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Introdução 
 

 

Esta é uma equipa que durante todo o ano de 2015 se manteve coesa e unida. 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 atividade enviado pelo Departamento de Contratualização da 

Administração Regional de Saúde Centro. 

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

faremos a descrição das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2015. 

Posteriormente procederemos à avaliação crítica destas atividades 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 

atividades da USF ALPHA; sempre que possível, tentaremos implementar medidas 

corretivas para conseguir modificar o que foi identificado como necessário ser 

alterado. 

Vamos tentar ser objetivos, 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. 

Endereço Postal: 

Rua do GAC 3880 – 501 (Válega) 

Av. dos Emigrantes 3880 – 820 (São Vicente Pereira Jusã) 

Telefone: 

Válega – 256 590 060/ 256 502 260   

São Vicente Pereira Jusã – 256 890 406 

Fax: 

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

E-mail:  

usf_alpha@csovar.min-saude.pt 

Logótipo: 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 1. Logótipo da USF ALPHA 

                                                           

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

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

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

a Empresa/Instituição representa. 

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

naturalmente, a um dos elementos, apenas pensando na possibilidade de sermos 

inovadores e pioneiros numa atitude de mudança há tanto desejada, tal como o 

significado da própria letra “α” no alfabeto grego ser o de número “1” denota 

inovação, pioneirismo, liderança e extrema importância. Características que nos 

identificam como equipa e ideais de trabalho.  

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

facto de o mesmo ser indubitavelmente associado ao ramo da saúde. Apesar de 

frequentemente utilizado, optou-se como fator diferenciador, a elaboração do mesmo 

em três dimensões e ainda por não adotar o design retilíneo comummente usado, 

optando assim por um design mais moderno e arredondado, para assim, incorporar a 

letra alpha na supramencionada 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 perceção do espaço. É uma cor associada á Higiene, 

esterilidade, claridade, pureza, limpeza, simplicidade, sofisticação, eficiência. 

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

tudo por uma melhoria, bem-estar nas condições de atendimento e cuidados aos 

nossos utentes. 
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1.1  Área Geográfica da USF 

A Unidade de Saúde Familiar Alpha situa-se nas freguesias de Válega e São Vicente 

Pereira, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro. 

 

Ilustração 2. Mapa representativo do Concelho de Ovar 

 
Ilustração 3. Mapa representativo da localização do Concelho de Ovar, Distrito de Aveiro 
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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. 

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

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

atividades, que vão do sector têxtil e vestuário, à metalurgia e produtos metálicos, da 

produção de rações à cordoaria, do material elétrico 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 atividades 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 
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Válega a freguesia localizada mais a sul do concelho, com uma área de 26,64 km2 e 6 

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

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

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

Vicente Pereira (concelho de Ovar) e São Martinho da Gândara (concelho de Oliveira 

de Azeméis) e a Oeste a Ria de Aveiro, sendo a segunda maior freguesia do concelho 

de Ovar em área.  

Destacam-se nesta freguesia, sendo um dos motivos de atracão 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 atividades económicas são a agricultura, indústria extrativa (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 ativa a maioria exerce a sua atividade profissional na indústria e comércio 

do concelho e dos concelhos limítrofes, embora com uma grande ligação ao meio 

rural.  
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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 projeto, para podermos implementar uma mudança positiva na 

vida e nos cuidados de saúde primários destas pessoas. 

 

1.2  População Inscrita 

 

A população inscrita à data de 31 de Dezembro de 2015 é de 9874 utentes que 

corresponde a 12345 unidades ponderadas. Os utentes supracitados, passam a 

integrar as listas de quatro médicos a trabalhar em Válega (sede), por dois médicos a 

trabalhar com uma listagem dividida entre S. Vicente de Pereira (Pólo) e Válega.  

Na área geográfica onde se centrará a nossa ação 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. Pirâmides 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 CTFPTI 
42h/sem. 

com 
exclusividade 

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

Dr.ª Carla 
Bastos 

12179284 Médica 
Ass. Med. 

Geral e 
Familiar 

 
48900 

 

 
CTFPTI 

 

 
40h/sem. 

 

C.S.A5 
 

Dr.ª Fátima 
Veiga 

2448291 Médica 

Ass. 
Grad.Med. 

Geral e 
Familiar 

16466 
 

CTFPTI 
 

42h/sem. 
com 

exclusividade 

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

Dr.ª Inês 
Figueiredo 

12522703 Médica 
Ass. Med. 

Geral e 
Familiar 

 
48980 

 
CTFPTI 

 
40h/sem. 

 
C.S.I6 

Dr. 
Oleksandr 

Turyanskyy 

177MM0880 
(Título de 

Residência) 
Médico 

Ass. Med. 
Geral e 
Familiar 

 
43521 

 
CTFPTI 

42/sem. 
com 

exclusividade 

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

Dr. Rafael 
Gonçalves 

11114342 Médico 
Ass. Med. 

Geral e 
Familiar 

42228 CTFPTI 
 

40h/sem. 
 

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

Tabela 1. Corpo Médico da USF ALPHA 

 

1.3.2  Enfermeiros 

                                                           

3 Centro de Saúde de Ovar 
4 Extensão de Saúde de Válega 
5 Centro de Saúde de Aveiro 
6 Centro 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 

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 
Enfermeira 
Generalista 

2-E-55995 
CTFPTI 

40h/sem. 
C.S.O 

(E.S.A) 

Enf.ª 
Cristiana 
Santos 

11443818 Enf.ª 
Enfermeira 
Generalista 

4-E-41875 
CTFPTI 

40h/sem. C.S.O 

Enf.ª Diana 
Silva 

12395775 Enf.ª 
Enfermeira 
Generalista 

2-E-50409 
CTFPTI 

40h/sem. C.S.O 

Enf.ª 
Fernanda 

Cruz 
12092016 Enf.ª 

Enfermeira 
Generalista 

2-E-48806 
CTFPTI 

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

Técnico 
C.T.T.R.C 40h/sem. C.S.O 

Mª Conceição 
Gomes 

5405616 Secretariado 
Assistente 

Técnica 
CTFPTI 40h/sem. 

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

Mª Conceição 
Pinto 

6516556 Secretariado 
Assistente 

Técnica 
C.T.T.R.C 40h/sem. 

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

Mª Fátima 
Miranda 

14774224 Secretariado 
Assistente 

Técnica 
C.T.T.R.C 40h/sem. 

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

Rita Pereira 11326621 Secretariado 
Assistente 

Técnica 
CTFPTI 40h/sem. 

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

Tabela 3. Corpo de Secretariado Clínico da USF ALPHA 

 

1.4  Oferta e Disponibilidade de Serviços 

 

A USF Alpha tem o seguinte horário de funcionamento: 

- Válega (Sede):  

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

- S. Vicente Pereira (Pólo):  

- 2ªs/3ªs e 5ªs das 8:00h às 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; 

                                                           

11 Extensão de Saúde de Maceda 

Enf. Hélder 
Fernandes 

11602340 Enf. 
Enfermeiro 
Generalista 

4-E52621 
CTFPTI 

40h/sem. 
C.S.O 

 

Enf. José 
Reis 

12431369 Enf. 
Enfermeiro 
Generalista 

4-E53398 
CTFPTI 

40h/sem. 
C.S.O 

(E.S.M)11 
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- Consultas de Diabetes Mellitus; 

- Rastreio Oncológico; 

- Consultas de Planeamento Familiar; 

- Consulta de Intersubstituicã̧o; 

- Vacinação; 

- Tratamento de Enfermagem; 

- Atendimento telefónico; 

- Consulta Aberta; 

 

1.4.1  Carteira Adicional 

 

Não se contratualizou qualquer carteira adicional de Serviços. 

 

1.4.2  Alargamento de Horário 

 

Não se contratualizou qualquer alargamento de horário. 
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2. Contratualização e Resultados  

 

 

A USF ALPHA realizou a contratualização do ano de 2015 ainda em modelo A.  

Em 12 de Março de 2015 houve lugar à homologação da evolução da USF a modelo B, 

com parecer positivo da ERA, mas condicionado ao atingimento das Unidades 

Ponderadas exigidas por Lei para o corpo de Secretariado Clínico. Em 1/7/2015 este 

normativo legal estava conforme e assim deu-se lugar à contratualização com o ACeS 

Baixo Vouga dos indicadores para Modelo B, ou seja, indicadores Financeiros.  

A contratualização entre a USF ALPHA, ACeS Baixo Vouga e ARS Centro para o ano de 

2015 ficou assim assente em 22 indicadores para atribuição de incentivos institucionais 

e 17 indicadores para atribuição de incentivos financeiros a enfermeiros e secretários 

clínicos. 

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

de 2015 com os respetivos resultados, que representa o 5º ano de Atividades da USF 

que se encontra em modelo B desde 12 de Março de 2015. 

Será realizada uma avaliação crítica dos resultados que iremos apresentando sempre 

que a equipa considere adequado. 

 

 

Tipo de Indicador Código SIARS Nome do Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Ponderação 

2015 2014 2013 

Eixo 
nacional 

Acesso 

2013.006.01 
Taxa de utilização de consultas 

médicas - 3 anos 
90 90,02 89,5 90,59 4,5% 

62,5% 

2013.004.01 
Taxa de domicílios enfermagem por 

1.000 inscritos 
180 150,8 183,77 156,72 3,0% 

Desempenho 
Assistencial 

2013.270.01 
Índice de acompanham. adequado 

em saúde materna 
0,80 0,93 - - 4,5% 

2013.267.01 
Índice de acompanhamento 

adequado em PF, nas MIF 
0,66 0,67 - - 5,0% 

2013.268.01 
Índice de acompanham. adequado s. 

infantil 1º ano 
0,82 0.95 - - 6,0% 

2013.056.01 
Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. 

/ hipnót. 
67 69,15 67,37 65,98 2,0% 

2013.047.01 
Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. 

hábit. tabágic. 
71 79,26 71,64 55,44 2,5% 

2013.020.01 
Proporção hipertensos <65 A, com PA 

< 150/90 
71 72,05 72 61,61 3,0% 
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2013.039.01 
Proporção DM c/ última HgbA1c <= 

8,0 % 
76 81,37 80,47 71,31 3,0% 

Satisfação -------- 
Satisfação de utilizadores de unidades 

funcionais 
----- - - - 5,0% 

Eficiência 

2013.070.01 
Despesa medicamentos prescritos, 

por utiliz. (PVP) 
157 147,37 177,51 180,60 16,0% 

2013.071.01 
Despesa MCDTsprescrit., por utiliz. (p. 

conv.) 
52 52,83 58,54 60,45 8,0% 

Eixo 
regional 

Desempenho 
assistencial 

2013.023.01 
Proporção hipertensos com risco CV 

(3 A) 
75 87,23 75,52 34,98 1,7% 

15,0% 

2013.272.01 
Índice de acompanham. adequado de 

hipertensos 
0,81 0,86 - - 6,6% 

2013.271.01 
Índice de acompanhamento 

adequado utentes DM 
0,83 0,86 - - 5,0% 

2013.275.01 
Proporção novos DM2 em terap. c/ 

metform. monot. 
77 75   1,7% 

Eixo Local 
- ACeS 

Desempenho 
assistencial 

2013.269.01 
Índice de acompanham. adequado s. 

infantil 2º ano 
0,86 0,92   3,7% 

7,5% 

Caracterização 2013.034.01 
Proporção obesos >=14A, c/ cons. 

vigil. obesid. 2A 
60 70,93 50,72 37,72 3,8% 

Eixo Local 
– USF 

ALPHA 

Acesso 2013.003.01 
Taxa de domicílios médicos por 1.000 

inscritos 
29 32,94 28,59 23,14 5,0% 

15,0% 
Desempenho 
assistencial 

2013.009.01 
Taxa de utilização de consultas de PF 

(enf.) 
46 50,25 39,72 30,64 5,0% 

2013.046.01 
Proporção utentes (50;75(A, 

c/rastreio cancro CR 
72 72,23 72,20 58,95 2,5% 

2013.053.01 
Proporção utentes >=14ª, c/registo 

consumo álcool 
70 78,85 70,74 53,84 2,5% 

Tabela 4. Indicadores contratualizados para o ano de 2015 pela USF ALPHA 

 

 

2.1 Cálculo do Índice de Desempenho Global 
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Acesso 
Taxa de utilização consultas 

médicas-3 anos 
90,02 90 100 95 105 100 4,5% 4,5% 4,50% 

Acesso 
Taxa domicílios enfermagem 

por 1000 inscr. 
150,8 180 84 80 110 84 3,0% 3,0% 2,51% 

Desemp Assit. 
Índice de acompanham. 

adequado em saúde materna 
0,93 0,8 116 80 110 110 4,5% 4,5% 4,95% 

Desemp Assit. 
Índice de acompanhamento 

adequado em PF, nas MIF 
0,67 0,66 102 80 110 102 5,0% 5,0% 5,08% 

Desemp Assit. 
Índice de acompanham. 

adequado s. infantil 1º ano 
0,95 0,82 116 80 110 110 6,0% 6,0% 6,60% 

Desemp Assit. 
Proporção idosos sem 

ansioliolíticos, sedativos e 
hipnóticos 

69,15 67 103 80 110 103 2,0% 2,0% 2,06% 

Desemp Assit. 
>=14 anos com hábitos 

tabágicos 
79,26 71 112 80 110 110 2,5% 2,5% 2,75% 

Desemp Assit. 
Proporção hipertensos < 65 

A, com PA < 150/90 
72,05 71 101 80 110 101 3,0% 3,0% 3,04% 



Relatório de Atividades da USF ALPHA do ano de 2015 
 

 

15 

Desemp Assit. 
Diabeticos com ultima Hg A1 

C=<de 8 % 
81,37 76 107 80 110 107 3,0% 3,0% 3,21% 

Satisfação Satisfação 1 1 100 80 110  5,0% 5,0% 5,00% 

Medicamentos 
Despesa medic. prescritos, 

por utiliz. (PVP), 
comparticipados 

147,37 157 106 95 105 105 16,0% 16,0% 16,80% 

MCDTs 
Despesa MCDTs prescrit., por 

utiliz. (p. conv.) 
52,83 52 98 95 105 98 8,0% 8,0% 7,87% 

Regional 
Proporção hipertensos com 

risco CV (3 A) 
87,23 75 116 80 110 110 1,7% 1,7% 1,87% 

Regional 
Índice de acompanham. 

adequado de hipertensos 
0,86 0,81 106 80 110 106 6,6% 6,6% 7,01% 

Regional 
Índice de acompanhamento 

adequado utentes DM 
0,86 0,83 104 80 110 104 5,0% 5,0% 5,18% 

Regional 
Proporção novos DM2 em 
terap. c/ metform. monot. 

