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Síntese 
Os resultados das atividades têm sido visíveis e, em nosso entender, deixam marcas 

positivas, que permitem continuar um caminho de melhoria contínua, desenvolvimento 
técnico e acréscimo de valor para a USF ALPHA 
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Relação de Siglas e Abreviaturas 
 

ACeS Agrupamento dos Centros de Saúde 
ARS Administração Regional de Saúde 
BI-CSP Bilhete de Identidade – Cuidados de Saúde Primários 
CTTTRC Contrato Trabalho Tempo Resolutivo Certo 
CTFPTI Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado 
DM Diabetes Melitos tipo 2 
DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
FEV1 Volume Expiratório Forçado 
HTA Hipertensão arterial 
PAUF Plano de Ação da Unidade Funcional 
UP Unidades ponderadas 
USF Unidade de Saúde Familiar 
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Introdução 
 

A Unidade de Saúde Familiar ALPHA (USF ALPHA) é uma unidade funcional do Centro de 
Saúde de Ovar, pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga (ACES Baixo 
Vouga), da Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC) e desenvolve a sua 
atividade nas freguesias de Válega e São Vicente Pereira e Jusã. 

Iniciou a sua atividade em 29 de dezembro de 2009 e está em Modelo B desde 1 de julho 
de 2015. Trata-se, portanto, de uma unidade que cumpriu o seu oitavo ano de atividade 
e o segundo ano completo em modelo B. Decorrido mais um ano de atividade da USF 
ALPHA, cumpre apresentar o balanço da atividade desenvolvida versus atividade 
planeada, dos controlos efetuados, das anomalias detetadas, cadência das atividades, 
enfim o desempenho da unidade. 

O presente relatório tem como objetivo evidenciar o desempenho da USF ALPHA 
durante o ano de 2017, bem como a sua evolução comparativamente aos anos 
anteriores.  

A equipa da USF ALPHA foi protelando a realização deste relatório neste 
formato/modelo, pois conjeturava realizar o mesmo na plataforma digital BI-CSP de 
acordo com o que estava previsto. 

O ano de 2017 foi particularmente difícil e esgotante, pela ausência prolongada de 
vários profissionais, pelos desafios de todas as exigências normativas, nomeadamente a 
nível do novo paradigma de contratualização, pela mudança do Diretor Executivo do 
ACeS Baixo Vouga, pelos sucessivos pedidos de documentos com vista à abertura das 
novas instalações da USF ALPHA e pelos atrasos na disponibilização de resultados 
(Plataforma BI-CSP e MIM@UF) que dificultaram a avaliação e monitorização da 
atividade da unidade. 

Uma palavra de apreço para com os profissionais da USF ALPHA que tiveram que fazer 
um esforço adicional para suprir os vários constrangimentos e que assim contribuíram 
para a prossecução / desenvolvimento das atividades da unidade e do papel que lhe está 
atribuída.  

Neste relatório constam, então, as principais atividades desenvolvidas no exercício de 
2017 da USF ALPHA, decorrentes do Plano Ação desta Unidade Funcional (PAUF). 

O Plano de Ação da USF traduz o seu programa de atuação na prestação de cuidados de 
saúde de forma personalizada e contém o compromisso assistencial, os seus objetivos, 
indicadores e resultados a atingir nas áreas de desempenho, serviços e qualidade e inclui 
o plano de formação e o plano de aplicação dos incentivos institucionais” (Decreto-Lei 
n.º 73/2017de 21 de Junho), introduzindo a mudança pela reformulação estratégica face 
aos anos anteriores e conduzindo a um novo modelo conceptual que retirou o foco da 
negociação de metas de indicadores estabelecidos, para a prossecução de resultados 
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em saúde num contexto de boas práticas, de definição de estratégias e de gestão dos 
percursos integrados em saúde. 

O plano de Ação da USF ALPHA foi negociado em sede de contratualização pelo DE do 
ACeS Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida e pelos elementos presentes na mesma da USF 
ALPHA em 21/07/2017, exarada na carta de compromisso assinada por ambas as partes 
em 20/10/2017.  

