem muito más tem resultado até agora, 

mas como já referido atrás este esforço já se esgotou e a partir de agora as coisas vão começar 

a tornar-se difíceis de gerir para manter alguma qualidade nesta área. Aguardemos que a ARS 

Centro, IP e restantes responsáveis por esta situação possam a curto prazo resolver a nossa 

situação. 

Nos aspectos que se relacionam com o atendimento geral na USF escolhemos os seguintes 

parâmetros que nos parecem mais interessantes para avaliar a satisfação do utente. Passamos 

a descrever os mesmos em seguida. 

Cortesia no atendimento: 

Sem resposta - 6 

1 – 1 

2 – 1 

3 – 10 

4 – 30 

5 – 36 

Não sei –1 

Conforto Geral desta Unidade

Sem resposta 1 2 3 4 5 Não sei
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Gráfico 7. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Este fator na satisfação com atendimento em geral na USF ALPHA deixa-nos muito satisfeitos 

pois significa que temos feito um esforço muito marcado, mesmo num período em que os 

portugueses estão muito mais intolerantes, para que os nossos utentes se sintam bem 

acolhidos e respeitados. Vamos tentar manter esta política no atendimento para que esta 

satisfação possa ainda aumentar.  

Tempo de Espera para ser Atendido: 

Sem resposta - 7 

1 – 0 

2 – 3 

3 – 20 

4 – 35 

5 – 20 

Não sei –1 

Cortesia no Atendimento

Sem Resposta 1 2 3 4 5 Não Sei
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Gráfico 8. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Estes resultados são evidentes do que os números que vamos apresentando ao longo do ano 

sobre este assunto, ou seja na USF ALPHA a maioria esmagadora dos utentes estão totalmente 

satisfeitos ou muito satisfeitos nesta área. Vamos manter o nosso trabalho para manter estes 

níveis de satisfação e se possível aumentar os mesmos.  

Tempo de Obtenção de Consulta: 

Sem resposta - 8 

1 – 4 

2 – 7 

3 – 18 

4 – 24 

5 – 23 

Não sei – 1 

Tempo de Espera Para Ser Atendido

Sem resposta 1 2 3 4 5 Não Sei
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Gráfico 9. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 
Neste ponto percebemos que aquilo que o utente acha que o sistema lhe deve dar é diferente 

daquilo que efectivamente o utente necessita. Tentando explicitar melhor esta questão, 

teremos a evidenciar que apesar de nesta área a maioria esmagadora das respostas estar 

entre o Satisfeito e totalmente satisfeito, existem já mais utentes a estar totalmente 

insatisfeitos e pouco satisfeitos (11 de 85 inquéritos estão nesta gama de respostas, 12.9%). 

Assim para o utente estar satisfeito seria necessário que todas as vezes que precisasse de 

programar uma consulta houvesse sempre disponibilidade para o dia seguinte, sendo que se 

tiver que esperar 3 ou 4 dias úteis já fica ligeiramente incomodado. Apesar de percebermos 

que esta questão deverá ser impossível de resolver de forma objectiva teremos que insistir em 

estratégias para fazer com que os utentes entendam que 15 dias de espera para uma consulta 

programada numa situação de doença não aguda é um critério de qualidade em qualquer 

parte do mundo, sendo que se as USF usam os 5 dias em vez dos 15 dias, então estamos já a 

falar num patamar de excelência e não de somente boa qualidade. Portanto nesta área 

estamos confortáveis e consideramos que apesar de tudo a maioria esmagadora dos utentes 

estão satisfeitos com os serviços que recebem da USF ALPHA.  

Informações prestadas: 

Sem resposta - 5 

1 – 1 

2 – 3 

3 – 15 

4 – 28 

5– 32 

Não sei – 1 

Tempo de Obtenção de Consulta

Sem Resposta 1 2 3 4 5 Não Sei
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Gráfico 10. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Mais uma vez ficamos satisfeitos com o trabalho que temos realizado no intuito de satisfazer 

os nossos utentes e como poderemos ver neste ponto é isso mesmo, ou seja a esmagadora 

maioria dos utentes estão muito satisfeito e totalmente satisfeitos, maioria até totalmente 

satisfeitos, com as informações que recebem dos profissionais da USF ALPHA.  

No capítulo da satisfação em relação ao serviço médico prestado foram questionados vários 

pontos. Perguntava-se a satisfação em relação ao interesse pelo problema de saúde, 

relacionamento com o médico, disponibilidade de tempo na consulta, explicação dos exames 

prescritos, informação sobre sintomas da doença, aconselhamento sobre o tratamento, 

facilidade de contacto com o médico e apoio domiciliário. Desta feita decidimos agregar os 

inquéritos (para facilitar a avaliação e podermos assim avaliar todos os pontos neste relatório) 

entre os que responderam Não sei, os que não responderam mesmo e os que responderam 

entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4 e depois os que só responderam 4 e 5. Assim obtiveram-se 

os seguintes resultados 

Sem resposta – 5 

Entre 1 e 2 – 2 

Entre 2 e 3 – 6 

Entre 3 e 4 – 13 

Entre 4 e 5 – 58 

Não sei – 1 

 

Informações Prestadas

Sem resposta 1 2 3 4 5 Não sei
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Gráfico 11. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Pelo gráfico percebemos que uma esmagadora maioria dos inquiridos está muito satisfeita ou 

totalmente satisfeita com o serviço médico prestado, quando os pontos em avaliação são os 

que atrás descrevemos. Tal facto deixa a equipa satisfeita e aumenta a responsabilidade da 

mesma para que possamos manter o mesmo nível de serviços.  