75 77 97 80 110 97 1,7% 1,7% 1,66% 

ACES 
Índice de acompanham. 

adequado s. infantil 2º ano 
0,92 0,86 107 80 110 107 5,0% 5,0% 5,35% 

ACES 
Proporção obesos >=14A, c/ 

cons. vigil. obesid. 2A 
70,93 60 118 80 110 110 2,5% 2,5% 2,75% 

USF 
Taxa de domicílios médicos 

por 1.000 inscritos 
32,94 29 114 80 110 110 5% 5% 5,50% 

USF 
Taxa de utilização de 
consultas de PF (enf.) 

50,25 46 109 80 110 109 5% 5% 5,46% 

USF 
Proporção utentes [50; 75[A, 

c/ rastreio cancro CR 
72,23 72 100 80 110 100 2,5% 2,5% 2,51% 

USF 
Proporção utentes >=14A, c/ 

registo consumo álcool 
78,85 70 113 80 110 110 2,5% 2,5% 2,75% 

   Media: 106 Índice de desempenho global: 104,42% 
Tabela 5. Cálculo do Índice de Desempenho Global para o ano de 2015 da USF ALPHA 

 

No 2º ano de avaliação do desempenho das USF através da aplicação do Índice de 

Desempenho Global, a USF Alpha obteve direito à atribuição de 100% do valor máximo 

de Incentivos Institucionais, ou seja, a USF Alpha terá direito a aplicar 15200 euros em 

benefício da instituição. 

A obtenção de 104,42% no IDG é meritória para esta unidade de saúde, pois revela um 

alto nível de eficiência, que foi conseguido através de um enormíssimo esforço de 

todos os corpos profissionais, pois foram várias as ausências prolongadas durante o 

ano de 2015.  

Nenhum dos indicadores contratualizados obteve pontuação nula, ou seja, todos eles 

ultrapassaram os limites inferiores estabelecidos. Apenas 3 indicadores (2013.004.01 - 

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos, 2013.071.01 - Despesa MCDTs 

prescrit., por utiliz. (p. conv.) e 2013.275.01 Proporção novos DM2 em terap. c/ 

metform. monot.) não obtiveram a pontuação igual ou acima dos 100% do valor 

contratualizado.  

No ano de 2014, o indicador relativo aos domicílios de enfermagem obteve pontuação 

de 104% do valor contratualizado, em 2015 situou-se aproximadamente em 84% do 

valor contratualizado por nós, esta descida foi prevista e comunicada na última 
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reunião de acompanhamento de contratualização, no entanto não conseguimos obter 

descida no valor contratualizado. A nossa previsão do valor que este indicador atingiria 

no final do ano, era inferior aos 150,8 domicílios/1000 inscritos, no entanto o mês de 

Dezembro trouxe um aumento exponencial do número de domicílios, que foi o 

suficiente para atingirmos o limite inferior deste indicador. A descida sofrida no 

número de domicílios de enfermagem deveu-se ao falecimento de vários utentes 

dependentes, a inevitabilidade deste facto levar-nos-á em futuras contratualizações a 

pedir a descida do valor contratualizado para valores mais próximos dos 150 

domicílios/1000 inscritos, tendo em conta também que em 2013 o valor atingido foi de 

156,72 domicílios/1000 inscritos.  

Em relação ao indicador 2013.071.01 - Despesa MCDT’s, o valor retirado do MIMUF 

em 23 de Fevereiro apontava para o cumprimento do indicador  (44,31 euros) com 

eficiência acima dos 100%, infelizmente deparamos a 18 de Abril com o valor que 

relatamos atrás (52,83), que apesar de estar acima do limite inferior do mesmo, não 

nos deixa completamente satisfeitos. No entanto é de relatar que em 2014 a USF 

obteve um valor de 58,34 euros tendo gasto 430307 euros em 7351 utilizadores e em 

2015 os 52,83 euros foram obtidos tendo a USF gasto 402686 euros em 7622 

utilizadores, ou seja, apesar de a USF ter tido mais 271 utilizadores em relação ao ano 

anterior, esta manteve a eficiente redução na despesa do Serviço Nacional de Saúde, 

tendo poupado 27621 euros em relação ao ano anterior.  

Em relação ao indicador 2013.275.01 - Proporção novos DM2 em terap. c/ metformina 

monot. O que se passou é que alguns novos utentes da USF foram sendo inscritos nos 

ficheiros de vários médicos/enfermeiros desta USF, mas já com diagnósticos anteriores 

à data de inscrição de Diabetes Mellitus e obviamente com medicação que já não é 

somente Metformina e como muitas das vezes os médicos se esquecem de alterar a 

data de registo do problema nos problemas crónicos, estes utentes foram sendo 

contabilizados como novos diabéticos, mas cuja medicação já não era somente a 

Metformina. Outro problema está na construção pouco adequada em termos técnico-

científicos deste indicador. O que queremos dizer é que claramente este indicador 

posto da forma como está carece de uma visão mais fina sobre a problemática da 

medicação (início da medicação em doente com diagnóstico inicial de Diabetes 

Mellitus), pois sabemos claramente que se um dos nossos utentes nos vem à consulta 

com a suspeita de DM e cuja HgA1c inicial esteja acima de 8% pode levar o médico e 

de forma bem correta a prescrever medicação e que não seja tão somente a 

Metformina. Daremos como exemplo um doente com HgA1c de 11%, neste caso não 

seria de todo lícito que prescrevêssemos hoje metformina e amanhã insulina só para 

cumprir o indicador assim como não seria de todo lícito que num doente 

constitucionalmente magro e com este valor de HgA1c prescrevêssemos a Metformina 

só para dar razão ao indicador. Sabemos também que o objetivo primário deste 
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indicador é fazer com que os diagnósticos de Diabetes sejam cada vez mais precoces e 

por isso facilmente tratáveis no seu início com terapêutica em monoterapia com 

metformina. No entanto quem está no terreno e no nosso país sabe bem que ainda há 

muitos diabéticos diagnosticados após a ida ao Serviço de Urgência por uma 

descompensação da sua doença crónica, mas que não está diagnosticada pois os 

doentes não recorreram antes ao seu médico de família e também nunca foram muito 

colaboradores na manutenção do seu adequado estado de saúde. Assim este indicador 

só faria sentido para nós se no seu Bilhete de Identidade além das premissas que lá 

constam constasse que no denominador só estariam doentes cuja HgA1c no início do 

tratamento estivesse abaixo de 8%. Apesar do que atrás fica dito parece-nos que uma 

percentagem de cumprimento de 97% é bastante satisfatória e só nos pode deixar 

ansiosos por no futuro manter o nível de desempenho e quem sabe se possível 

melhorar através de estratégias que já atrás forma afloradas.  

Em relação aos seguintes indicadores: 

 2013.006.01-Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos  

 2013.270.01-Índice de acompanham. adequado em saúde materna  

 2013.267.01-Índice de acompanhamento adequado em PF, nas MIF  

 2013.268.01-Índice de acompanham. adequado s. infantil 1º ano  

 2013.272.01-Índice de acompanham. adequado de hipertensos  

 2013.271.01-Índice de acompanhamento adequado utentes DM  

 2013.269.01-Índice de acompanham. adequado s. infantil 2º ano  

 2013.034.01-Proporção obesos >=14A, c/ cons. vigil. obesid. 2ª  

 2013.003.01-Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 

 2013.009.01-Taxa de utilização de consultas de PF (enf.) 

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

 

Apraz-nos dizer que sem o trabalho extraordinário realizado em geral pela equipa, 

estes indicadores não teriam tido taxas de eficiência superiores a 100%.  

Por último não podemos deixar de destacar que em 2015, mais uma vez houve 

redução da despesa com medicamentos, gastamos 1123264 euros com 7622 

utilizadores, obtendo a taxa de 147,37 euros, no ano anterior gastamos 1304848 euros 

em 7351 utilizadores, tendo obtido uma taxa de 177,51 euros. Apesar do aumento 

efetivo de utilizadores, o esforço sobretudo da equipa médica é contínuo e bastante 

eficiente, este indicador foi cumprido com uma taxa de 106%.  
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2.2 Cobertura Assistencial 

 

A USF ALPHA durante o ano de 2015 deu cobertura assistencial a um total de 9867 

utentes inscritos segundo dados retirados da ferramenta informática MIMUF. 

Grupo Etário 
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 290 267 557 

>=7 e < 65 Anos 3.702 3.848 7.550 

>= 65 e < 74 Anos 418 461 879 

>= 75 Anos 335 546 881 

Total 4.745 5.122 9.867 
Tabela 6. Cobertura assistencial total 

Consultando as listas de Inscritos por médico de família em Dezembro de 2015 da 

mesma ferramenta temos os seguintes dados: 

Dr. Alcino:  

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 46 31 77 

>=7 e < 65 Anos 558 571 1.129 

>= 65 e < 74 Anos 73 82 155 

>= 75 Anos 63 92 155 

Total 740 776 1.516 
Tabela 7. Cobertura assistencial da lista de Dr. Alcino 

Dra. Fátima:  

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 47 53 100 

>=7 e < 65 Anos 658 699 1.357 

>= 65 e < 74 Anos 84 77 161 

>= 75 Anos 51 102 153 

Total 840 931 1.771 
Tabela 8. Cobertura assistencial da lista de Dra. Fátima 

Dr. Rafael: 

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 51 47 98 

>=7 e < 65 Anos 612 643 1.255 

>= 65 e < 74 Anos 68 82 150 

>= 75 Anos 54 86 140 

Total 785 858 1.643 
Tabela 9. Cobertura assistencial da lista de Dr. Rafael 
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Dra. Carla:  

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 31 28 59 

>=7 e < 65 Anos 623 640 1.263 

>= 65 e < 74 Anos 66 71 137 

>= 75 Anos 52 100 152 

Total 772 839 1.611 
Tabela 10. Cobertura assistencial da lista de Dra. Carla 

Dra. Inês: 

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 54 55 109 

>=7 e < 65 Anos 622 652 1.274 

>= 65 e < 74 Anos 57 78 135 

>= 75 Anos 61 81 142 

Total 794 866 1.660 
Tabela 11. Cobertura assistencial da lista de Dra. Inês 

Dr. Oleksandr:  

Grupo Etário  
Métrica Nº Utentes Inscritos 

Sexo Homem Mulher Total 

>= 0 e < 7 Anos 61 53 114 

>=7 e < 65 Anos 624 640 1.264 

>= 65 e < 74 Anos 70 71 141 

>= 75 Anos 54 85 139 

Total 809 849 1.658 
Tabela 12. Cobertura assistencial da lista de Dr. Oleksandr 

 

Somando os utentes de cada lista, obtemos um valor de 9859 utentes, o que revela 

uma discrepância com o total de 9867 utentes que a ferramenta apresenta como o 

total de utentes da USF Alpha.  

Este facto justifica-se com a atribuição errada de 8 utentes a médicos que já não 

exercem nesta unidade (1 utente por cada 1 de 3 médicos listados) e uma lista de 

utentes sem médico de família onde constam 5 utentes. 

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

de 10500 utentes. 
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2.3 Indicadores Institucionais 

2.3.1 Eixo Nacional 

Tipo de Indicador Código SIARS Nome do Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Ponderação 

2015 2014 2013 

Eixo 
nacional 

Acesso 

2013.006.01 
Taxa de utilização de consultas 

médicas - 3 anos 
90 90,02 89,5 90,59 4,5% 

62,5% 

2013.004.01 
Taxa de domicílios enfermagem por 

1.000 inscritos 
180 150,8 183,77 156,72 3,0% 

Desempenho 
Assistencial 

2013.270.01 
Índice de acompanham. adequado 

em saúde materna 
0,80 0,93 - - 4,5% 

2013.267.01 
Índice de acompanhamento 

adequado em PF, nas MIF 
0,66 0,67 - - 5,0% 

2013.268.01 
Índice de acompanham. adequado s. 

infantil 1º ano 
0,82 0.95 - - 6,0% 

2013.056.01 
Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. 