Aproveitamos para realçar que depois da reunião de contratualização com o ACeS não 
existiram reuniões de acompanhamento que teriam sido muito importantes na 
avaliação do impacto dos vários constrangimentos já supracitados - limitações de 
recursos humanos e sua adequada ponderação nos níveis de desempenho. 

Este relatório apresenta a análise do grau de execução dos objetivos propostos, tendo 
por base a informação reportada e produzida ao longo do ano, apurando-se um 
desempenho satisfatório / adequado, para os objetivos propostos.  

Consideramos que os resultados das atividades têm sido visíveis e, em nosso entender, 
deixam marcas positivas, que permitem continuar um caminho de melhoria contínua, 
desenvolvimento técnico e acréscimo de valor para a saúde da população da USF ALPHA. 

Este relatório resulta, à semelhança dos anos anteriores, do empenhamento de toda a 
equipa e foi aprovado em reunião do conselho geral a 23 de março de 2018, revisto e 
com nova aprovação em reunião de Conselho Geral 05.18 de 13/04/2018, remetido ao 
Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV) para 
que, após parecer do conselho clínico e de saúde, o submeta a apreciação do conselho 
diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC). 

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 presente documento. 

Como se percebe atrás a equipa da USF ALPHA foi protelando a entrega deste relatório 
apesar de na Carta de Compromisso estar a data de 15/3/2018, pois até este ano o 
Departamento de Contratualização enviava mensagem de correio electrónico 
atempadamente esclarecendo qual a estrutura do Relatório a desenvolver pelas equipas 
e o prazo limite para a sua submissão. Alo longo destes anos estes prazos normalmente 
eram sempre dilatados porque os resultados na base de dados do MIM@UF não eram 
suficientemente robustos e não estavam nesse sentido validados o que levava a estes 
adiamentos. Este ano não houve nenhuma orientação para este documento o que em 
nossa opinião reputamos de grave e mais grave ainda é a questão de termos vindo a 
notar que de março para final de abril o IDG da nossa USF passou de 64.1 para 67.70%. 
Assim vamos enviar o nosso Relatório de Actividades, mas continuamos muito cépticos 
relativamente ao que abaixo vamos discutir e concluir! 
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1. Caracterização da USF ALPHA 
 

Identificação  
 

A Unidade de Saúde Familiar ALPHA (USF ALPHA) é uma unidade funcional do Centro de 
Saúde de Ovar, pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga (ACES Baixo 
Vouga), da Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC).  

 

Logótipo    

 

 

 

 

 

 

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. 

Figura 1 - Logótipo USF ALPHA 
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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. 

 

1.1 Área Geográfica da USF 
 

A Unidade de Saúde Familiar ALPHA situa-se nas freguesias de Válega e São Vicente 
Pereira (integrada na União de Freguesias de Ovar), no concelho de Ovar, distrito de 
Aveiro. A Sede sita na Rua do Gac 3880-501 Válega e o Pólo Av. dos Emigrantes 3880 – 
820 (São Vicente Pereira Jusã). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa Concelho Ovar Figura 3 - Mapa do Distrito 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válega é a freguesia localizada mais a sul do concelho, com uma área de 26,64 km2 e 
6.742 habitantes (Censos 2001) e uma densidade populacional de 253,1 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 

Figura 4 - Mapa Freguesias Concelho Ovar 
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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. 
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 
 

Em 31 de dezembro de 2017 o número de utentes inscritos era de 10166 utentes 
(12797UP), representando um ganho atual de 1857 utentes face ao início de funções da 
unidade. Os 10166 utentes correspondem a uma média de 1694 utentes por médico e 
por enfermeiro e a uma média de 2033 utentes por secretário clínico. Pode verificar-se 
no Figura 5 a distribuição dos utentes por grupos etários e as unidades ponderadas da 
USF ALPHA. 