No capítulo satisfação com os serviços de enfermagem prestados na USF decidimos manter a 

mesma metodologia para avaliação que quando avaliamos os serviços médicos. Assim os 

pontos em avaliação foram Interesse pelo seu problema de saúde, Relacionamento com o 

enfermeiro, Disponibilidade e tempo na prestação de cuidados, Explicação dos tratamentos, 

Aconselhamento sobre cuidados a manter, facilidade de contacto com o enfermeiro, apoio 

domiciliário. Os resultados obtidos foram: 

Sem resposta – 9 

Entre 1 e 2 – 1 

Entre 2 e 3 – 0 

Entre 3 e 4 – 10 

Entre 4 e 5 – 61 

Não sei – 4 

Satisfação em relação ao Serviço Médico Prestado na USF 
ALPHA

Sem Resposta Entre 1 e 2 Entre 2 e 3 Entre 3 e 4 Entre 4 e 5 Não sei
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Gráfico 12. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Neste capítulo os resultados são ainda mais claros em relação à satisfação com o trabalho 

prestado pelos elementos da equipa de enfermagem na USF ALPHA. Como percebemos pelo 

gráfico acima só 1 inquérito é que disse estar insatisfeito (entre 1 e 2) sendo que todos os 

restantes que responderam disseram estar entre 3 e 5, sendo a esmagadora maioria dos 

resultados entre 4 e 5. Tal como dito já acima em relação ao trabalho do corpo médico, estes 

resultados vão exigir uma responsabilidade acrescida para que mantenhamos o nível de 

qualidade a que os nossos utentes estão habituados. 

No capítulo aspectos que os utentes acham que deviam ser melhorados na USF ALPHA foram 

questionados os tópicos instalações e equipamentos, horário de atendimento, tempo para a 

obtenção de consulta, tempo de espera para ser consultado, disponibilidade de médicos de 

família, facilidade de renovação de receitas, disponibilidade de enfermeiros, apoio 

domiciliário. Assim as respostas obtidas desta vez serão distribuídas de forma diferente, ou 

seja visto haver 3 grandes áreas de resposta focalizaremos a nossa análise nestas áreas. 

Deixaram em branco o questionário neste capítulo 20 utentes, sendo que obtivemos 42 

utentes a achar que as instalações e equipamentos teriam de ser melhoradas e 8 utentes 

disseram que deveríamos melhorar o tempo para obtenção de consulta. Os restantes 

inquéritos tiveram múltiplas cruzes, sendo que em 6 deles foram preenchidas cruzes em todos 

os pontos. No entanto pelo que acima descrevemos parece-nos óbvio que quase 50% (42 de 

85 utente, 49.4%) da população acha que as instalações são deficitárias e terão de ser 

Satisfação em relação ao Serviço de Enfermagem Prestado 
na USF ALPHA

Sem resposta Entre 1 e 2 Entre 2 e 3 Entre 3 e 4 Entre 4 e 5 Não sei
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melhoradas. Neste contexto a USF ALPHA tem vindo a desenvolver esforços junto dos 

responsáveis por esta área para tentar desbloquear rapidamente a construção prometida em 

2009 do novo edifício da USF ALPHA. Aguardamos várias repostas sobre este assunto para que 

possamos tentar a médio prazo resolver para a equipa e para a população que assistimos este 

problema identificado aqui de forma tão pungente. A representação gráfica deste capítulo será 

apresentada a seguir. 

Sem resposta – 20 

Instalações e equipamentos – 42 

Tempo para obtenção de Consulta – 8 

Repostas múltiplas – 15 

 

Gráfico 13. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

A caracterização dos utentes que responderam ao inquérito também foi realizada de forma 

sumária. Assim tivemos em relação ao sexo: 

Sem resposta – 4 

Sexo Masculino – 30 

Sexo Feminino – 51 

Áreas a Melhorar na USF ALPHA

Sem Resposta Instalações e Equipamentos Tempo para Obtenção de Consulta Multirespostas
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Gráfico 14. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Em relação às idades dos utentes que responderam temos que a média de idades foi 

de47,74358974 anos e a moda de 38 anos. O utente com menos idade a responder tinha 13 

anos e o mais velho tinha 90 anos. Apesar das limitações que descrevemos inicialmente na 

aplicação do inquérito esta não foi com certeza uma delas. Parece-nos claramente uma 

excelente amostra para este trabalho.  