/ hipnót. 
67 69,15 67,37 65,98 2,0% 

2013.047.01 
Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. 

hábit. tabágic. 
71 79,26 71,64 55,44 2,5% 

2013.020.01 
Proporção hipertensos <65 A, com PA 

< 150/90 
71 72,05 72 61,61 3,0% 

2013.039.01 
Proporção DM c/ última HgbA1c <= 

8,0 % 
76 81,37 80,47 71,31 3,0% 

Satisfação -------- 
Satisfação de utilizadores de 

unidades funcionais 
----- - - - 5,0% 

Eficiência 

2013.070.01 
Despesa medicamentos prescritos, 

por utiliz. (PVP) 
157 147,37 177,51 180,60 16,0% 

2013.071.01 
Despesa MCDTsprescrit., por utiliz. 

(p. conv.) 
52 52,83 58,54 60,45 8,0% 

Tabela 13. Indicadores de Eixo nacional 

 

2.3.2 Eixo Regional 

Tipo de Indicador Código SIARS Nome do Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Ponderação 

2015 2014 2013 

Eixo 
regional 

Desempenho 
assistencial 

2013.023.01 
Proporção hipertensos com risco CV 

(3 A) 
75 87,23 75,52 34,98 1,7% 

15,0% 

2013.272.01 
Índice de acompanham. adequado de 

hipertensos 
0,81 0,86 - - 6,6% 

2013.271.01 
Índice de acompanhamento 

adequado utentes DM 
0,83 0,86 - - 5,0% 

2013.275.01 
Proporção novos DM2 em terap. c/ 

metform. monot. 
77 75   1,7% 

Tabela 14. Indicadores de Eixo Regional 
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2.3.3 Eixo Local 

Tipo de Indicador Código SIARS Nome do Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Ponderação 

2015 2014 2013 

Eixo 
Local - 
ACeS 

Desempenho 
assistencial 

2013.269.01 
Índice de acompanham. adequado s. 

infantil 2º ano 
0,86 0,92   3,7% 

7,5% 

Caracterização 2013.034.01 
Proporção obesos >=14A, c/ cons. 

vigil. obesid. 2A 
60 70,93 50,72 37,72 3,8% 

Tabela 15. Indicadores de Eixo Local 

 

2.3.4 Eixo Local UF 

Tipo de Indicador Código SIARS Nome do Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Ponderação 

2015 2014 2013 

Eixo 
Local – 

USF 
ALPHA 

Acesso 2013.003.01 
Taxa de domicílios médicos por 1.000 

inscritos 
29 32,94 28,59 23,14 5,0% 

15,0% 
Desempenho 
assistencial 

2013.009.01 
Taxa de utilização de consultas de PF 

(enf.) 
46 50,25 39,72 30,64 5,0% 

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

cancro CR 
72 72,23 72,20 58,95 2,5% 

2013.053.01 
Proporção utentes >=14ª, c/registo 

consumo álcool 
70 78,85 70,74 53,84 2,5% 

Tabela 16. Eixo Local UF 

 

2.4 Indicadores Financeiros 

ID Indicador 
Meta 
2015 

Resultados 

Pontuação 

2015 2014 2013 

2013.009.01 
Taxa de utilização de consultas de 

PF (enf.) 
45,00

% 
50,25 39,72 30,64 2 

2013.012.01 
Proporção grávidas c/ 6+ cons. 

vigil. enferm. 
82,00

% 
94,74 82,46 79,17 2 

2013.013.01 
Proporção de puérperas com 

domicílio de enfermagem 
60,00

% 
69,35 51,72 54,17 2 

2013.015.01 
Proporção RN c/ domicílio enf. 

até 15º dia de vida 
60,00

% 
77,27 54,84 54,00 2 

2013.016.01 
Proporção crianças c/ 6+ cons. 

méd. vigil. 1º ano 
76,00

% 
89,83 82,14 70,37 2 

2013.017.01 
Proporção crianças c/ 3+ cons. 

méd. vigil. 2º ano 
76,00

% 
81,25 76,92 80,49 2 

2013.018.01 
Proporção de hipertensos com 

IMC (12 meses) 
91,00

% 
91,95 90,74 86,66 2 

2013.019.01 
Proporção de hipertensos com 

PA em cada semestre 
76,00

% 
80,93 79,02 76,83 2 
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2013.027.01 
Proporção crianças 2A, c/ PNV 

cumprido até 2A 
97,00

% 
100 93,83 97,50 2 

2013.033.01 
Proporção utentes > 14A, c/ IMC 

últimos 3 anos 
74,00

% 
76,52 72,61 64,25 2 

2013.035.01 
Proporção DM com exame pés 

último ano 
86,00

% 
90,92 86,03 81,56 2 

2013.036.01 
Proporção utentes DM com 

registo de GRT 
52,00

% 
87,66 65,51 32,51 2 

2013.037.01 
Proporção DM c/ cons. enf. vigil. 

DM último ano 
87,00

% 
91,85 86,90 84,56 2 

2013.045.01 
Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ 

colpoc. atuali. 
59,00

% 
62,88 61,32 58,94 2 

2013.050.01 
Proporção grávidas c/ consulta 

RP efetuada 
91,00

% 
91,94 91,38 77,08 2 

2013.098.01 
Proporção utentes >= 25 A, c/ 

vacina tétano 
85,00

% 
89,40 84,69 83,66 2 

2013.099.01 
Taxa utilização consultas de 

enfermagem - 3 anos 
87,60

% 
84,85 87,67 89,00 2 

Total 34 
Tabela 17. Indicadores financeiros 

 

Foram obtidos 34 pontos, que representam a pontuação máxima possível de obter 

para os incentivos financeiros, para primeiro ano em Modelo B, esta pontuação deixa-

nos bastante satisfeitos, já que para a obter significa que todos os indicadores 

obtiveram taxas de eficiência superiores a 90%, aliás todos os indicadores na realidade 

obtiveram inclusive taxas de eficiência superiores a 100%. 

O valor dos incentivos financeiros seria atribuído a 100% porque a pontuação foi ≥ a 30 

se a USF estive pelo menos 1 ano em Modelo B, como essa situação não se verifica, 

pois a USF ALPHA está em Modelo B desde 1 de Julho de 2015, os incentivos 

financeiros serão atribuídos a 50%, já que a USF está pelo menos há 6 meses em 

Modelo B. 

 

2.5 Carteira Adicional de Serviços 

Não foi Contratualizado no ano de 2015 pela equipa da USF ALPHA nenhuma Carteira 

Adicional de Serviços 

2.6 Alargamento de Horário 

Não foi Contratualizado no ano de 2015 pela equipa da USF ALPHA nenhum 

Alargamento de Horário. 
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3. Avaliação do Plano de Acão 
 

3.1 Programa de Saúde Infantil e Juvenil  

 

Os indicadores que se explicitam neste Relatório de Atividades são de acordo com o 

Plano de Ação de 2013-2015.  

Um dos objetivos é melhorar a qualidade da vigilância prestada a todas as crianças e 

jovens inscritos na USF ALPHA.  

Entendemos como indicador útil e bastante pertinente a proporção de recém-nascidos 

com pelo menos uma consulta médica de vigilância realizada até aos 28 dias de vida, 

indicador com o ID 14 e cuja meta preconizada era de 95.5%, tendo sido conseguido 

um valor de 98,53% o que fez com que a meta fosse amplamente conseguida.  

A proporção de crianças com 2 anos com PNV totalmente cumprido até ao 2º 

aniversário, indicador com o ID 27 foi totalmente cumprido com 100% pois a meta a 

atingir era de 95%.  

No que concerne ao indicador com ID 28 ou seja a Proporção de crianças com 7 anos 

com PNV totalmente cumprido até ao 7º aniversário constatou-se que não 

conseguimos atingir a meta que nos tínhamos proposto. Para isso contribui a 

numerosa comunidade de etnia cigana que apesar de todas as estratégias foi sempre 

muito incumpridora e como tal contribui de forma determinante para a dificuldade 

com que a USF se tem vindo a debater para conseguir atingir a meta a que se propôs. 

A USF vai reforçar as medidas que nos possam ajudar a melhorar a aderências dos 

faltosos à vacinação e assim ser possível atingirmos valores de qualidade que serão os 

95 ou mesmo 98%, pois este ano que estamos analisar a USF ALPHA só conseguiu 

atingir o valor de 93,07%.   

Quanto ao ID 58, Proporção de crianças com 1 ano de vida com acompanhamento 

adequado na área da SI durante o 1º ano de vida o resultado atingido neste indicador 

demonstra que conseguimos ultrapassar amplamente a meta proposta para o ano de 

2015 no plano de atividades (65%) com um valor de 86,44%.  

Também no ID 60 (Proporção de crianças com 2 anos de vida, com acompanhamento 

adequado na área da SI durante o 2º ano de vida) o resultado reflete o esforço feito, 

ultrapassando a meta proposta de 70% visto que o valor atingido foi de 81,25%. 

No que respeita à proporção de jovens com 14 anos com consulta médica de vigilância 
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realizada no intervalo [11; 14[ anos e PNV totalmente cumprido até ao 14º aniversário,  

este também não foi conseguido   ficando  com 70,43% quando a meta proposta pela 

USF ALPHA era de 83% e apenas conseguimos 82,14. 

A melhoria dos indicadores mostra o esforço efetuado, para atingir os objetivos. A USF 

irá implementar estratégias para a melhoria e cumprimento dos indicadores na sua 

totalidade. 

 

3.2 Programa de Planeamento Familiar 

 

Neste programa, foram avaliados os indicadores de boas práticas considerados 

relevantes para a prática profissional na nossa Unidade de Saúde. Neste âmbito a taxa 

de utilização em Planeamento Familiar (médico ou enfermeiro) (ID 08), sendo que nos 

propusemos à obtenção de 50% para o ano de 2015. Este objetivo foi alcançado e 

superado com uma taxa obtida de 57,49%. Para a taxa de utilização em PF pelo médico 

foi proposta uma meta de 32%, tendo sido atingido 37,09%. No índice de 

Acompanhamento adequado em PF, nas MIF (ID 10) foi proposta uma meta de 0.66, 

tendo sido atingido 0.67. Para o cumprimento destes indicadores foi efetuado um 

esforço redobrado por toda a equipa durante todo o ano, esforço este que resultou no 

cumprimento de todos os objetivos propostos.  

 

3.3 Programa de Saúde Materna 

 

Neste programa,  consideramos indicadores de boa prática, não incluídos na 

contratualização a Proporção de grávidas com consulta médica de vigilância no 1º 

Trimestre (ID 011), e a Proporção de grávidas com acompanhamento adequado (ID 

051). Assim propusemo-nos para o ano 2015 que pelo menos 85% das grávidas em 

2015 tivessem consulta médica de vigilância no 1ºTrimestre, tendo atingido 93,59%.  

No que diz respeito à proporção de grávidas com acompanhamento adequado, foi 

objetivo da equipa para o ano 2015 atingir 45%, tendo sido amplamente atingido com 

71,43%.   

Planeamos as atividades: realização da consulta de saúde materna, segundo as normas 

estipuladas no Manual de Boas Práticas da USF ALPHA; identificação e orientação das 

Grávidas de Risco tendo em conta a avaliação do risco Pré-natal segundo o Índice de 

Goodwinn modificado e protocolo do ACES Baixo Vouga com o CHEDV; realização da 

consulta de Revisão de Puerpério segundo as normas do Manual de Boas Práticas da 
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USF ALPHA; atualização dos Profissionais de Saúde da USF APLHA, na área da Saúde 

Materna com a realização de trabalhos científicos de atualização e NOC (Normas de 

Orientação Clínica) na área e apresentados nas reuniões científicas/Clínicas. 

  

3.4 Programa de Rastreio Oncológico  

 

Neste programa, foi incluído o indicador de boas práticas não contratualizado a 

proporção de mulheres entre os 50 e 69 anos com Mamografia registada nos últimos 

dois anos (ID 44), foi proposto atingir um valor de 83%, tendo ficado um pouco aquém 

do esperado, com a obtenção de 70,74%. Este valor poderá estar relacionado com a 

janela temporal que coincide com a chegada da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e 

que iniciou a sua atividade no Concelho de Ovar em Dezembro de 2015.  

 

3.5 Programa de Diabetes Mellitus  

 

Neste programa, foram propostos pela equipa nove indicadores. Destes, cinco foram 

contratualizados para o ano de 2015 e foram alvo de análise no respetivo capítulo. 

Dos restantes, apenas o indicador que avalia a proporção de diabéticos com pelo 

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

abranjam 2 semestres cumpriu a meta estabelecida pela equipa (78%) tendo-se 

verificado como resultado final 85.82%. Os restantes indicadores ficaram aquém das 

metas estabelecidas sendo eles: proporção de utentes com diabetes com pelo menos 

uma referenciação ou pelo menos um registo de realização de exame à retina no 

último ano que tinha como meta a atingir os 50% tendo-se verificado como resultado 

final apenas 45.98% o que poderá estar relacionado com a não existência de um 

rastreio implementado como se verifica em outros locais ou ainda por ausência de 

registo; proporção de utentes com diabetes tipo 2 em terapêutica com insulina que 

tinha como meta a atingir os 8%, tendo-se verificado apenas esta situação em 7% dos 

diabéticos o que poderá ser justificado pela não necessidade de uso desta terapêutica 

para controlo metabólico ou a fraca adesão do doente à terapêutica; proporção de 

utentes com diabetes tipo 2 com terapêutica com metformina que tinha sido colocada 

como meta a atingir os 75% tendo-se verificado como resultado final apenas 73.51%. 

Tendo em conta o Manual de Boas Práticas e as respetivas Normas de Orientação 

Clínica, a equipa da USF levou a cabo as seguintes atividades: realização da consulta de 

Diabetes, identificação dos utentes/doentes com risco aumentado de desenvolver 
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Diabetes Mellitus e realização de auto-atualização na área da Diabetes Mellitus pelos 

profissionais da USF ALPHA. 

 

3.6 Programa de saúde de Hipertensão Arterial 

 

Neste programa,  foram propostos pela equipa oito indicadores para monitorização da 

nossa atividade. Destes, foram contratualizados para o ano de 2015 cinco indicadores 

e foram alvo de análise no respetivo capítulo. 