Os utentes supracitados integram as listas de quatro equipas de saúde que trabalham 
unicamente em Válega (sede), e as listas de duas equipas de saúde que trabalham nos 
dois locais da USF -  S. Vicente de Pereira (Pólo) e Válega.  

Na área geográfica de influência da USF não existem utentes sem médico de família. 
Realçar que a USF tem estado a suprir as necessidades de utentes de freguesias vizinhas 
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(concelho de Oliveira de Azeméis e Estarreja) que têm vindo inscrever-se na nossa 
unidade por não terem equipa de saúde atribuída. 

A caracterização dos inscritos nas listas dos médicos da “USF Alpha” é apresentada na 
pirâmide etária seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Dados Estatísticos a Dezembro 2017 da população Inscrita na USF ALPHA 

Figura 5 - Pirâmide Etária dos Utentes Inscritos na USF ALPHA 
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1.3 Equipa / Recursos Humanos 
 

A USF ALPHA Integra uma equipa multiprofissional constituída por 17 profissionais, seis 
médicos, seis enfermeiros e cinco assistentes técnicos (Secretários Clínicos). Todos os 
elementos integram o mapa de pessoal do ACeS Baixo Vouga, registando-se três 
situações de vínculo precário, no grupo de assistentes técnicos (Secretários Clínicos). 
Existem, portanto, 6 equipas de saúde familiar. A equipa encontra-se completa.  

A Coordenação da USF está ao cargo do Dr. Alcino Sousa Santos desde a abertura da USF 
e o Conselho Técnico é formado pelo Dr. Rafael Gonçalves, Enf.ª Dina Silva e Secretário 
Clínico Fernando Gonçalves (já votado em Reunião de Secretariado Clínico a 13/4/2018 
e confirmada em Conselho Geral 05.18 a 13/4/2018 a mudança do elemento do 
Conselho Técnico para a Secretária Clínica Rita Pereira).  

 

1.3.1Médicos 
 

 

1.3.2 Enfermeiros 
 

Nome Categoria 
Profissional Cédula Tipo de 

Vínculo Regime Trabalho Local de Origem 

Alcino Santos Assistente 
MGF 36898 CTFPTI 42H /semana com 

exclusividade 
C.S. de Ovar 

(Extensão Válega) 

Carla Bastos Assistente 
MGF 48900 CTFPTI 40H /semana C.S. de Aveiro 

Fátima Veiga Assistente 
MGF 16466 CTFPTI 42H /semana com 

exclusividade 
C.S. de Ovar 

(Extensão Válega) 

Inês Figueiredo Assistente 
MGF 48980 CTFPTI 40H /semana C.S. de Ílhavo 

Oleksandr Turyanskyy Assistente 
MGF 43521 CTFPTI 42H /semana com 

exclusividade 
C.S. de Estarreja 

(Extensão Avanca) 

Rafael Gonçalves Assistente 
MGF 42228 CTFPTI 40H /semana 

C.S. de Espinho 
(extensão Paramos) 

Quadro 1 - Corpo Médico da USF ALPHA 

Nome Categoria 
Profissional Cédula Tipo de 

Vínculo Regime Trabalho Local de Origem 

Catarina Lamas Enfermeira 
Generalista 2-E-55995 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

Cristiana Santos Enfermeira 
Generalista 4-E-41875 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

Diana Silva Enfermeira 
Generalista 2-E-50409 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

Fernanda Cruz Enfermeira 
Generalista 2-E-48806 CTFPTI 35H /semana C.S. de Estarreja 

Hélder Fernandes Enfermeira 
Generalista 4-E52621 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

José Reis Enfermeira 
Generalista 4-E53398 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

(Extensão Maceda) 

Quadro 2 - Corpo de Enfermagem da USF ALPHA 
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1.3.2 Secretários Clínicos 
 

 
Em articulação com o ACES Baixo Vouga contamos com o apoio de outros profissionais: 
Assistente Social, Psicólogas, Fisioterapeuta, Nutricionista, Assistentes Operacionais e 
Vigilância. 