Em relação ao Grau de instrução os resultados foram: 

Sem habilitações – 3 

Primário (até 4º Ano) – 15 

Preparatório (até 6º ano) – 20 

Secundário (7 a 12 anos) – 40 

Universitário – 7 

Sexo dos Inquiridos

Sem Resposta Masculino Feminino
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Gráfico 15. Avaliação da Satisfação dos Utentes 

Como podemos perceber a maioria dos inquéritos foi preenchido por uma população que 

apresenta entre 7 a 12 anos de escolaridade, o que de forma global representa exactamente a 

população que assistimos. Apesar de tudo os utentes sem instrução nesta amostra estão sub-

representados, pois na nossa população ainda temos muitos utentes sem habilitações, 

principalmente pessoas acima dos 60 anos.  

Para finalizar este relatório apresentamos todos os comentários que os utentes escreveram, 

conforme foram escritos pelos mesmos: 

• “As Instalações não são compatíveis com a qualidade dos serviços prestados. 

Médicos, enfermeiros, administrativos e pessoal auxiliar mereciam mais 

dignidade quanto às instalações porque fazem um serviço excelente, mesmo 

nas condições em que atendem os utentes”. 

• “As instalações são completamente desadequadas, tendo em conta a 

expectativa de uma elevada qualidade de prestação de cuidados médicos”. 

• “ Os serviços prestados pelo centro de saúde mas tenho reclamações só as 

instalações deveriam ser melhoradas tanto para os pacientes como para os 

médicos e restantes que lá trabalham”. 

• “Boas”. 

• “À muitos anos que nos foi prometidas instalações novas e até hoje nada!!! As 

consultas de horário pós laboral quase sempre estão preenchidas e por vezes 

Grau de Instrução

Sem Habilitações Primária (até 4º ano) Preparatório (6º ano)

Secundário (7 a 12 anos) Universitário
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por pessoas reformadas ou desempregadas e para quem trabalha depois não 

há consultas a marcar no balcão”. 

• “Eu tanto sou bem tratada por certas empregadas como sou mal recebida. De 

resto não tenho mais a disser”. 

• “Para mim está tudo dentro da normalidade”. 

• “Tudo bom”. 

• “Tenho sido atendido muito bem”. 

• “Estou muito grato por se ter aqui um centro de saúde. Perto e acessível”. 

• “Melhores condições no centro de saúde e mais apoio ao utente, mais 

aproximação dos serviços e mais informação à população”. 

• “Por vezes mesmo com pouco conseguem fazer muito!”. 

• “O tempo de obter uma consulta é muito grande. Devia ter mais médicos para o 

tempo de espera sem muito menos. Os utentes pagam bem para isso”. 

• “Algumas secretárias têm de melhorar os modos como falam para as pessoas”. 

• “Sempre que me desloco a este centro de saúde tenho sido sempre bom 

atendimento e bem esclarecido”. 

• “Unicamente e prioritariamente melhor instalações e renovar equipamento”. 

• “As instalações deste posto de saúde (Válega) não são boas e além disso o 

ambiente (térmico) na sala de espera é demasiado quente. Os profissionais 

são excelentes”. 

• “As instalações são provisórias até se fazer o novo posto médico, era bom que 

fosse feito uma vez que temos terreno, sempre dava mais qualidade dos 

serviços e atendimentos”. 

• “Aconselhava a que as instalações no Inverno não estivessem com uma 

temperatura exagerada”. 

Em jeito de conclusão só podemos dizer que os comentários vão de encontro com o que já 

fomos dizendo durante a discussão neste ponto do relatório, que efectivamente a equipa da 

USF ALPHA se tem esforçado por ir melhorando diariamente a qualidade dos cuidados que 

presta à sua população mas teremos, além de outros assuntos pontuais, que resolver o 

problema das instalações e dos equipamentos que começam a ficar extraordinariamente 

desgastados e a precisar de renovação. Se conseguirmos o que há anos nos foi prometido 

pensamos que os nossos utentes serão melhor assistidos e a sua satisfação com o SNS será um 

bom exemplo a reproduzir.  
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6.3 Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
 

Na opinião da USF ALPHA este ponto é fulcral para que os serviços que os cidadãos que estão a 

nosso cargo recebem possam ser realmente adequados. Profissionais desmotivados, cansados 

e esgotados pelo trabalho que desempenham não poderão nunca ser um bom instrumento 

para a prestação de cuidados de saúde de qualidade. Assim é relevante que estas avaliações 

sejam mais do que meros instrumentos administrativos para cumprir programas e que os seus 

resultados sejam estudados pelos decisores políticos de forma crítica de maneira a que eles 

contribuam de forma efectiva para melhorar os cuidados de saúde que o SNS presta aos seus 

utilizadores.  

Assim apresentamos de seguida os resultados da avaliação que foi realizada à nossa equipa 

através de um questionário elaborado pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da 

Universidade de Coimbra. Este inquérito foi preenchido e enviado para o CEISUC entre o dia 28 

de Fevereiro de 2014 e 31 de Março de 2014. Os dados a seguir terão uma formatação 

diferente da deste capítulo pois são imagens do documento recebido pela USF com o relatório 

da avaliação.  