Para além dos contratualizados, foram também alvo de execução e monitorização os 

seguintes indicadores de atividade: percentagem de doentes hipertensos com idade 

igual ou superior a 25 anos com vacina antitetânica atualizada (meta a atingir 93%), 

proporção de utentes com hipertensão arterial com registo da gestão do regime 

terapêutico (3 itens) no último ano (meta a atingir 58%) e proporção de utentes com 

hipertensão arterial com acompanhamento adequado (meta a atingir 65%). Todos 

foram cumpridos respetivamente com 95.85%, 70.35% e 70.56%.  

A equipa teve como atividades neste programa a realização da consulta de vigilância 

da HTA, fazendo cumprir o Manual de Boas Práticas na vigilância da HTA tendo em 

conta as Normas de Orientação Clínica, 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 correto uso e interpretação de resultados e realização da auto-atualização na área 

da HTA dos profissionais da USF ALPHA. 

 

3.7 Programa de Saúde do Idoso e de Cuidados no Domicilio a 

Doentes Dependentes 

 

Neste programa a equipa delineou dois importantes indicadores de boas práticas para 
a promoção de estilos de vida saudáveis, prevenção da saúde e bem-estar nesta 
população específica, inscrita na Unidade de Saúde. Foram tidos em consideração a 
Proporção de idosos ou utentes com doença crónica com vacina contra a gripe (ID 30) 
e a Proporção de utentes com idade ≥ 75 anos com prescrição crónica < 5 fármacos (ID 
65), sendo que no primeiro indicador nos propusemos a atingir pelo menos 36% de 
casos de vacinação sazonal em 2015, tendo a equipa atingido um valor de 39,07%, 
atingindo positivamente o indicador. A equipa manterá o esforço no sentido de 
sensibilizar a população quanto à vacinação na época gripal junto da sua unidade de 
referência. No que concerne à proporção de utentes com idade ≥ 75 anos com 
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prescrição crónica < 5 fármacos (ID 65), foi objetivo da equipa durante o ano de 2015 
atingir 30%, este indicador foi atingido com saldo positivo, com um valor de 30,57%. A 
equipa manterá o esforço no sentido de sensibilização da população quanto a ajustes 
de terapêutica de acordo com a realidade de cada utente, sensibilização dos utentes 
para o risco da polimedicação e promoção da adesão ao regime terapêutico, obtendo 
deste modo sempre melhores resultados na sua prática diária. 
 

 

3.8 Programa de Vacinação 

 

Neste programa, a USF ALPHA não contratualizou o indicador com ID 98 (Proporção de 

utentes com 25 ou mais anos, que têm a vacina antitetânica atualizada), no entanto 

este é um indicador que consideramos relevante nos cuidados à população pelo que a 

equipa USF ALPHA, para este indicador estabeleceu a meta de 86% de cumprimento, o 

que foi amplamente atingido, com um valor final de 89,4%. 

 

3.9 Programa de Saúde de Adultos e Cuidados em Situações 

Agudas 

 

Neste programa foram tidos em conta pela equipa nove indicadores. Destes nove para 

além dos contratualizados, foram considerados três de boas práticas: Proporção de 

consultas realizadas pelo médico de família (ID 01), Taxa de utilização global de 

consultas médicas (ID 02) e Proporção de consultas realizadas pelo enfermeiro de 

família (ID 05). Além destes a equipa considerou pertinente a avaliação da satisfação 

dos utentes utilizadores da USF ALPHA através do indicador Proporção de utentes 

utilizadores da USF satisfeitos ou Muito Satisfeitos. Quanto ao novo indicador criado 

pela equipa, foi proposto atingir durante o ano 2015 uma taxa de satisfação de 85% 

nos utentes que recorressem à USF. Como já é abordado no capítulo 6 do presente 

documento, no ponto sobre a satisfação dos utentes, foi realizado no decorrer do ano 

2015 pela Universidade de Coimbra um estudo para monitorização da Satisfação dos 

Utilizadores dos Cuidados de Saúde Primários através do Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra – CEISUC, tendo tido a nossa USF 

um valor muito positivo, tendo sido obtido um valor médio de satisfação global de 

86,5%. 
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No primeiro indicador (ID 01) foi proposto atingir 85% de consultas médicas pelo 

próprio médico de família, tendo a equipa alcançado 83,24% que embora próximo do 

objetivo fica um pouco aquém do valor pretendido. Este valor pode ser justificado pela 

ausência prolongada de uma médica por baixa devido a gravidez de risco seguida da 

respetiva licença de maternidade. Quanto à Taxa de utilização global de consultas 

médicas (ID 02), foi proposto atingir uma taxa de utilização de 75% durante o ano 

2015, tendo sido o objetivo proposto ultrapassado com um valor de 75,96%.  

 

Relativamente à Proporção de consultas realizadas pelo enfermeiro de família (ID 05), 

a equipa propôs que pelo menos 75% das consultas fossem realizadas pelo enfermeiro 

de família, tendo obtido um valor de 74,58%. Apesar do esforço da equipa de 

enfermagem para minimizar a ausência prolongada de uma enfermeira por baixa 

devido a gravidez de risco, o indicador não foi cumprido mas ficou muito próximo de 

ser atingido. 
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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 2015 realizaram-se 20 reuniões de Conselho Geral, o que perfaz uma média 

de 1,66 reuniões por mês. (5 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 

Janeiro 2 

Fevereiro 2 

Março 2 

Abril 1 

Maio 1 

Junho 1 

Julho 3 

Agosto 2 

Setembro 2 

Outubro 2 

Novembro 1 

Dezembro 1 

TOTAL 20 

Tabela 18. Reuniões do Conselho Geral 

4.2 Reuniões Multiprofissionais 

No ano de 2015 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 2 

Fevereiro 1 

Março 2 

Abril 2 

Maio 1 

Junho 2 

Julho 0 

Agosto 0 

Setembro 2 

Outubro 2 

Novembro 2 

Dezembro 2 

TOTAL 18 

Tabela 69. Reuniões Multiprofissionais 
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4.3 Reuniões do corpo de Enfermagem 

No ano de 2015 realizaram-se 22 reuniões do corpo de Enfermagem, o que perfaz uma 

média de 1,83 reuniões por mês (5,5 por trimestre). 

 

Meses Número de Reuniões 

Janeiro 4 

Fevereiro 3 

Março 3 

Abril 2 

Maio 0 

Junho 1 

Julho 2 

Agosto 2 

Setembro 1 

Outubro 3 

Novembro 1 

Dezembro 0 

TOTAL 22 

Tabela 70. Reuniões do corpo de Enfermagem 

4.4 Reuniões do corpo do Secretariado Clínico 

No ano de 2015 realizaram-se 3 reuniões do corpo do Secretariado Clínico, o que perfaz uma 

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

Meses Número de Reuniões 

Janeiro 0 
Fevereiro 1 

Março 1 
Abril 0 
Maio 0 
Junho 0 
Julho 0 

Agosto 0 
Setembro 0 
Outubro 0 

Novembro 1 
Dezembro 0 

TOTAL 3 
Tabela 21. Reuniões do corpo do Secretariado Clínico 
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4.5 Reuniões do corpo Médico 

No ano de 2015 realizaram-se 22 reuniões do corpo do médico, o que perfaz uma média de 1,8 

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

 

Meses Número de Reuniões 

Janeiro 4 
Fevereiro 3 

Março 4 
Abril 3 
Maio 3 
Junho 2 
Julho 0 

Agosto 0 
Setembro 2 
Outubro 0 

Novembro 0 
Dezembro 1 

TOTAL 22 
Tabela 22. Reuniões do corpo do médico 

4.6 Reuniões do Conselho Técnico 

No ano de 2015 realizaram-se 12 reuniões do Conselho Técnico, o que perfaz uma 

média de 1 reunião por mês. (3 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 23. 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 atividade.  

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 abordada e desta forma poderem preparar-se antecipadamente. Esta é uma 

forma de se tirar o melhor partido das reuniões, levando os seus elementos a darem o 

seu contributo e participarem ativamente no cumprimento dos objetivos da reunião. 

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

sendo desta forma mais produtivas. As reuniões das organizações sofreram ao longo 

do tempo uma evolução que pode ser descrita através das seguintes etapas: 

- Infância: Diz respeito ao primeiro contato, 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 serem 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 juntos e o 

ambiente gerado é de menor tensão e maior empatia.  

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

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

ser retomados, se necessário. As atas são assinadas por todos os intervenientes no 

final da reunião.  

A equipa da USF Alpha procede à avaliação individual e sigilosa 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 

 

Para bons cuidados de saúde, é necessário que os profissionais de saúde adquiram 

competência técnica, humana e profissional para um atendimento de qualidade em 

cuidados de saúde. Para isso a USF ALPHA aposta em formação contínua de Qualidade. 

Em cada ano, os profissionais assinalam as necessidades formativas que são analisadas 

pelo Conselho Técnico que elabora um plano de formação interna. 

Além da formação interna, os profissionais apontam também necessidades de 

formação externa, solicitadas de acordo com as necessidades individuas numa 

vertente relacionada com o interesse, pertinência e atualização de conhecimentos, 

posteriormente agendadas e autorizadas, desde que salvaguardada a atividade da USF. 

Ano após ano têm-se verificado que as necessidades formativas apresentadas pelos 

diferentes grupos profissionais não são alcançadas pela escassez de oferta de 

formação nomeadamente a disponibilizada pela ARS e pelo ACES.  

Verificou-se uma vez mais que existe uma escassez de formação e que as necessidades 

formativas apresentadas pelos Secretários Clínicos para serem concretizadas exigem 

formação externa que tem que ser paga e infelizmente bastante dispendiosa. 

Durante o próximo ano e com o apoio dos incentivos institucionais e talvez 

financiadores externos, tentaremos elaborar e fazer formação adequada para os 

“nossos” secretários clínicos, para que estes possam fazer face às suas necessidades. 

 

 

5.2 Formação Interna - Ações de Formação realizadas durante o 

ano de 2015 
 

Nas tabelas seguintes estão descritas as sessões de formação interna realizadas por 

todos os profissionais da USF ALPHA durante o ano de 2015.  
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Ação de Formação:  

Boas Práticas em Saúde Materna 

Nome do Formador:  Rafael Gonçalves Nº mecanográfico:  4972 

Data:  09.01.2015 Nº Ação:  01.2015 Área de Formação:   Clínica 

Objetivos: 

- Circuito da utente na área da saúde materna 

- Apresentação do Plano de vigilância Pré-natal 

- Responsabilidades e Competências de cada Grupo Profissional 

- Critérios de Seguimento e Vigilância 

- Indicadores de avaliação 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Um dia de trabalho do secretário clínico da USF ALPHA 

Nome do Formador:  Fátima Coimbra Nº mecanográfico:  1764 

Data:  20.03.2015 Nº Ação:  02.2015 Área de Formação:   Secretariado 

Objetivos: 

- Apresentação do "Job Description" para a função "Secretariado Clínico na USF ALPHA "  

- Apresentação da multiplicidade de funções e características exigidas ao Secretário 

Clínico na USF ALPHA 

- Interface com os vários programas informáticos do SNS 

- Responsabilidade e compromisso com o serviço: papel do secretário clínico na equipa 

multiprofissional – defesa da missão, visão e valores da equipa 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Abordagem da Dispareunia Feminina em MGF 

Nome do Formador:  Inês Figueiredo Nº mecanográfico:  8074 

Data:  24.04.2015 Nº Ação:  03.2015 Área de Formação:   Clínica 

Objetivos: 

- Promover e atualizar conhecimentos sobre sexualidade 

- Identificar as disfunções sexuais mais frequentes 

- Promover comportamentos de saúde em relação à sexualidade 

- Reconhecer a Dispareunia feminina 

- Identificar os tipos de Dispareunia feminina 

- Treinar a abordagem à dispareunia feminina, com o apoio de um algoritmo de decisão 

Destinatários: Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Plano de Trabalho da USF ALPHA 

Nome do Formador:  Alcino Sousa Santos Nº mecanográfico:  4854 

Data:  05.06.2015 Nº Ação:  04.2015 Área de Formação:   Gestão 

Objetivos: 

- Apresentação da Ferramenta de gestão e organização criada na USF ALPHA para facilitar 

o trabalho dos profissionais. 

PS: (Trabalho também apresentado na reunião da ERA com os Coordenadores) 

Destinatários: Todos os profissionais da USF ALPHA Duração 30 minutos 

 

Ação de Formação:  

Exame Objetivo do Joelho e Principais Patologias 

Nome do Formador:  Rafael Gonçalves Nº mecanográfico:  4972 

Data:  16.10.2015 Nº Ação:  05.2015 Área de Formação:   Clínica 

Objetivos: 

- Breve revisão da anatomia do joelho 

- Diagrama da dor 

- Exame objetivo (Inspeção, palpação, amplitude do movimento, força muscular) 

- Testes especiais para o joelho 

- Abordagem das principais patologias observadas em MGF 
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Destinatários: Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Atendimento ao Público 

Nome do Formador:  Fátima Coimbra Nº mecanográfico:  1764 

Data:  06.11.2015 Nº Ação:  06.2015 Área de Formação:   Secretariado 

Objetivos: 
- Reforçar capacidades de gestão do contacto humano, competências de negociação e 

comunicação assertiva. 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Ergonomia e exercícios de relaxamento no local de trabalho 

Nome do Formador:  Diana Silva Nº mecanográfico:  6962 

Data:  06.11.2015 Nº Ação:  07.2015 Área de Formação:   Saúde no trabalho 

Objetivos: - Prevenir complicações decorrentes de más posturas; 

- Melhorar o bem-estar dos profissionais; 

- Promover o relaxamento; 

- Aumentar a produtividade e satisfação dos profissionais no local de trrabalho 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA Duração 60 minutos 

 

Ação de Formação:  

Higienização das Mãos 

Nome do Formador:  José Cláudio Nº mecanográfico:  6935 

Data:  04.12.2015 Nº Ação:  08.2015 Área de Formação:   Controlo Infeção 

Objetivos: 
- Precauções básicas a tomar no controlo de infeção. 