 

1.4 Oferta e Disponibilidade de Serviços 
 

A USF ALPHA encontra-se em funcionamento na sede (Válega) de segunda a sexta-feira 
das 8 às 20 horas, possibilitando a marcação de consulta programada em todo o seu 
período de atendimento, inclusivamente em período pós-laboral a partir das 18 horas, 
de acordo com o descrito no seu RI.  Em S. Vicente Pereira (Pólo) funciona às segundas, 
terças e quintas das 8:00h às 12:30h e das 14:00h às 16:30h, às quartas das 13:00h às 
20:00h e às sextas das 8:00h às 12:30h. 

A carteira de serviços da ALPHA é a que consta do anexo I da Portaria n." 1368/2007, de 
18 de outubro. É garantida a carteira básica de serviços a todos os utentes inscritos na 
USF ALPHA. 

 

1.5 Carteira Adicional 
 

A USF ALPHA não tem nenhuma carteira adicional contratualizada 

 

1.5 Alargamento de Horário 
 

A USF ALPHA não contratualizou alargamento de horário. 

 

 

Nome Categoria 
Profissional BI Tipo de 

Vínculo Regime Trabalho Local de Origem 

Fernando Gonçalves Assistente 
Técnico 11034767 CTTRC 35H /semana C.S. de Ovar 

Mª Conceição Gomes Assistente 
Técnico 5405616 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

Mª Conceição Pinto Assistente 
Técnico 6516556 CTTRC 35H /semana C.S. de Ovar 

Fátima Coimbra Assistente 
Técnico 14774224 CTTRC 35H /semana C.S. de Estarreja 

Rita Pereira Assistente 
Técnico 11326621 CTFPTI 35H /semana C.S. de Ovar 

Quadro 3 - Corpo Secretariado Clínico da USF ALPHA 
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2. Desempenho Assistencial / Avaliação do Plano de Ação 
 

2.1 Desempenho Assistencial 
 

No ano de 2017 a USF ALPHA obteve um índice de desempenho global de 64,1. Este 
valor ficou aquém do contratualizado e que constituía um valor ambicioso (80,2). 
Verificamos mesmo que reduzimos o índice de desempenho em 5,3 pontos em relação 
ao ano de 2016 (69,4) 

É de salientar que além de ter sido o primeiro ano em que a equipa trabalhou com este 
novo modelo de contratualização, houve vários contratempos como a questão da 
ausência prolongada de vários profissionais já comentada anteriormente no presente 
relatório. 

 

Desempenho 2016 Contratualizado 2017 
Assistencial 69,4 80,2 67,7 

Quadro 4 - Valores IDG USF ALPHA em 2016, contratualizado em 2017 e atingido em 2017 

 

2.1.1 Acesso 
 

Nesta subárea do desempenho assistencial a USF ALPHA apresentava um Índice de 
Desempenho de 64,1 e contratualizou 78,1.  

Desempenho - Acesso 2016 Contratualizado 2017 
Atendimento  *** *** *** 
Cobertura ou utilização  100 100 60 
Consulta no próprio dia  50 100 *** 
Distribuição das consultas presenciais no dia  62,5 100 75 
Personalização  100 25 50 
Tempos máximos de resposta garantida  50 75 *** 
Trajeto do utente na unidade funcional  *** *** *** 
Resultado da subárea  64,1 78,1 77.3  

Quadro 5 – Valores do Índice de Desempenho Sectorial Acesso com resultados de 2016, 
contratualizado e atingido em 2017 
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Para melhorar o desempenho nesta área a equipa propôs as seguintes atividades: 

 

Atividades 

1 Fazer pedido oficial à equipa que é responsável pelo novo processo de contratualização de 
revisão da forma como indicador 2017.342.01 (Proporção consultas médicas iniciativa utente 
<= 15 dias úteis) é lido 