A 12/01/2015 a USF ALPHA recebeu os resultados analisados pelo CEISUC e avaliou os mesmos 

em reunião de Conselho Geral tendo chegado a algumas conclusões e que sumariamente 

abaixo vamos apresentar.  
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6.3.1 Dados sócio-demográficos 
 

Tabela 27. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

A média de idades é de 39 anos de idade sendo que apresentamos na nossa equipa um desvio 

padrão de 9,4 anos o que é interessante pois demonstra que há um conjunto distinto de 

idades no seio da equipa, havendo portanto profissionais com diferentes experiências de vida 

e vivências o que é sempre enriquecedor quando trabalhamos em equipa e para um objectivo 

comum Isto é demonstrado mais uma vez quando analisamos a idade mínima que é 30 anos 

de idade e a idade máxima que é de 59 anos.  

 

Tabela 28. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
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Tabela 29. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

6.3.2 Funções no ACeS 
 

 

Tabela 30. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
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Tabela 31. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Como se pode ver por esta tabela também nesta área esta equipa tem uma dinâmica 

interessante, pois junta pessoas com poucas rotinas no ACeS e que estão mais atentas para 

detectar situações de rigidez de comportamento devido a anos de rotinas adquiridas e temos 

por outro lado a experiência de pessoas que já passaram por muito e viram outro tanto que 

pode facilitar o trabalho e a integração de pessoas mais novas assim como dar um contributo 

mais amadurecido quando se discutem as problemáticas dentro da USF. 

 

Tabela 32. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
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Tabela 33. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Esta é mais uma área dentro da USF que preocupa alguns dos seus elementos em particular e 

os traz diariamente em situação de stress mas não deixa de preocupar menos a equipa pela 

disrupção que de um momento para o outro pode provocar no trabalho da USF. Assim como 

podemos verificar, existem 3 elementos nesta equipa que estão com vínculo absolutamente 

precário e tal já acontece há anos e esta situação não dá nenhuma estabilidade à equipa e 

muito menos a quem tem que diariamente trabalhar com esta guilhotina em cima da cabeça.  

 

 

Tabela 34. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Na tabela seguinte tem aspectos bastante interessantes pois salientamos que em todas as 

categorias a média foi sempre superior a 50%, e que as categorias mais bem avaliadas foram 

as da qualidade e melhoria da mesma e o moral. Esta situação demonstra que apesar de a 

classificação dos vencimentos e do nosso local de trabalho ser muito mau para as pessoas que 

aqui trabalham as mesmas vão tentando manter o moral e a tentativa de diariamente 

melhorar a prestação dos cuidados. Estas situações deveriam merecer uma clara atenção pelos 

decisores para que no futuro e por esgotamento total estas características que se vão 

mantendo apesar de tudo o que se tem passado no país e na nossa equipa, desapareçam de 

forma irreversível. 
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6.3.3 A voz dos profissionais 
 

 

Tabela 35. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Podemos perceber pela análise da tabela a seguir que a satisfação com os órgãos do nosso 

ACeS deixa bastante a desejar e pensamos que muito disto se deve a não haver uma 

comunicação eficaz e adequada entre todos nós para que muitos dos pontos que foram menos 

bem avaliados fossem efectivamente mais bem conseguidos. Claramente podemos ver que as 

áreas de queixas e planificação de actividades estão com média abaixo de 50% o que é 

sugestivo do que acabámos de dizer. Apesar disso podemos verificar que a não ser a 

continuidade de pessoal (na altura da aplicação do inquérito a equipa estava com graves 

problemas, pois estávamos com 2 médicas a substituir temporariamente dois profissionais do 
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corpo médico que tinham saído da equipa, um por reforma e outro por vontade própria) os 

resultados são muito positivos. Esta situação estava a abalar drasticamente o espírito de 

trabalho e inclusive a dedicação ao mesmo e isso verificou-se na média da pontuação desta 

categoria; no entanto as restantes respostas mostram que apesar das lacunas já atrás referidas 

até vamos conseguindo trabalhar com o nosso ACeS. 

 

 
Tabela 36. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
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Tabela 37. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Na tabela atrás podemos verificar que a Coordenação da USF tem cumprido de uma forma 

satisfatória a sua função obtendo boas pontuações em termos médios na maioria das 

categorias e não tendo nenhuma pontuação inferior a 50% de média o que é muito positivo. A 

equipa é da opinião que a coordenação da USF ALPHA deverá fazer um esforço para melhorar 

os pontos onde foi avaliada de forma menos positiva para assim também ajudar a equipa a ter 

uma melhoria na sua satisfação.  

 

Tabela 38. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Claramente este resultado que apresentamos na tabela acima em nada nos surpreende pois já 

anteriormente tínhamos aludido a este factor extremamente importante para as pessoas que 

desempenham uma função e realizam uma tarefa. Para qualquer profissional a primeira 
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recompensa por um bom trabalho é o seu salário e no caso dos profissionais de saúde, até 

porque no ano de 2014 estamos a sair de uma grave crise nacional onde estivemos sobre um 

programa de assistência económica por entidades estrangeiras, esta recompensa está longe de 

ser satisfatória, para não dizermos mesmo que é miserável quando comparamos o trabalho 

que desenvolvemos e a riqueza que criamos com aquilo que recebemos no final do mês. 

Esperemos que em breve possamos estar a ter aqui uma análise crítica ligeiramente diferente, 

mas temos cada vez mais dúvidas em relação a esta questão!  