- Boas práticas na higienização das mãos e utilização de equipamentos. 

Destinatários: Todos os Profissionais da USF ALPHA Duração 20 minutos 

Ação de Formação:  

Cuidados de Saúde Adequados às crianças e Jovens 

Nome do Formador:  Helder Fernandes Nº mecanográfico:  6986 

Data:  04.12.2015 Nº Ação:  09.2015 Área de Formação:   Clínica 

Objetivos: - Apresentação dos normativos de orientação clinica 

- Adequação dos sistemas informáticos de apoio à prática 

clinica do SNS ao novo PNSIJ 

Destinatários: Médicos e Enfermeiros da USF ALPHA Duração 60 minutos 

Tabela 24. Ações de Formação realizadas durante o ano de 2015 

 

Qualquer organização só sobrevive se incluir na sua vivência diária a reflexão contínua 

sobre o trabalho que vai realizando, analisando os processos utilizados e os resultados 

atingidos. Durante 2015 foi nosso objetivo continuar a evolução positiva nesta área, 

tentando por isso fortalecer e aperfeiçoar o trabalho que tem sido executado nos anos 

anteriores. Foram planeadas 10 ações de formação tendo-se realizado 9, o que 

constitui 90% das ações planeadas, atingindo-se o objetivo do Plano de ação para 2015 

cuja a meta era 80%. 

As ações de formação tentaram obedecer à calendarização do plano anual de 

formação, embora pontualmente houvesse disparidade de datas por fatores alheios à 

capacidade de decisão da própria USF assim como à necessidade de preparação da USF 

para a auditoria final a Modelo B. 
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As ações de formação foram um importante fator aglutinador da equipa. De salientar a 

presença maciça dos profissionais nessas reuniões, com uma participação ativa nas 

discussões dos temas apresentados e contributos de todos. 

De salientar que no dia 24.04.2015 foi passado um pequeno filme promocional sobre 

“empoderamento” palavra muito em voga nos sistemas de saúde estrangeiros. O filme 

incidiu sobre mudanças na forma de os doentes olharem para a sua saúde e o 

seguimento da mesma, que se chama “Choosing Wiseley”. 

 

5.3 Formação Externa - Ações de Formação realizadas durante o 

ano de 2015 

Durante o ano de 2015 a Unidade Coordenadora Funcional (UCF) da Diabetes do 

agrupamento do ACES Baixo Vouga entendeu por bem realizar formação sobre 

insulinoterapia na Diabetes tipo II. Esta formação surgiu na sequência do 

levantamento/identificação das necessidades sentidas e expressas pelos vários 

profissionais, bem como da análise dos indicadores do ACeS respeitantes à prescrição 

de insulina na Diabetes tipo II. 

A UCF entendeu que esta formação deveria ser frequentada com carácter de 

obrigatoriedade por todos os médicos das unidades funcionais do ACES. Essas 

formações ocorreram no Salão Nobre do Centro Hospitalar Baixo Vouga e foram 

abordados os Tipos de insulina e perfil de ação, quando e como iniciar, Ensinos / 

Educação e Administração de Insulina. Foram também apresentados e discutidos casos 

clínicos. Os médicos da USF ALPHA distribuíram-se pelas 6 ações de formação 

planeadas pela UCF.  

Nas tabelas seguintes estão descritas as sessões de formação externa realizadas por 

todos os profissionais da USF ALPHA durante o ano de 2015. 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Update em Medicina 2015 Update em Medicina 

Descrição da Ação Formativa 

Atualização dos conhecimentos nos temas abordados: 
Diabetes tipo 2. Individualização das estratégias terapêuticas 
Electrocardiografia: Leitura acelerada do ECG. As arritmias mais comuns. Diagnosticar, tratar e não tratar.  
Radiografia do tórax: uma abordagem prática no dia-a-dia da consulta e da urgência.  
Algoritmo de investigação: TVP e embolia pulmonar. Score de Wells. 
Úlceras: diagnóstico e tratamento. Intervenção farmacológica. 
Infeções urinárias da comunidade e associadas aos cuidados de saúde 
DPOC – Diagnóstico, avaliação clínica, Espirometria, Classificação GOLD, avaliação combinada da DPOC, 
Terapêutica da DPOC estável e das exacerbações 
Antibioterapia nas Infeções respiratórias da comunidade 
Algoritmo de Investigação das doenças da tiroide no adulto. Hiper e hipotiroidismo, nódulo (s), bócio e 
neoplasia. 
Curso de MAPA. Hipertensão na gravidez 
Reumatologia. Avaliação (semiologia), investigação (laboratorial e imagiológica) do doente com dor  
Pediatria - Sinais de alarme. Quando referenciar à urgência. 
Apresentação do projecto PANORAMA de investigação epidemiológica em áreas da MGF 
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Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

30.04.2015 03.05.2015 Tempo Inteiro 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Carla Sofia Bastos 8075 Médico Assistente 

Inês Figueiredo 8074 Médico Assistente 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Vacinação ARS Centro  

Descrição da Ação Formativa 

Atualizar conhecimentos sobre vacinação  
- Uniformizar procedimentos  
- Promover a segurança na vacinação  
- Adquirir ferramentas para a gestão da rede de frio  
- Promover a excelência na vacinação  
- Motivar os profissionais para a vacinação 

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

26.03.2015 27.03.2015 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

José Cláudio 6935 Enfermeiro Enfermeiro 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Testamento Vital e os Cuidados de Saúde Primários ARS Centro  

Descrição da Ação Formativa 

Atualizar conhecimentos sobre Testamento Vital - diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a 
forma de testamento vital. 

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

05.05.2015 27.03.2015 Parcial (14:30-17:30) 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Alcino Sousa Santos 404854 Médico Assistente 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Anticoagulação Oral e Antiagregação Plaquetar ARS Centro  

Descrição da Ação Formativa 

Atualizar e uniformizar conhecimentos sobre Anticoagulação Oral e Antiagregação Plaquetar 
Assuntos Abordados: Caracterização dos principais fatores de risco cardiovascular; Anticoagulação Oral e 
Antiagregação Plaquetar; Quadros Sintéticos das NOC’s; Discussão de Casos Clínicos 

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

19.06.2015 19.06.2015 Total (09:30-17:30) 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Alcino Sousa Santos 404854 Médico Assistente de MGF 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

9ªs Jornadas de Prevenção do Risco Cardiovascular para MF Prismédica – Dep. Médico de Congressos 

Descrição da Ação Formativa 

Atualização dos conhecimentos nos temas abordados nas jornadas: 
Cronoterapia na HTA; Hipercolesterolémia Familiar;HTA e risco vascular na mulher 
Novas abordagens na doença coronária;Dislipidemia aterogénica;O doente diabético para além do controlo 
glicémico; Síndroma Metabólica e DM;Risco Cardiovascular Global 

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

19.06.2015 20.06.2015 Tempo Inteiro 1 dia 

Profissional 
  

Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Oleksandr Turyanskyy 204987 Assistente de MGF Médico 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Feridas crónicas ARS Centro  

Descrição da Ação Formativa 
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Atualizar conhecimentos e uniformizar procedimentos sobre Feridas. Partilhar experiências e práticas. Análise e 
discussão de estudos de caso  
Programa: feridas crónicas – breve apresentação teórica; resumo sobre feridas crónicas; Apresentação de casos 
práticos 

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

25.06.2015 25.06.2015 Parcial (09:00-13:00) 1 dia 

Requerente  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Fernanda Cruz 206981 Enfermeiro Enfermeiro 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

2ª Academia Médica 2015 Comissão Dinamizadora de conteúdos de MGF 

Descrição da Ação Formativa 

Fronteiras entre as Especialidades I e II 
Sexualidade - Psicólogo/Sexologista, Urologista, Ginecologista  
Pseudodemência - Geriatria, Neurologista, Psiquiatra  
Simpósio “Quem quer ser o Dr. House?”  
Objetivo Grémio 2015*: Ser Médico em Portugal  
Oficinas da Academia Pública:  
A criança doente - Sinais de Alarme, Estimular o desenvolvimento, O Aleitamento, O 1º biberão/papa/sopa, 
Cuidados com a pele, Cadeiras de Segurança  
Habilidades:  
Anticoagulação – Como o fazer?  
Exame Objetivo Ombro; Exame Objetivo Joelho; Colocação de SIU/DIU; Interpretação de Espirometria  

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

03.07.2015 04.07.2015 Tempo Inteiro 1 dia 

Requerente  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Carla Sofia Bastos 208075 Médico Assistente 
Tabela 8. Ações de Formação realizadas durante o ano de 2015 

 

5.4 Formação pré e pós graduada  

 

A formação é uma das grandes áreas de interesse e intervenção da USF. Neste âmbito 

desenvolveram os estágios da sua formação 2 alunos de Enfermagem. A nível da 

formação pós-graduada, não frequentou nenhum interno da especialidade de 

Medicina Geral e Familiar nem do ano comum. 

A USF mostrou uma vez mais disponibilidade para receber Internos da Especialidade 

de Medicina Geral e Familiar e do Ano Comum através de Carta enviada ao 

Coordenador do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro. 

Existem dois médicos da USF que preencheram ficha de candidatura a orientador de 

MGF que foi enviada à diretora do Internato Médico do núcleo de Aveiro. 
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5.5 Produção científica e de investigação  

A Dra. Inês Figueiredo elaborou artigo Científico sobre Dermatoses na grávida que foi 

publicado na Revista Patient Care de Outubro de 2015 Vol. 20 nº 218. 

 

 Título do Artigo Dermatoses na Grávida 

Autor Principal Dra. Inês Figueiredo 

Revista Científica Patient Care Nº da Revista Volume 20 nº 218 

Data da Publicação Outubro de 2015 Área Científica Saúde Materna 

Descrição 

Revisão sistemática sobre as recomendações mais recentes acerca da abordagem das patologias 

cutâneas na grávida e proposta de fluxograma de decisão clínica que auxilie o Médico de Família 

na abordagem diagnóstica e terapêutica do prurido na grávida.   

Objetivos 
Diagnosticar corretamente e precocemente as dermatoses da gravidez para evitar testes de 

diagnóstico e terapias desnecessárias e prevenir as complicações materno-fetais 

Outros Autores Dra. Joana Correia 

Tabela 26. Ação de Produção científica e de investigação realizada durante o ano de 2015 

 

5.6 Plano de Acompanhamento Interno  

Qualidade assistencial em Saúde Materna. 

5.6.1 Descrição do tema 

Uma das áreas de intervenção do Plano Nacional de Saúde é a melhoria dos cuidados 

prestados à grávida e ao recém-nascido, de forma a diminuir a morbi-mortalidade 

materna e perinatal, sendo para isto importante e fundamental uma adequada 

vigilância pré-natal. 

Nos Cuidados de Saúde Primários existem ferramentas informáticas, o SClínico®, onde 

se inclui o programa de Saúde Materna que se revela um importante instrumento de 

apoio à prática clínica, na medida em que o seu correto e sistemático preenchimento 

permite um melhor acompanhamento das grávidas. 

Durante o ano de 2014 a equipa da USF ALPHA verificou que o seu desempenho no 

indicador que avalia o acompanhamento adequado das mulheres grávidas 

(2013.051.01 - Proporção de grávidas, com acompanhamento adequado) ficou aquém 

do esperado. 

Perante essa constatação e sendo uma área com potencial de melhoria a equipa 

decidiu elaborar um Programa de Acompanhamento Interno nessa área clínica. 

 

 



Relatório de Atividades da USF ALPHA do ano de 2015 
 

 

40 

Objetivos: 

 Avaliar e garantir a qualidade dos registos no programa de Saúde Materna do 

SClínico® na USF ALPHA para os três grupos profissionais;  

 Promoção da tomada de atitudes corretivas para melhoria dos registos; 

 Promoção do trabalho em equipa, integrando os vários profissionais de saúde 

envolvidos na gestão da consulta de Saúde Materna; 

 

Objetivos específicos: 

 Conseguir que no final de 2015 cada critério avaliado atinja pelo menos um 

índice de cumprimento de Bom; 

 Conseguir que no final de 2015 cada estrato profissional atinja um padrão de 

qualidade global de pelo menos 80%; 

 Conseguir que no final de 2015 se atinja um padrão de qualidade global de pelo 

menos 80% para a equipa da USF ALPHA 

 

5.6.2 Análise da implementação 

Metodologia 

Tipo de Estudo: Observacional, transversal e descritivo.  

Dimensão estudada: Qualidade técnico-científica. 

Unidade de estudo: composta pelos registos dos profissionais nos respetivos 

programas RNU e SClínico®. 

População do estudo: Todas as utentes grávidas vigiadas na USF ALPHA, cujos filhos 

nasceram entre os dias 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2015 com registo de 

consultas no Programa de Saúde Materna do SClínico®. Utilizar-se-á o programa SINUS 

para obter o número de crianças nascidas no período em análise. 

Critérios de Exclusão: Utentes grávidas não vigiadas na USF ALPHA. 