2 Estudo das causas pelas quais as marcações na USF ALPHA estão acima dos 15 dias úteis. 

3 Solicitar ao ACeS a alteração de aumentar os SLOTS de agendamento do SINUS 

4 Discutir e analisar os motivos da distribuição dos atendimentos ao longo do dia. 

5 Corrigir a distribuição de horas no horário semanal se após avaliação dos motivos se verificar 
que a discrepância nas marcações ao longo do dia se deve a dificuldades de horário 

Quadro 6 - Actividades Contratualizadas pela USF ALPHA na área do Desempenho, Subárea do Acesso 
para o ano 2017 

 

O Índice de desempenho na Subárea Acesso foi de 77,3% (a equipa teve um score de 17 
pontos em 22 possíveis). Nesta subárea a equipa obteve um índice de desempenho de 
90%, 75% e 50% nas dimensões respetivas Cobertura ou Utilização, Distribuição das 
Consultas Presenciais no Dia e Personalização. 
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Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea do Acesso 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Acesso 

Cobertura ou 
Utilização 

2013.003.01 
FL 

3 - Taxa de domicílios 
médicos por 1.000 inscritos 12 18 35 40 27,319 2 

2013.006.01 
FL 

6 - Taxa de utilização de 
consultas médicas - 3 anos 80 85 95 100 88,967 2 

2013.099.01 
FL 

99 - Taxa utilização 
consultas de enfermagem - 
3 anos 

70 75 85 90 86,133 1 

2017.330.01 
FL 

330 - Índice de utilização 
anual de consultas médicas 0,80 0,85 2 2 0,865 2 

2017.331.01 
FL 

331 - Índice de utilização 
anual de consultas enferm. 0,70 0,75 2 2 0,815 2 

Distribuição das 
Consultas 
Presenciais no Dia 

2017.346.01 
FL 

346 - Propor. consul. realiz. 
intervalo [8; 11[h (Q1) 15 20 30 35 34,678 1 

2017.347.01 
FL 

347 - Propor. consul. realiz. 
intervalo [11; 14[h (Q2) 20 22,5 32,5 35 24,528 2 

2017.348.01 
FL 

348 - Propor. consul. realiz. 
intervalo [14; 17[ (Q3) 20 22,5 32,5 35 21,937 1 

2017.349.01 
FL 

349 - Propor. consul. realiz. 
intervalo [17; 20]h (Q4) 10 15 25 35 18,856 2 

Personalização 

2013.001.01 
FL 

1 - Proporção de consultas 
realizadas pelo MF 75 78 88 90 83,063 2 

2013.005.01 
FL 

5 - Proporção de consultas 
realizadas pelo EF 60 65 75 80 44,859 0 

Quadro 7 - Resultado e Pontuação das Métricas utilizadas para qualificar a subárea do Acesso na USF 
ALPHA no ano de 2017 

Em relação à dimensão Cobertura ou Utilização, o único indicador que não ficou dentro 
dos intervalos esperados pela ACSS foi Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 
anos. Em dezembro a equipa estava dentro do intervalo aceitável com 86.133% 
aceitável que nos parece extraordinário apesar da falta de profissionais do corpo de 
enfermagem durante este ano. Será de salientar que o ter ultrapassado o máximo 
esperado pode dever-se a dois factores essencialmente. Na nossa USF com o protocolo 
de triagem em vigor os enfermeiros de família muitas das vezes contactam com utentes 
da USF que doutra forma não contactariam e como tal terão uma utilização bastantes 
maior relativamente às USF onde esta particularidade não existe. Outro factor é que, 
como se pode ver abaixo no quadro das métricas não utilizadas no ISD, em 3 anos quase 
total a população foi avaliada na USF ALPHA pelo menos 1 vez quer por médico e/ou por 
enfermeiro o que torna a nossa população inscrita quase na sua totalidade utilizadores, 
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sendo que este facto não é de todo alheio ao resultado alcançado pelo corpo de 
enfermagem quando conjugado com o protocolo de triagem.  