 

Tabela 39. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Na tabela acima percebe-se que os profissionais têm a mesma noção que os utentes em 

relação ao espaço onde diariamente e de forma comprometida desempenham as suas 

funções. Assim aquelas categorias que não dependem do nosso empenho e comprometimento 

estão mal classificadas em relação à satisfação que os profissionais sentem, o que já 

anteriormente foi falado e alvo de análise crítica.  

Na tabela abaixo poderemos perceber mais uma vez o que já temos vindo, de forma quase 

exaustiva, a repisar nestas últimas páginas. Quando se trata de trabalho, empenho e qualidade 

a equipa está bastante satisfeita. Quando passamos a dados como vencimentos, 

reconhecimento ou condições do local de trabalho e equipamentos esta opinião é 

diametralmente oposta. Esperemos que quem tem a capacidade de poder alterar o estado das 

coisas o possa fazer a breve trecho.  
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Tabela 40. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

A tabela seguinte é mais uma prova do que ficou dito em relação à tabela anterior. Quando 

falamos de qualidade a equipa está razoavelmente satisfeita e por isso devemos tentar manter 

a tenacidade e o espírito de sacrifício para pelo menos não deixar que estes indicadores 

desçam nas próximas avaliações.  

Na próxima página apresentaremos a visão global em relação à satisfação dos profissionais. 

Assim poderemos ver que a grande maioria dos profissionais está satisfeita com a sua 

formação para desempenhar as suas funções e que recomendariam claramente esta USF a um 

amigo ou familiar para se vir tratar ou consultar. Também é claro que a esmagadora maioria da 

equipa recorreria a esta USF em caso de necessidade de cuidados e tal se deve à perceção que 

a própria equipa tem do seu trabalho, o que em muito os satisfaz.  

O que as tabelas seguintes também nos mostram é que na parte de se voltasse atrás 

escolheria trabalhar nesta USF é que todos os elementos da equipa que se autodeterminaram 

(ou seja onde o processo de base de formação de uma equipa numa USF funcionou) 

responderam que sim e somente 1 elemento respondeu que não e outros 2 reponderam que 

provavelmente não. Destes 3 elementos sabemos claramente após uma análise e discussão 

crítica em CG que dois dos elementos que responderam desta forma foram aqueles que 

estavam deslocados pelo ACeS Baixo Vouga para substituir as saídas de profissionais da 

equipa, já faladas anteriormente, que se deram em 2013. Assim se este quadro serve para 

alguma coisa é para mostrar que mesmo castigados por uma crise grave que afectou 

drasticamente os funcionários públicos, com uma crise dentro da equipa pela instabilidade da 

mesma devido à saída de dois profissionais em 2013, acesso a modelo B em curso e que já 
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antes tinha dado problemas à equipa por má colaboração de quem o deveria fazer, promessas 

já feitas há muitos anos e ainda por cumprir (a construção de novas instalações) e ainda 

algumas outras questões, este conjunto de profissionais porque se consegui organizar em 

equipa em vez de ser tão-somente um grupo de pessoas a trabalhar juntas mantém a 

convicção de que valeria a pena voltar a escolher este projecto para trabalhar. Ficamos 

satisfeitos com esta conclusão e vamos tentar manter este espírito.  

 

6.3.4 Satisfação global 
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Tabela 41. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

6.3.5 Comentários dos profissionais 
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6.3.6 Conclusão 
 

Em jeito de conclusão poderemos dizer que de forma geral a equipa está satisfeita com o seu 

trabalho na USF ALPHA e da forma como o mesmo decorre, no entanto necessita que os 

superiores hierárquicos olhem para este trabalho desenvolvido ao longo de árduos 4 anos e 

que comece a valorizar o mesmo através do cumprimento de promessas antigas e que cada 

vez mais nos parecem distantes. Os comentários de propostas de melhoria são indicativos 

desta insatisfação brutal sentida por todos os elementos da equipa. Nestes mesmos 

comentários existem outras sugestões que são já conclusões desta mesma avaliação e deviam 

merecer a melhor atenção dos nossos superiores e daqueles que podem decidir de forma a 

mudar o destino das coisas no caso da USF ALPHA.  
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7.Outras actividades 
 

7.1 Educação para a Saúde 
 

Educar para a saúde consiste em dotar as pessoas de conhecimentos, atitudes e valores que os 

ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, 

social e mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel 

interventivo. 

Diante disso é possível verificar que o termo educação em saúde está condicionado às ações 

que são transmitidas aos indivíduos com intuito de elevar a sua qualidade de vida e 

consequentemente de saúde. Neste processo os profissionais de saúde possuem papel 

fundamental, uma vez que, são eles próprios os responsáveis pela disseminação de 

conhecimentos concretos para o alcance dos objetivos de melhorar a saúde das pessoas. Na 

busca da saúde, a educação tem tido um significado muito importante por colaborar na 

orientação de ações práticas, trazendo com isso resultados e melhorias na qualidade de vida e 

no fortalecimento do indivíduo como um todo. 

 

Assim, genericamente, os principais objectivos que se pretendem atingir com a educação para 

a Saúde são: 

 

1) O indivíduo deve ter consciência de si mesmo; 

2) O indivíduo deve ter consciência do meio em que vive; 

3) O indivíduo e o meio devem estabelecer entre si relações produtivas para ambos. 