Amostra: A amostra incluirá toda a população do estudo. 

Tipo e Fonte de dados: Dados de processos retirados dos processos clínicos 

eletrónicos. 

Tipo de avaliação: Interna (interpares). 

Colheita e tratamento de dados: A primeira avaliação será realizada em maio de 2015 

e a segunda avaliação em janeiro de 2016. A recolha dos dados será efetuada 

mediante observação retrospetiva dos registos clínicos da população, que será 

realizada por todos os profissionais de USF ALPHA de acordo com distribuição por 

microequipas feita em reunião clínica. Os registos administrativos serão recolhidos 

pelo secretariado clínico, dividindo-se equitativamente a totalidade da população em 

estudo pelos secretários. Os dados colhidos serão registados numa folha de Excel® e 

seguidamente tratados estatisticamente. 
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Relação temporal: avaliação retrospetiva. 

 

Critérios de avaliação: 

 

Registos da equipa médica 

CRITÉRIO Operacionalização 

Data da última menstruação  S/N 

Grupo sanguíneo da mãe S/N 

Hábitos tabágicos S/N 

Hábitos alcoólicos S/N 

Altura fundo útero a partir das 25 semanas (inclusive) em todas as consultas  S/N 

Foco cardíaco fetal a partir das 11 semanas (inclusive)em todas as consultas S/N  

Movimentos ativos fetais a partir das 20 semanas (inclusive) em todas as consultas S/N  

Ecografia 1º trimestre entre as [11 e as 14[ semanas S/N 

Ecografia 2º trimestre entre as [18 e as 24[ semanas  S/N 

Realização de pelo menos 6 consultas de gravidez (incluindo a RP) S/N 

Realização da 1ª consulta antes das 12 semanas S/N 

Realização da consulta de RP ate ao 42º dia pós-parto  S/N 

Tabela 27. Registos da equipa médica 

 

Registos da equipa de enfermagem 

CRITÉRIO Operacionalização 

PNV atualizado S/N 

Peso em todas as consultas S/N 

TA em todas as consultas S/N 

Ensinos em todas as consultas S/N 

Resultados de Combur® em todas as consultas S/N 

Realização de 6 ou mais consultas (excluindo a revisão do puerpério) S/N 

Realização de visita domiciliara à puérpera S/N 

Tabela 28. Registos da equipa de enfermagem 

Registos da equipa do secretariado 

CRITÉRIO Operacionalização 

Registo de isenção de taxa moderadora S/N 

Existência de declaração médica modelo 111.20 INCM S/N 

Registo do Número de Identificação da Segurança Social (NISS) S/N 

Registo da morada S/N 

Registo do Número de Identificação Fiscal (NIF) S/N 

Tabela 29. Registos da equipa do secretariado 
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Padrão de Qualidade:  

Para cada critério será determinado um Índice de Cumprimento (IC) e atribuído um 

padrão de qualidade – Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.  

 Insuficiente: IC <50% 

 Suficiente: IC ≥ 50 e <70 % 

 Bom: IC ≥ 70 e <90 % 

 Muito Bom: IC ≥ 90 % 

Para cada grupo profissional e para a equipa USF ALPHA avaliar-se-á o Padrão de 

Qualidade Global, que se pretende que seja de pelo menos 80%. 

Tipo de intervenção prevista: Apresentação do presente protocolo e dos critérios que 

em equipa foram decididos como sendo essenciais para assegurar a adequada 

vigilância da grávida e da importância de registar adequadamente e sistematicamente. 

Intervenção educacional junto aos profissionais da USF ALPHA começando pela 

apresentação dos resultados obtidos e sensibilização/informação para melhoria dos 

registos. Realização de 1ª avaliação após 4 meses da apresentação deste protocolo e 

com novas medidas de intervenção consoante os resultados obtidos.  

Cronograma 

Cronograma 

2015 2016 

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

Elaboração / Apresentação 
do Protocolo                         

 

1ª Avaliação 
                        

 

Resultados 1ª avaliação e 
medidas corretivas                         

 

2ª Avaliação 
                        

 

Elaboração do Relatório 
Final                         

 

Tabela 30. Cronograma 

 

5.6.3 Avaliação 

Resultados da 1ª Avaliação   População: N=8 

 

Resultados da Equipa Médica 

Para a equipa médica verifica-se que dos 12 critérios em avaliação, 10 destes 
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cumpriram o objetivo proposto de obter pelo menos um índice de cumprimento de 

Bom. 

Salienta-se como resultados menos positivos, o registo do foco cardíaco fetal assim 

como o registo dos movimentos ativos fetais. 

O objetivo proposto de 80% como padrão de qualidade global não foi atingido, 

ficando-se apenas pelos 75%. 

CRITÉRIO 
Nº de 

grávidas 

Índice de 

cumprimento (%) 

Padrão de 

qualidade 

Data da última menstruação 8 100 Muito Bom 

Grupo sanguíneo da mãe 7 87.5 Bom 

Hábitos tabágicos 8 100 Muito Bom 

Hábitos alcoólicos 8 100 Muito Bom 

Altura fundo útero a partir das 25 semanas (inclusive) 

em todas as consultas 
6 75 Bom 

Foco cardíaco fetal a partir das 11 semanas (inclusive) 

em todas as consultas 
2 25 Insuficiente 

Movimentos activos fetais a partir das 20 semanas 

(inclusive) em todas as consultas 
5 62.5 Suficiente 

Ecografia 1º trimestre entre as [11 e as 14[ semanas 7 87.5 Bom 

Ecografia 2º trimestre entre as [18 e as 24[ semanas 7 87.5 Bom 

Realização de pelo menos 6 consultas de gravidez 

(incluindo a RP) 
8 100 Muito Bom 

Realização da 1ª consulta antes das 12 semanas 8 100 Muito Bom 

Realização da consulta de RP ate ao 42º dia pós-parto 8 100 Muito Bom 

Padrão de Qualidade Global da equipa médica 75% 

Tabela 31. Resultados da Equipa Médica 

Resultados da Equipa de Enfermagem 

Nos critérios PNV atualizado, peso em todas as consultas, TA em todas as consultas e 

realização de 6 ou mais consultas, a equipa de enfermagem apresenta um 

cumprimento de 100%. No entanto, nos ensinos em todas as consultas e realização de 

visita domiciliária à puérpera apenas se atingiu 62.5%. Apenas um critério tem um 

padrão de qualidade insuficiente que corresponde ao registo de Combur® em todas as 

consultas. 

Salienta-se que o objetivo proposto de 80% como padrão de qualidade global não foi 

atingido, ficando-se apenas pelos 57%. 

CRITÉRIO 
Nº de 

grávidas 
Índice de 

cumprimento (%) 
Padrão de 
qualidade 

PNV atualizado 8 100 Muito Bom 

Peso em todas as consultas 8 100 Muito Bom 

TA em todas as consultas 8 100 Muito Bom 

Ensinos em todas as consultas 5 62.5 Suficiente 
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Resultados de combur® em todas as consultas 3 37.5 Insuficiente 

Realização de 6 ou mais consultas (excluindo a revisão 
do puerpério) 

8 100 Muito Bom 

Realização de visita domiciliária à puérpera 5 62.5 Suficiente 

Padrão de Qualidade Global da equipa enfermagem 57% 

Tabela 32. Resultados da Equipa Enfermagem 

 

Resultados do Secretariado Clínico 

Relativamente ao secretariado clínico verifica-se um índice de cumprimento de 100% 

em todos os critérios, cumprindo todos os objetivos específicos propostos pela equipa. 

CRITÉRIO 
Nº de 

grávidas 
Índice de 

cumprimento (%) 
Padrão de 
qualidade 

Registo de isenção de taxa moderadora 8 100 Muito Bom 

Existência de declaração médica modelo 111.20 INCM 8 100 Muito Bom 

Registo do Número de Identificação da Segurança Social 
(NISS) 

8 100 Muito Bom 

Registo da morada 8 100 Muito Bom 

Registo do Número de Identificação Fiscal (NIF) 8 100 Muito Bom 

Padrão de Qualidade Global da equipa administrativa 100% 

Tabela 33. Resultados do Secretariado Clínico 

 

Resultados para a USF Alpha 

A equipa da USF Alpha atingiu um Padrão de Qualidade Global de 75%, ficando aquém 

do objetivo proposto de 80%. Outro dos objetivos propostos seria um padrão de 

qualidade de pelo menos Bom para todos os critérios, o que não se verificou. 

Resultados da 2ª Avaliação - População: N=42 

Resultados da Equipa Médica 

Devido à impossibilidade de aceder ao processo clínico de Saúde Materna nas datas 

estipuladas para a 2ª avaliação do PAI 2015 não foi possível à equipa médica realizar a 

recolha de dados para levar a bom Porto a 2ª avaliação.  

Foi tentada a resolução deste problema via correio eletrónico com a Informática do 

ACES Baixo Vouga mas sem sucesso. 

Resultados da Equipa de Enfermagem 

Nos critérios PNV atualizado, peso em todas as consultas, TA em todas as consultas e 

realização de 6 ou mais consultas, a equipa de enfermagem apresenta um 

cumprimento superior a 90%. No entanto, nos ensinos em todas as consultas foi 

conseguido apenas 57%, um valor mais baixo que na primeira avaliação e na realização 

de visita domiciliária à puérpera apenas se atingiu 76%, sendo uma melhoria em 
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relação à primeira avaliação. Apenas um critério tem um padrão de qualidade 

insuficiente que corresponde ao registo de Combur® em todas as consultas. Salienta-se 

que o objetivo proposto de 80% como padrão de qualidade global não foi conseguido. 

CRITÉRIO 
Nº de 

grávidas 
Índice de 

cumprimento (%) 
Padrão de 
qualidade 

PNV atualizado 41 
98 

Muito Bom 

Peso em todas as consultas 40 
95 

Muito Bom 

TA em todas as consultas 39 
93 

Muito Bom 

Ensinos em todas as consultas 24 
57 

Suficiente 

Resultados de combur® em todas as consultas 11 
26 

Insuficiente 

Realização de 6 ou mais consultas (excluindo a revisão 
do puerpério) 

39 
93 

Muito Bom 

Realização de visita domiciliária à puérpera 32 
76 

Bom 

Padrão de Qualidade Global da equipa enfermagem 57% 

Tabela 34. Resultados da Equipa Enfermagem 

 

Resultados do Secretariado Clínico 

Relativamente ao secretariado clínico verifica-se um índice de cumprimento de 100% 

em todos os critérios, exceto numa grávida, cumprindo todos os objetivos específicos 

propostos pela equipa com um valor muito acima do padrão de qualidade proposto. 

CRITÉRIO 
Nº de 

grávidas 
Índice de 

cumprimento (%) 
Padrão de 
qualidade 

Registo de isenção de taxa moderadora 42 100 Muito Bom 

Existência de declaração médica modelo 111.20 INCM 41 97 Muito Bom 

Registo do Número de Identificação da Segurança Social 
(NISS) 

42 100 Muito Bom 

Registo da morada 42 100 Muito Bom 

Registo do Número de Identificação Fiscal (NIF) 42 100 Muito Bom 

Padrão de Qualidade Global do Secretariado Clínico 100% 

Tabela 35. Resultados do Secretariado Clínico 

Resultados globais 

A equipa da USF Alpha atingiu novamente um Padrão de Qualidade Global de 75%, 

ficando aquém do objetivo proposto de 80%. 

Outro dos objetivos propostos seria um padrão de qualidade de pelo menos Bom para 

todos os critérios, o que não se verificou. 

Na avaliação de enfermagem os critérios mais difíceis de cumprir na primeira avaliação 
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mantiveram-se novamente aquém do esperado nesta 2ª avaliação. Salienta-se o 

trabalho exemplar e quase infalível do secretariado clínico desta unidade. 

 

5.6.4 Medidas Corretivas 
 

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

apresentados os resultados por equipa profissional para que se pudessem perceber as 

falhas e foram decididas as seguintes medidas corretoras: 

Para a Equipa Médica: 

O corpo médico determinou as seguintes medidas corretoras a implementar no âmbito 

do PAI 2015: 

 Reforço sobre o correto preenchimento da ficha de saúde materno, 

nomeadamente o “click” no respetivo quadrado da frequência cardíaca fetal 

quando audível (se pesquisado, mas não audível colocar esta informação no 

campo “Notas”) assim como para os movimentos ativos fetais, quando 

presentes. 

Para a Equipa de Enfermagem: 

O corpo de enfermagem determinou as seguintes medidas corretoras a implementar 

no âmbito do PAI 2015: 

 Realizar teste Combur® em todas as consultas – sempre que a grávida se 

esquecer de trazer urina será entregue copo para que faça a colheita no 

momento; 

 Ensinos em todas as consultas – nas situações em que não há falta de 

conhecimentos por parte da grávida serão reforçados os ensinos feitos 

anteriormente; 

 Visita domiciliária – todas as puérperas terão visita domiciliária mesmo que 

residam fora das freguesias de Válega e São Vicente Pereira, exceto as que se 

recusem. 

Para o Secretariado: 

Manter as boas práticas e a qualidade assistencial. 
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5.6.5 Conclusão 

Um dos pilares de crescimento das USF é o desenvolvimento contínuo da qualidade do 

trabalho prestado diariamente. Com esse lema todos os anos é escolhido um tema 

para estudo e aperfeiçoamento do trabalho a desenvolver. 

Na análise dos registos clínicos deparamo-nos com alguns registos incompletos na área 

médica e de enfermagem que levaram a um esforço de toda a equipa a corrigir. Alguns 

dos critérios foram melhorados, outros não. 