Neste relatório e seguindo o paradigma inovador da avaliação do nosso trabalho 
focando a mesma nos resultados em saúde e não em valores isolados de indicadores, 
muitos deles ainda a carecer de validação técnico-científica séria, verificamos antes de 
mais que por muito esforço que pudéssemos ter feito não conseguíramos dar 
seguimento às actividades propostas para melhorar esta área do Desempenho, na 
subárea do Acesso. Como se pode verificar acima as actividades propostas significariam 
que a equipa iria tentar fazer um diagnóstico profundo da situação para podermos 
efectivamente tomar as medidas mais adequadas na resolução do nível de 
desenvolvimento do nosso trabalho nesta subárea. Tendo em conta que a equipa não 
teve os elementos necessários para realizar este trabalho, teve que se dividir entre 
outras obrigações, nomeadamente os grupos a que pertence externamente à USF, teve 
que manter a actividade assistencial da melhor forma evitando constrangimentos de 
maior aos nossos utentes, todo o trabalho a desenvolver na tentativa de conseguirmos, 
o mais breve possível, abrir o novo edifício da sede da USF ALPHA em Válega, entre 
outros levou a que a qualidade do nosso desempenho tenha ficado ligeiramente aquém 
do contratualizado para o ano de 2017 com o nosso ACeS, apesar de muito nos satisfazer 
que o nosso esforço pode ter prejudicado outras áreas da nossa actividade mas a nível 
do Acesso mantivemo-nos firmes e atingimos essencialmente o que tínhamos delineado 
previamente (contratualizado 78.7% e atingido 77.3%). 

Tendo em conta o atrás descrito somos da opinião que se esta subárea for revista tendo 
em conta a ponderação dos constrangimentos já elencados provavelmente o nosso IDS 
será substancialmente melhor e assim sendo a nossa proposta será que com a maior 
brevidade possível sejam revistos estes resultados para que assim possamos ter a real 
noção do nosso trabalho nesta área do Desempenho. 
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Métricas não utilizadas no Cálculo do IDG na subárea do Acesso 

 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Acesso 

Cobertura ou 
Utilização 

2013.002.01 
FL 

2 - Taxa de utilização global 
de consultas médicas 65 70 85 90 73,555 2 

2013.100.01 
FL 

100 - Taxa utiliz. consultas 
médicas ou enferm. - 3 anos 86 91 97 100 96,25 2 

Consulta no Próprio 
Dia 

2017.344.01 
FL 

344 - Propor. consultas 
médicas realiz. no dia 
agendam. 

15 20 35 45 Sem dados *** 

Tempos Máximos 
de Resposta 
Garantidos 

2017.335.01 
FL 

335 - Prop. cons. ind. receit. 
c/ resposta 3 dias úteis 80 85 100 100 Sem dados  *** 

2017.342.01 
FL 

342 - Proporção consul. 
méd. inic. ut. <= 15 dias 
úteis 

60 65 100 100 Sem dados  *** 

Quadro 8 - Resultados e pontuações das Métricas disponíveis, mas não utilizadas no cálculo do IDS na 
subárea do Acesso na USF ALPHA durante o ano de 2017 

Apesar destas métricas não entrarem na avaliação da área do Desempenho a sua 
monitorização deixa-nos bastante satisfeitos pois demonstram que apesar do resultado 
na área do desempenho em 2017 (62.2%) a equipa está a trabalhar de forma eficaz pois 
a 3 anos temos respondido tanto no corpo médico como de enfermagem a um nível que 
reputamos de extraordinário (96.25%), significando que nos 3 últimos anos, pelo menos 
1 vez, 9784.76 utentes dos 10166 inscritos à data na USF ALPHA tiveram contacto com 
o médico e/ou enfermeiro de família para tratar dos seus problemas.   

 

2.1.2 Gestão da Saúde 
 

Nesta subárea do desempenho assistencial a USF ALPHA apresentava um Índice de 
Desempenho em 2016 de 78,1 e contratualizou 88,6.  