 

Durante o ano de 2014, a equipa da USF Alpha realizou duas sessões de Educação para a 

Saúde, conforme se especifica no quadro seguinte: 
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Data Tema Objectivos Gerais Objectivos Específicos Local 

29/05/2014 

Prevenção de 

complicações 

em doentes 

acamados 

- Compreender as 

complicações que 

podem surgir em 

doentes 

acamados 

- Reconhecer riscos da imobilidade; 

- Reconhecer riscos de desnutrição; 

- Identificar hábitos de alimentação 

adequados; 

- Definir úlcera de pressão; 

- Reconhecer sinais de aparecimento de 

úlcera de pressão; 

- Adquirir conhecimentos sobre como agira 

para prevenir as úlceras. 

Auditório 

da Junta de 

Freguesia 

de Válega 

16/07/2014 

Vive a tua 

sexualidade de 

forma 

saudável 

- Aprofundar e 

actualizar 

conhecimentos 

teóricos sobre 

sexualidade e 

métodos 

contraceptivos 

- Sensibilizar para a importância de viver uma 

sexualidade saudável; 

- Alertar para os riscos inerentes a uma 

relação sexual precoce e inconsciente; 

- Dar a conhecer os métodos contraceptivos 

mais adequados na adolescência. 

Auditório 

da Junta de 

Freguesia 

de Válega 

Tabela 42. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

As sessões acima referenciadas tiveram uma participação média de 10 utentes. 

 

7.2 Protocolos/Articulação com outras Instituições 
 

A articulação com todas as instituições é realizada em conformidade com o manual de 

articulação com o ACES Baixo Vouga, conforme publicitação na página oficial da ARS Centro, 

I.P. 

 

7.3 Outras Actividades 
 

Durante o ano de 2014 não se realizaram outras actividades de relevo para este relatório. 
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8. Conclusão 
A equipa da USF ALPHA empenhou-se durante mais um ano a tentar realizar um bom trabalho, 

fazer melhor ainda e em última análise tentar com que o seu esforço pudesse dar resultados, 

tornando os utentes que estão a nosso cargo mais felizes, tivessem uma vida mais tranquila, 

pudessem sentir-se apoiados e que sempre que necessitavam teriam uma resposta efectiva na 

sua/nossa unidade de saúde. Em última análise tentamos melhorar o paradigma triangular da 

Medicina Geral e Familiar e dos Cuidados de Saúde Primários, ou seja tudo fizemos para que 

tivéssemos utentes com uma melhor saúde bio-psico-social. Lendo com atenção o nosso 

relatório de Actividades de 2014 pareceu-nos claro que este objectivo primordial tinha sido 

atingido de forma satisfatória.   

Apesar do que atrás ficou dito a USF ALPHA continua a deparar-se com vários problemas, 

sendo que um deles, a cada ano que passa, nos assombra cada vez mais. Na equipa da USF 

ALPHA, que iniciou o seu projecto com uma reunião preparatória à beira-mar (o horizonte que 

os nossos olhos podiam ver era cheio de promessas) no Furadouro/Ovar em Abril de 2007, 

existem 3 profissionais do corpo de secretariado clínico que estão em situação precária o que 

muito nos constrange e aflige diariamente, não só pela sua situação dramática de forma 

individual, mas porque a equipa como um organismo vivo quando uma das suas partes sofre 

ou está doente, também ela se encontra enferma. Assim esta situação poderá ter paralelo na 

imagem da espada de Samurai pronta a separar a cabeça do corpo das suas vítimas. Sabemos 

que muito tem sido feito pelos responsáveis da ARS Centro I.P. e ACeS Baixo Vouga para 

remediar esta situação, no entanto este facto não nos deixa tranquilos e todos os dias é um 

factor que deixa estes 3 excelentes profissionais em suspenso, como se a sua vida tivesse sido 

interrompida num processo de criopreservação e aguardar que melhores dias venham. Apesar 

de esta imagem nos poder parecer demasiado patológica, qual utente com doença sem cura 

no momento actual e que se dispõe a entrar num sono sem termo à vista, até que alguém no 

futuro descubra a cura para esta calamidade, a equipa assegura que este cenário é para nós e 

principalmente para cada um dos 3 elementos em questão bem real e vívido. Assim era nosso 

desejo que esta situação fosse rapidamente resolvida através da abertura de concursos 

específicos e orientados para que estas pessoas possam ficar com a sua situação legalmente 

resolvida e para que a equipa a que eles pertencem possa avançar sem medo para futuros 

projectos cada vez mais ambiciosos, sem o receio de a meio do seu percurso perder de forma 

dramática um dos seus membros ou até mesmo os 3 e assim ficar disfuncional e sem 
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possibilidades de avançar. Este é o desabafo e lamento sentido de 3 profissionais e da sua 

equipa que estão a 110% com eles, que sentem todos os dias, apesar de tudo o que atrás ficou 

escrito, uma vontade férrea de continuar a ajudar este organismo vivo que é a equipa da USF 

ALPHA, a superar-se a todo e qualquer momento, a ficar além do seu horário de trabalho 

normal umas valentes horas a mais para ajudar a equipa a resolver problemas, a deixar a sua 

vida pessoal em segundo plano para que a equipa a que pertencem e os utentes que contam 

connosco não saiam defraudados. Este é o espírito que deu corpo a este projecto e são os 

valores e a missão do Sistema Nacional de Saúde (SNS) a serem vividos em toda a sua 

plenitude. Era nosso desejo mais profundo no relatório de 2015 estarmos nesta parte a 

agradecer a todos os que possam colaborar connosco nesta situação, dando conta da sua 

resolução adequada para os profissionais em causa e em última análise para esta equipa e os 

seus utentes, que tanto precisam destes 3 estóicos elementos.  