Em relação aos resultados de enfermagem, foi consenso geral que um Sistema de 

Informação que não facilita a vida ao profissional que o utiliza diariamente possa estar 

na base dos registos deficitários. O sistema informático que é moroso, redundante e 

completamente inoperante para ser utilizado em contexto de consulta leva a que seja 

propício ao erro e às falhas nos registos clínicos. Tanto os enfermeiros no uso 

contínuo, como os médicos por comparação em contexto de Vigilância e consulta 

ombro-a-ombro, concluíram que a falta de intuitividade e rapidez na utilização levou a 

uma deterioração grave no sistema de registos clínicos de enfermagem que 

comprometeu seriamente este trabalho. 

É de lamentar o facto de não ter sido possível avaliar o trabalho dos médicos neste 

PAI2015.  

Ao longo do ano foi realizado um esforço por todos os profissionais para corrigir as 

falhas nos registos e implementadas medidas corretivas simples, que infelizmente em 

alguns casos foram produtivas e noutros tornou-se notório que não foi possível 

conseguir melhor.  
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6. Avaliação da Satisfação dos 
profissionais e utentes 

 

6.1 Reclamações/Sugestões/Elogios 

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

pode e deve utilizar para perceber os conceitos e as opiniões dos seus utilizadores em 

relação aos serviços que a mesma presta. Na USF Alpha sempre houve o hábito de 

discutir em Conselho Geral as reclamações/ sugestões/ elogios para que todos os 

elementos da equipa tenham conhecimento e possam dar o seu contributo para a 

reflexão sobre os mesmos. 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 corretivas a implementar.  

Durante o ano 2015 foram registados 4 elogios, 2 reclamações nos nossos impressos e 2 

reclamações no Livro de Reclamações (Livro Amarelo) como se pode verificar na tabela 

seguinte: 

Data  Reclamação/ Elogio 

30/06/2015 Reclama das condições de limpeza da sala de espera. 

10/07/2015 
Reclama do tempo de espera para a administração de um injetável e pelo facto de as triagens 

terem prioridade sobre os agendamentos para tratamentos. 

30/07/2015 Elogio: classifica o serviço como “muito bom”. 

30/07/2015 Elogio: classifica o serviço como “bom”. 

03/08/2015 
Elogio aos profissionais da USF pela disponibilidade, simpatia, dedicação e profissionalismo 

demonstrados. 

04/09/2015 Reclama por lhe ter sido recusado tratamento de ferida por não estar inscrita na USF.  

12/10/2015 
Reclama por não ter consulta de agudos no pólo de S. Vicente Pereira e por ter sido 

encaminhada para uma consulta em Válega. 

28/12/2015 Elogio à USF por ser um “local calmo, tranquilo” e ao atendimento “super bom”. 

Tabela 36. Reclamações/sugestões no período em análise 
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6.2 Avaliação da Satisfação dos Utentes 

No ano de 2015 a Universidade de Coimbra realizou um estudo para monitorização da 

Satisfação dos Utilizadores dos Cuidados de Saúde Primários através do Centro de 

Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra – CEISUC.  

Foram respondidos 110 dos 140 questionários entregues. A maior parte dos utentes 

que respondeu foram mulheres (73,6%), tinham idades compreendidas entre os 35 e 

os 44 anos (29%) e 61% deles eram profissionais ativos. No que diz respeito à 

escolaridade, a maior parte dos inquiridos tinha o ensino básico – 1º ciclo: 21%; 2º 

ciclo: 20%; 3º ciclo: 22%. 

No que diz respeito à Experiência com a USF, 94% dos inquiridos já tinha tido pelo 

menos um contacto prévio na unidade e as médias de satisfação com os cuidados 

prestados foram bastante elevadas como se pode verificar na imagem abaixo. 

 

 

Ilustração 6. Avaliação da Satisfação dos Utentes 
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Mais uma vez, pela análise do relatório a nossa equipa ficou com o sentimento de 

“dever cumprido” e com a sua motivação reforçada para continuar a prestar cuidados 

de qualidade pois os indicadores de satisfação global foram largamente positivos: 76% 

dos utentes considera que a USF responde às suas necessidades, 82,7% 

recomendariam a USF aos seus amigos e 83,9% afirma não ter razões para mudar de 

unidade. 

O relatório citado pode ser consultado no endereço 

http://www.uc.pt/org/ceisuc/Investigacao/Proj_curso/Sat_Util_USF necessitando 

apenas da palavra-passe para acesso. Esta poderá ser por nós cedida caso seja 

necessária para qualquer esclarecimento. 

 

6.3 Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

A Comissão da Qualidade e Segurança do ACeS Baixo Vouga enviou no início do ano de 

2015 um questionário para avaliar a perceção dos Profissionais sobre o local e 

ambiente de trabalho. Este questionário foi aplicado entre 1 e 18/02/2015 e enviado 

para o ACeS até ao dia 24/02/2015. Uma vez que este questionário se destinava a 

avaliar a satisfação dos profissionais do ACeS Baixo Vouga, a USF Alpha não aplicou 

nenhum outro instrumento de avaliação. No início do ano 2016, perante a necessidade 

de começar a preparar a documentação para a elaboração deste relatório de 

atividades o Conselho Técnico questionou o Conselho Clínico do ACeS sobre o relatório 

do questionário aplicado. No dia 27/01/2016 recebemos uma resposta de correio 

eletrónico da Coordenação da USP a informar que o referido relatório estaria a ser 

elaborado pela CQS e seria enviado ao Presidente do Conselho Clínico na semana 

seguinte. Atendendo à ausência de resposta até ao momento da elaboração deste 

relatório e por já não nos ser possível voltar a solicitá-la em tempo útil, a USF Alpha 

não dispõe de dados para refletir sobre a satisfação dos seus profissionais. 

Cientes da importância deste tipo de avaliações, estaremos mais atentos no futuro 

para evitar estas falhas. 

  

http://www.uc.pt/org/ceisuc/Investigacao/Proj_curso/Sat_Util_USF
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7. Outras atividades 

 

7.1 Educação para a Saúde 

 

A Educação para a Saúde é uma das estratégias para a promoção da saúde. 

A Promoção da Saúde é reconhecida como um processo que visa aumentar a 

capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no 

sentido de a melhorar. 

Numa era de crescimento dos custos de saúde e crescente colaboração entre 

prestadores de serviços e consumidores, o utente/doente e família são encorajados a 

ter maior responsabilidade pela manutenção da sua própria saúde. Neste campo a 

educação para a saúde assume um papel fundamental, tendo como finalidade 

primordial o aumento da consciencialização das comunidades sobre questões 

relacionados com a saúde dos seus membros, promovendo assim a aquisição de 

conhecimentos e competências para conduzir a atitudes favoráveis à saúde e à 

promoção de valores de bem-estar e equilíbrio. 

De acordo com a OMS, a Educação para a Saúde é “uma Acão exercida sobre os 

indivíduos no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim de adquirirem e 

conservarem hábitos de saúde saudáveis, aprenderem a usar os serviços de saúde que 

têm à sua disposição e estarem capacitados para tomar, individual ou coletivamente, 

as decisões que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o saneamento do meio 

em que vivem” (OMS, 1969) 

Resumindo, a Educação para a Saúde é um processo indispensável numa sociedade, 

pois permite ao indivíduo ou à comunidade a aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias para a adoção de estilos de vida saudáveis. 

Durante o ano de 2015, a equipa da USF Alpha realizou uma sessão de Educação para a 

Saúde subordinada ao tema “Sexualidade na Gravidez e pós-parto”, conforme se 

especifica no quadro seguinte: 
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Data Tema Objetivos Gerais Objetivos específicos Local 

25/05/2015 
Sexualidade 
na Gravidez e 
pós-parto 

- Esclarecer dúvidas 
acerca do tema da 
sexualidade durante a 
gravidez e pós-parto 
desmistificando 
alguns mitos e 
crenças. 

 

- Avaliar o conhecimento sobre a sexualidade na 
gravidez e pós-parto; 
- Identificar as principais preocupações no 
âmbito da sexualidade do casal grávido; 
- Explicar sintomatologia associada a cada um 
dos trimestres da gravidez; 
- Relacionar as alterações que a gravidez 
introduz no casal com a predisposição para o ato 
sexual; 
- Indicar os benefícios da sexualidade na saúde 
conjugal durante e após a gravidez; 
- Orientar para uma sexualidade saudável e 
segura na gravidez e pós-parto; 
- Dar a conhecer os sinais de alerta. 

Auditório da 
Junta de 
Freguesia 
de Válega 

Tabela 37. Avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 

Tendo esta equipa consciência da importância destas ações espera durante o ano de 

2016 aumentar o número de sessões de educação para a saúde. 

 

7.2 Protocolos/Articulação com outras Instituições 

 

A articulação com todas as instituições é realizada em conformidade com o manual de 

articulação do ACES Baixo Vouga, conforme publicitação na página oficial da ARS 

Centro, I.P. 

 

7.3 Outras Atividades 

 

Em Maio de 2015, a equipa da USF Alpha, representada por alguns dos seus elementos 

realizou na ARS Centro três apresentações sobre o tema “Organização e Planeamento 

de Trabalho na USF Alpha.” 

 
 
 



Relatório de Atividades da USF ALPHA do ano de 2015 
 

 

53 

8. Conclusão 

Um relatório de atividades encerra em si mesmo um número considerável de 

objetivos, mas podemos para simplificar dizer que quando uma organização elabora e 

publica o seu relatório de atividades pretende não só descrever e avaliar o grau de 

cumprimento do Plano de Acão para o ano em questão, que a organização 

previamente elaborou, mas também refletir de forma aprofundada dentro do próprio 

organismo as suas propostas prévias, a forma como as concretizou, os recursos gastos 

ou que deveriam ter sido alocados à persecução normal das atividades previamente 

estabelecidas, sendo relevante para identificar as áreas de sucesso e que merecem o 

regozijo por parte da equipa e os pontos menos conseguidos ou onde se falhou 

completamente.  Esta última é em nosso ver a função primordial do relatório de 

atividades, pois é nesta parte da avaliação que percebemos onde estivemos mal e 

onde definimos estratégias claras e concisas para corrigir este resultado e manter a 

melhoria contínua. Conjuntamente com a função anterior a obrigação de prestar 

contas claras e objetivas a todos os que se relacionam com a nossa Organização, torna 

este documento uma das mais importantes ferramentas de gestão de uma 

Organização e a USF ALPHA não é exceção. 

Neste espírito todos os elementos da USF ALPHA elaboraram o presente documento, 

tendo sido para a equipa desta Organização um tempo precioso e de ganhos muito 

importantes, tendo em mira o caminho a percorrer nos próximos tempos e na senda 

desta equipa em se tornar um baluarte a nível nacional na prestação de cuidados de 

saúde de proximidade.  

O nosso primeiro destaque vai para a passagem da USF ALPHA a modelo B em 

1/7/2015, sendo que este foi um dos marcos mais relevantes no ano de 2015 para 

todos os elementos desta equipa. Este foi o corolário de muitos anos a melhorar as 

nossas práticas e a nossa assistência aos cidadãos Portugueses inscritos na nossa USF e 

como tal o merecido prémio por este trabalho árduo e que muitas horas gastou a toda 

a equipa. 

Gostaríamos aqui também de salientar a atribuição da medalha e diploma de Mérito 

da Junta de Freguesia de Válega no dia 9/7/2015, numa Sessão Solene na sede da 

Junta de Freguesia, para premiar o trabalho desenvolvido pela USF ALPHA. 

Foi também muito relevante o facto de termos concluído que este ano tivemos muito 

mais elogios à nossa atividade e desta vez por escrito (em anos anteriores íamos tendo 

este retorno, mas sempre oralmente e os utentes não perdiam tempo a escrever a sua 

opinião), assim como a diminuição substancial de reclamações durante o ano de 2015 

(duas nos nossos impressos e 2 no Livro Amarelo). 
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Cabe-nos neste momento referir os excecionais resultados obtidos por todos os 

elementos da USF ALPHA durante o ano de 2015 (pois temos que ter em atenção os 

constrangimentos a que a USF ALPHA esteve sujeita durante o ano de 2015). Como 

puderam ler atrás nos respetivos capítulos atingimos a maioria das metas e realizamos 

grande parte das atividades a que nos propusemos. Falamos dos constrangimentos 

pois desde meados de fevereiro que a equipa se viu privada de 3 profissionais por 

gravidez de baixo risco e por licença de maternidade. A secretária clínica Rita Pereira 

esteve ausente desde 12 de Fevereiro até 10 de Agosto, seguido pela médica que faz 

serviço dividido pelo pólo de S. Vicente Pereira de Jusã e a sede de Válega, Dr.ª Carla 

Bastos no período de Junho a Dezembro e a Enfermeira Cristiana Santos desde final de 

Outubro. Estas ausências juntamente com o aumento do número de utentes em cerca 

de 300 a 400 utentes devido a estarmos a dar resposta a utentes da freguesia vizinha 

que estejam sem médico de família e que se queiram inscrever na nossa USF, levou a 

equipa a estar em muitos momentos numa situação de iminente colapso devido à 

tentativa de manter os mesmos padrões de qualidade que já tem vindo a habituar os 

seus utentes. Apesar do que atrás fica escrito foi com enorme satisfação que 

conseguimos ir ultrapassando os dias mais pesados e fazer com que o trabalho da USF 

não saísse prejudicado assim como a qualidade dos cuidados assistenciais. Estamos 

assim inenarravelmente satisfeitos. 