O segundo problema que a equipa da USF ALPHA determinou dever constar nesta conclusão 

pela sua importância, nem tanto para a equipa, mas agora muito mais para os nossos utentes, 

está relacionado com as instalações em que há anos nos encontramos a desenvolver a nossa 

actividade e que desde sempre achamos que eram provisórias e que rapidamente seria um 

assunto resolvido. Como podemos constatar ao longo deste Relatório de Actividades em 

inúmeras vezes, no nosso entender demasiadas vezes, é focado o problema das instalações. O 

local onde este facto se torna mais visível e pungente é no capítulo da avaliação da satisfação 

dos profissionais e utentes desta USF. Lendo de forma pausada e atenta as conclusões e 

principalmente os comentários que lá estão coligidos percebemos que a maioria das queixas 

(esmagadora maioria) é dirigida às condições das instalações e à degradação do material nas 

mesmas. Este facto deve-se efectivamente ao não cumprimento da promessa que nos foi feita 

por todos os intervenientes no processo de abertura da nossa USF (ARS Centro IP, antigo ACeS 

Baixo Vouga III, edilidades locais como Junta de Freguesia de Válega e Câmara Municipal de 

Ovar), que tudo fariam em conjunto para resolver as questões pendentes que impediam o 

processo de construção do novo edifício para a USF ALPHA, em Válega. Esta reunião conjunta 

que atrás falamos decorreu em 2009. Volvidos 6 anos após tal convénio, nada está resolvido e 

cada vez mais nos parece distante a possibilidade de os utentes da USF ALPHA serem 

bafejados com as tão merecidas condições adequadas para o seu seguimento em saúde. Este 

pareceu-nos o local indicado para fazer um veemente apelo a todos os que poderão ajudar a 

resolver e dirimir os aspectos em falta neste processo, para que o façam e ajudem a que esta 

equipa possa melhorar ainda mais os cuidados que oferece aos seus utentes no dia-a-dia. 
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Gostaríamos também de no próximo relatório colocar neste espaço os nossos mais sinceros 

agradecimentos em nome da população que seguimos pela resolução e início de construção 

das tão almejadas instalações, com a necessária melhoria dos equipamentos da mesma.  

A equipa da USF ALPHA pensa ser relevante colocar aqui o seu agrado pela resolução de forma 

mais que satisfatória do seu problema de estabilidade de equipa que tão fortemente nos 

atingiu desde Julho de 2013 e que durou até Maio de 2014. Assim estes foram tempos de 

incerteza e de dúvida que contribuíram de forma tão dilacerante para a dificuldade em atingir 

em 2013 os nossos objectivos, tendo nesse ano ficado aquém do contratualizado, não nos 

tendo sido possível ganhar os incentivos institucionais que estávamos habituados a ganhar. Foi 

também devido a toda esta instabilidade que o nosso processo de recandidatura a modelo B, 

já de si complexo há longos anos, teve um revés e tememos mesmo pela sua conclusão de 

forma positiva. Apesar de tudo isso e com a ajuda preciosa da ARS Centro IP, na pessoa da Dr.ª 

Augusta Mota e do ACeS Baixo Vouga, na pessoa do seu Director Executivo, Dr. Manuel Sebe, 

conseguimos estabilizar o corpo médico desta USF (através da integração de 2 novas médicas 

com contracto por tempo indeterminado na USF ALPHA) e assim pudemos sem mais demoras 

tentar concluir os nossos projectos que estavam pendentes, tendo o corolário destes esforços 

resultado na marcação da Auditoria para evolução da USF ALPHA para modelo B a 19/11/2014, 

que decorreu sem percalços e nos deixou à beira do parecer técnico da ERA Centro porque há 

tanto tempo ansiávamos.  

Nesta sequência achámos essencial deixar aqui o nosso testemunho como equipa da forma 

positiva como as contratualizações internas entre a nossa USF e o ACeS a que pertencemos 

(Baixo Vouga) tem decorrido. Muito tem melhorado no nosso ACeS, que com a experiência 

tem vindo também a tornar mais adequada a forma como contratualiza com esta equipa. 

Assim notavelmente o ACeS Baixo Vouga no ano de 2014, apesar de ter realizado a 

contratualização bastante tarde (que sabemos não ter sido responsabilidade sua) o que 

prejudicou sensivelmente a monitorização do atingimento das metas na nossa equipa, realizou 

connosco uma reunião de contratualização muito produtiva, negociada, esclarecedora e acima 

de tudo motivadora para um melhor desempenho tanto nosso, como pensamos também do 

próprio ACeS. Este é um motivo de forte regozijo para esta equipa. Continuemos neste 

caminho e prevemos um patamar de excelência nesta matéria daqui a uns anos.  

Será também importante aqui destacar a percentagem de atingimento dos objectivos/metas 

contratualizadas para o ano de 2014. Como podemos ler pelo resultado do Índice de 
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Desempenho Global (IDG), a USF ALPHA teve um valor de 92,93%, valor este que a equipa 

desta USF considera auspicioso. Este facto vai claramente repercutir na possibilidade de a 

equipa poder continuar a melhorar através do uso das amenidades que esta façanha nos vai 

permitir ganhar (incentivos institucionais). Este feito só nos é possível através da clara 

melhoria da capacidade de trabalho desta equipa, que tem vindo a progredir de forma 

crescente, assim como a melhoria da maturidade demonstrada pelos elementos da mesma 

aquando do desempenho das suas funções, o que torna esta equipa uma organização 

aprendente. Podemos tornar esta nossa percepção mais objectivável através, por exemplo, do 

número de reclamações/sugestões que recepcionamos no ano de 2014 quando comparado 

com anos anteriores. Neste ponto temos que em 2012 a equipa recebeu 10 reclamações, no 

ano de 2013 recebemos metade dessas queixas ou seja 5 reclamações e no ano de 2014 

recebemos 3 reclamações, ou seja menos 40% das reclamações recebidas no ano anterior e 

menos 70% das reclamações do que no [Ano-2]. Este facto prende-se com a melhoria de 

muitos aspectos do trabalho desenvolvido diariamente nesta USF e que demonstra de forma 

inequívoca que a percepção que atrás referíamos de que a equipa amadureceu e se tornou 

numa organização aprendente é muito mais que uma sensação da equipa, mas é claramente 

um facto.  

Apesar do que atrás fica escrito não queremos de deixar sublinhar nesta conclusão a 

estranheza que nos causou a dramática alteração do resultado obtido pela USF ALPHA no que 

concerne ao indicador de eficiência, 2013.071.01 – “Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. 

conv.)”. Como poderão ver no capítulo 2, em que este assunto é discutido de forma bastante 

substantiva, o resultado que constava no MIM@UF em final de Janeiro de 2015 era 

suficientemente discrepante para que de um valor que considerávamos excelente 

passássemos a não cumpridores neste indicador. Reiteramos o pedido que nesse ponto do 

relatório fazemos de este assunto ser bem avaliado pelo Departamento de Contratualização da 

ARS Centro, IP e que as conclusões nos sejam enviadas para reflexão e posteriores orientações. 

Será também aqui local para destacarmos a total inoperacionalidade do MIM@UF durante 6 

meses (de Abril a Setembro de 2014) o que claramente faz com que qualquer equipa seja 

impedida de se monitorizar e fazer as correcções adequadas aos resultados que estão a 

conseguir em relação aos diferentes indicadores contratualizados. Este facto é ainda mais 

gravoso quando pensamos no plano temporal sem o qual estivemos a conduzir a nossa 

actividade completamente sem capacidade de saber a nossa trajectória. Em Abril tivemos 

acesso aos resultados do 1º trimestre (Março de 2014). Quem faz uma boa análise nesta área 
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sabe que é daqui para frente que teremos que começar a pensar em termos de projecções 

para o final do ano de 2014, tendo em conta a evolução dos resultados nesta altura quando 

comparados com o histórico de anos anteriores e as metas contratualizadas. Assim durante 6 

meses estivemos sem capacidade de saber se o que estávamos a fazer era o adequado ou se 

necessitávamos de corrigir a nossa trajectória. Após esta constatação e seguindo os 

pressupostos já sobejamente descritos em vários documentos oficiais, que referem que 

quando o não cumprimento do indicador possa ser da responsabilidade de terceiros que não a 

equipa da USF em causa, esse indicador deve ser considerado como totalmente cumprido. Na 

situação anteriormente descrita (apesar de a equipa da USF ALPHA não precisar de recorrer a 

esta prerrogativa para conseguir a quase totalidade dos seus incentivos institucionais) parece-

nos que o acontecido com a ausência de possibilidade de monitorização do trabalho 

desenvolvido dentro das próprias equipas é motivo para considerar que os incentivos 

deveriam ser entregues a todas as equipas a 100%. Parece-nos uma questão de clareza e 

justiça em todo o processo.   

Esta conclusão não estaria terminada para esta equipa se não renovássemos aqui o nosso 

compromisso diário para com os nossos utentes, para com o SNS. Esta vontade consubstancia-

se na continuada e diariamente renovada vontade de cumprir os valores, missão e visão com 

que esta valorosa equipa iniciou a sua actividade há 5 anos (apesar de estar a trabalhar desde 

2007, ou seja há 7 anos para tornar este projecto uma realidade) e que quando começamos a 

claudicar nos tem norteado e tem sido um farol bem presente no meio do nevoeiro.  

Tentamos fazer bem, mas esperamos conseguir sempre fazer melhor. 
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