O Plano de Acompanhamento Interno aprovado para colocar em prática no ano de 

2016 (decidido e pensado em 2015) em muito nos orgulha pois a equipa de forma 

madura e até a pensar em ambições mais altas (como será o caso da Acreditação) 

decidiu que deveríamos olhar com toda a atenção para a Organização do espaço e 

material na nossa USF e tomar as devidas medidas para que este seja cada vez mais 

condizente com o nosso lema de nos tornarmos numa equipa de referência na 

prestação de cuidados de saúde de qualidade. Nesta sequência a equipa aprovou o 

tema por unanimidade “Organização e Segurança no trabalho”. 

Tudo isto foi conseguido, mas esta conclusão não seria fidedigna e não faria jus ao que 

a equipa da USF ALPHA atingiu se não falássemos aqui nesta fase final do nosso 

Relatório de Atividades nos inúmeros escolhos que estes elementos em conjunto e de 

forma cada vez mais coesa foram ultrapassando. 

Uma das condições básicas para que o trabalho de uma organização possa ser feito 

com o mínimo de qualidade e dignidade depende das condições físicas que esta 

mesma organização dispõe. Nesta área a USF ALPHA desde sempre almeja e luta para 

que os seus utentes e profissionais possam ter condições de base dignas e que 

possibilitem efetivamente terem a necessária e qualitativa assistência. O NOVO 

EDIFÍCIO há muito devido e também prometido a estes utentes e à equipa de saúde 

que se disponibilizou para os assistir, tarda em ser construído e com isto faz com que o 

desgaste de todos os que necessitam de cuidados e de os prestar saiam prejudicados e 
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estejam cada vez mais desmotivados, ou pelo menos que cada vez seja mais difícil 

manter o mesmo grau de motivação com os reiterados incumprimentos de quem tem 

a obrigação de fazer com que esta necessidade se torne uma realidade. Também a 

constante falta de material de uso clínico assim como as falhas de material para 

prestação de cuidados de qualidade e que há muito vêm sendo reportadas pela equipa 

da USF ALPHA tornaram a nossa atividade bem espinhosa e por vezes uma odisseia de 

imaginação e capacidade de adaptação. Gostaríamos que no próximo ano este 

relatório possa aqui congratular-se com a resolução destas lacunas. Neste tema temos 

também a referir que o nosso material e as condições do edifício da sede em Válega 

estão a ficar tão degradados que tememos cada vez mais pela segurança dos utentes e 

profissionais que diariamente desempenham as suas funções na USF ALPHA. Este 

assunto já foi sobejamente discutido e abordado com os responsáveis por remediar 

estas situações, mas até agora as resoluções para estes graves problemas tardam em 

aparecer e quando aparecem pecam por tardias e muitas das vezes escassas ou até 

desadequadas. 

Um outro problema que se torna cada vez mais insustentável e porque não dizê-lo 

intolerável é facto de 3 dos nossos profissionais a trabalhar há anos de forma exemplar 

continuem a ter que sofrer diariamente com a possibilidade de a qualquer momento 

poderem ter que sair do seu trabalho. Apesar disto estes têm continuado a trabalhar 

de forma motivada e sem vacilar. A equipa sofre com estes seus 3 elementos não só 

por ver que estes sofrem, mas também de forma um pouco egoísta por imaginar que a 

qualquer momento poderemos ficar sem 3 elementos do nosso secretariado clínico, o 

que não se nos afigura possível nem desejável. Seria então também 

extraordinariamente relevante que no próximo Relatório de Atividades pudéssemos 

aqui dar mais uma vez testemunho do nosso agrado pela resolução de tão dramático 

problema que muito contribuiu para a dificuldade em estabilizar e manter motivada a 

nossa equipa. 

Continuamos a não perceber a idiossincrasia de manter 2 polos numa USF em que 

estes polos distam entre si 5,7 Km e que em automóvel demoramos 9 minutos a 

percorrer (dados retirados do Google Maps). Já fizemos contas e até propostas para 

resolver esta questão, mas o poder político é absolutamente insensível às nossas 

razões. Esperemos que um dia quem tem o poder para tomar decisões nestas matérias 

veja a luz e façam o mais correto para os cidadãos em geral e de forma mais particular 

para o erário público que é quem sustenta estes caprichos políticos.  

O Sistema de Informação e sua organização, Hardware e Software é outro problema 

que há anos esta equipa vem referenciando nos seus Relatórios de Atividades e não só, 

pois sempre que possível vamos tentando resolver este problema. Assim o 

Secretariado clínico seria melhor ter uns 9 ou 10 braços, tal qual polvo, pois a 

quantidade de aplicações pouco amigas do utilizador que estes elementos têm que 
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manusear e quase ao mesmo tempo, a largura de banda da nossa Internet, o Hardware 

em uso e a integração das aplicações umas nas outras tornam a sua atividade quase 

um programa cómico cujo tema poderia ser “como enlouquecer um bom profissional e 

tornar o seu atendimento ao público numa comédia em 10 passos!”. Este problema é 

também transversal ao corpo de enfermagem e também médico. A situação do corpo 

de enfermagem é, no entanto a que neste momento mais preocupa em primeira 

instância este mesmo corpo e que obviamente por afetar o bem-estar destes 

profissionais e refletir-se na sua motivação e capacidade de trabalho, também afeta da 

mesma maneira e quase com a mesma intensidade todos os outros elementos da 

equipa. O SClínico nos últimos tempos sofreu uma alteração para uma nova versão na 

área de enfermagem tornando a atividade do enfermeiro no que aos registos das suas 

atividades diárias diz respeito similar ao caminho que Jesus Cristo fez com a cruz até ao 

calvário, segundo reza a história. Para melhor compreendermos o que aqui 

escrevemos será simples dizer que não chegam 20 minutos para fazer corretamente os 

registos numa consulta, por exemplo, de Saúde Materna. Consideramos que a consulta 

devia ser 2 minutos no máximo para registos e 18 minutos para estar com a utente, 

fazer educação para a saúde e esclarecer dúvidas. Analisando a problemática 

anteriormente descrita percebemos que ou deixamos efetivamente de fazer consulta 

de saúde materna na área de enfermagem ou então os enfermeiros fazem a consulta 

como anteriormente a faziam e mantêm os mesmos patamares de qualidade, mas 

terão que deixar pendente quase todos os registos fazendo com que no final do seu 

normal dia de trabalho tenham que ficar mais algumas horas para fazer todos os 

registos de forma adequada. Este problema é transversal a todos os registos (uns 

demorando mais e outros menos) o que faz como que os enfermeiros da nossa USF 

neste momento estejam a pensar mudar-se de “malas e bagagens” com toda a sua 

família para as instalações da USF ALPHA, para assim poderem manter os registos das 

suas atividades sempre atualizados. Além deste problema muitos registos são 

impossíveis de fazer pois após 10 ou 15 cliques e sucessivos quadros acabam num beco 

sem saída tornando aquele ato ou intervenção impossível de registar e obrigando o 

profissional muitas das vezes a ter que reiniciar todo o processo ao fim de vários 

minutos perdidos. Parece-nos de todo fundamental alertar para a gravidade desta 

situação e para a premência na sua resolução pois em poucos meses estes 

profissionais estarão a entrar em absoluto esgotamento e terão que ficar de atestado 

por insanidade mental. Esperemos que os nossos superiores hierárquicos leiam este 

relatório, nomeadamente a sua conclusão e levem este alerta muito a sério. 

Outro problema recorrente nestes relatórios e em várias diligências por nós 

concretizadas tem a ver com a ausência de Internos do ano comum e da especialidade 

de Medicina Geral e Familiar atribuídos à nossa USF, apesar de por inúmeras vezes já 

termos apresentado a nossa disponibilidade para esta atividade. Consideramos este 

papel dos médicos muito nobre, sendo que cada médico especialista deveria 
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disponibilizar parte do seu tempo para o seu exercício e que temos a certeza que a 

qualidade da nossa USF e do nosso trabalho nos credencia de forma automática para o 

seu desempenho. Assim, já por inúmeras vezes enviamos a nossa disponibilidade e até 

pedimos que nos fossem atribuídos alunos e internos ao Coordenador do Internato 

médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro, sendo que 2 dos médicos da 

nossa USF já preencheram ficha de candidatura a orientador de Medicina Geral e 

Familiar que foi enviada à diretora do Internato Médico do núcleo de Aveiro. Até agora 

aguardamos pacientemente resposta a todas estas nossas diligências e de ano para 

ano pasmamos ao ver notícias várias escritas e faladas de que os coordenadores dos 

internatos médicos de Medicina Geral e Familiar têm cada vez mais dificuldades em 

encontrar locais para colocar os candidatos a internos e depois ninguém nos atribui 

nenhum interno. Porque será? Será que estaremos num universo paralelo e que as 

nossas mensagens só aparentam chegar aos seus destinatários, mas efetivamente não 

chegam pois estamos a utilizar um canal de comunicação errado? Vamos continuar a 

nossa demanda para que um dia consigamos chegar a bom porto, no entanto por 

vezes nesta área parece-nos que somos tal e qual os cavaleiros da távola redonda e o 

Rei Artur em busca do Santo Graal. Também gostaríamos de deixar aqui um alerta para 

que na nossa USF existe instalada a possibilidade de formação pós-graduada na área 

de enfermagem, pois temos no nosso corpo uma enfermeira com a especialidade em 

Obstetrícia e, portanto, seria de todo relevante que anualmente e conforme a 

disponibilidade da nossa enfermeira especialista nos fossem atribuídos alunos da 

especialidade de enfermagem em questão.  

Na sequência do Programa há pouco apresentado pela Coordenação Nacional para a 

Reforma dos Cuidados de saúde Primários e que muito nos apraz referir a insistência 

deste mesmo programa na melhoria da informação do cidadão e da sua literacia na 

área de saúde, constatamos que muitos dos nossos problemas na melhoria dos 

indicadores de saúde da nossa USF podem ser imputados a esta lacuna na maioria dos 

cidadãos Portugueses. Damos como exemplo as faltas consecutivas dos nossos utentes 

às consultas programadas sem que os mesmos com a devida antecedência avisem os 

serviços para que assim estes possam utilizar a sua vaga de consulta, desta forma 

melhorando a acessibilidade dos utentes aos nossos serviços e que tão arduamente 

nos custa a manter. Outro problema das faltas é a falta às consultas de vigilância 

(Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Saúde Materna, Planeamento Familiar e 

Rastreio Oncológico, Saúde Infantil e Juvenil) de forma sistemática e que torna a nossa 

atividade na área da prevenção da doença e a promoção da saúde bastante complexa. 

Clarificando, o que acontece é que sempre que um dos nossos utentes falta temos que 

nos dias seguintes tentar arranjar uma vaga em vigilância e quando estas já estão 

todas ocupadas ter que ocupar uma vaga destinada á acessibilidade geral dos utentes. 

Neste processo temos que ocupar os nossos enfermeiros e secretários clínicos na 

tentativa do rápido contacto com o utente faltoso o que por vezes se mostra ser uma 
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verdadeira epopeia, sendo que em bastantes vezes é mesmo necessário enviar carta 

pois telefonicamente não conseguimos este contacto (por falta de número, por 

número trocado, por número desligado, pela ausência de atendimento por parte do 

utente e não haver contacto de retorno, entre outras), sendo que em parte não 

desprezível destas tentativas de contacto por carta também não temos resposta dos 

nossos utentes. Assim sendo e apesar de toda a nossa pro-atividade a possibilidade de 

melhorar as condições de saúde dos nossos utentes não se concretiza pela falta de 

oportunidade dos profissionais da nossa USF poderem desempenhar a sua função. Da 

análise dos factos atrás narrados é claro que a falta de literacia dos nossos utentes 

trava de forma indubitável a melhoria dos cuidados prestados pelo Sistema Nacional 

de Saúde. Desta forma o processo de intenções da Coordenação Nacional para a 

Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em relação à melhoria na informação e da 

literacia dos cidadãos na área da saúde é muito louvável e poderão contar com a 

equipa da USF ALPHA para todas as atividades que esta equipa de trabalho decida 

colocar no terreno com este objetivo. 

Por fim a equipa da USF ALPHA congratula-se pelos resultados conseguidos no ano de 

2015 e agradece a todos os que contribuíram para o seu sucesso, desde o nosso 

Diretor Executivo, Dr. Manuel Sebe, o nosso Presidente do Conselho Clínico e de 

Saúde, Dr. Manuel Lebre, assim como todo o Conselho Clínico e de Saúde, a 

Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão do nosso ACeS Baixo Vouga, Dr.ª Benilde 

Teixeira e restantes estruturas do ACeS. Também não queremos deixar de agradecer 

às várias estruturas da ARS Centro, IP como a Equipa Regional de Apoio do Centro (ERA 

Centro), Departamento de Contratualização da ARSC Centro (DCARSC) e que podem 

ser consubstanciadas na pessoa da Dr.ª Augusta Mota, Vice-Presidente da ARS Centro, 

IP. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos pela ajuda que nos prestaram na 

nossa atividade e esperamos poder continuar a colaborar neste nosso intuito de 

prestar Cuidados de saúde de excelência aos cidadãos do nosso país.  

A nossa USF gosta sempre de parafrasear pensadores famosos para finalizar os seus 

textos mais icónicos e assim gostaríamos de deixar aqui citações de dois pensadores 

bem conhecidos de todos: 

“É coisa preciosa, a saúde, e a única, em verdade, que merece que em sua procura 

empreguemos não apenas o tempo, o suor, a pena, os bens, mas até a própria vida; 

tanto mais que sem ela a vida acaba por tornar-se penosa e injusta.” (Michel de 

Montaigne). 

“Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro 

as causas da doença; em caso contrário, abstém-te de o ajudar.” (Sócrates).  