 

Desempenho - Gestão da saúde 2016 Contratualizado 2017 
Saúde da mulher  87,5 87,5  50 
Saúde do adulto  83,3 100  83,3 
Saúde do idoso  66,7 66,7  16,7 
Saúde infantil e juvenil  75 100  37,5 
Resultado da subárea  78,1 88,6  46,4 
Quadro 9 - Valores do Índice de Desempenho Sectorial Gestão da Saúde com resultados de 2016, 

contratualizado e atingido em 2017 
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Para melhorar o desempenho nesta área a equipa propôs as seguintes atividades: 

Atividades 

1 Realizar campanha de sensibilização às mulheres em idade fértil sobre a importância da 
realização da 1ª consulta de vigilância de Saúde Materna o mais precocemente possível. 

2 Acordar com o Serviço de Obstetrícia de referência da USF ALPHA para a realização das 
ecografias de 1º trimestre dentro dos prazos previstos no Programa Nacional para a Vigilância 
da Gravidez de Baixo Risco. 

3 Investigar o motivo pelo qual as MIF/homens recorrem tão pouco à consulta de PF da sua 
USF. 

4 Discutir e organizar estratégias para melhorar a adesão das mulheres de comunidade cigana 
às normas de vigilância de uma gravidez. 

5 Realização de auditoria Interna aos processos de prescrição e registo de MCDT analíticos 
durante a Gravidez. 

6 Realizar convocatórias e/ou domicílios preventivos para administração da Vacina antitetânica 
aos utentes que faltaram às convocatórias anteriores e exclusão na nova plataforma nacional 
"Vacinas" dos utentes que não residem no país! 

7 Contactar todos os utentes elegíveis para realização da vacina gripe anual para avaliação do 
estado vacinal. 

8 Conjugar esforços com o ACeS e com a Segurança Social para melhorar a adesão da 
comunidade de etnia cigana à vacinação. 

9 Excluir as Crianças e adolescentes que se encontram ausentes do país da vacinação no novo 
programa nacional de VACINAÇÃO. 

10 Avaliação através de estudo do ficheiro vacinal da USF dos motivos pelos quais não foi 
realizado e registado o diagnóstico precoce (TSHPKU) nos primeiros 6 dias de vida. 

11 Identificar e convocar as crianças entre os 12 meses e 24 meses que não tenham pelo menos 
1 medição de altura e peso durante este período. 

Quadro 10 - Actividades Contratualizadas pela USF ALPHA na área do Desempenho, Subárea da 
Gestão da Saúde para o ano 2017 

Mais uma vez esta subárea será paradigmática do que atrás ficou escrito, 

nomeadamente no que se refere à necessidade premente de rever o resultado da nossa 

prestação de cuidados tendo em atenção a ponderação das limitações que ocorreram 

na equipa da USF ALPHA durante o ano de 2017.  
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Em relação à subárea Gestão da Saúde a equipa da USF ALPHA obteve um desempenho 
de 50%. Foi a pior desempenho em termos de subáreas. Em relação às dimensões desta 
subárea obtivemos o melhor desempenho na dimensão Saúde de adultos com 100%, 
seguido da Saúde da mulher com 50%, Saúde Infantil e Juvenil com 37,5% e Saúde do 
idoso com 16,7%.  
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Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Saúde 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Gestão 
da Saúde 

Saúde da Mulher 

2013.011.01 
FL 

11 - Proporção gráv. c/ 
consulta méd. vigil. 1º trim. 70 75 100 100 90,54 2 

2013.045.01 
FL 

45 - Prop. mulheres 
[25;60[A, c/ rastr. C. Colo 
út. 

47 52 100 100 59,703 2 

2013.295.02 
FL 

295 - Propor. puérp. 5+ 
cons. vig. enf. grav. e c/ RP 70 75 100 100 68,254 0 

2015.307.01 
FL 

307 - Proporção grávidas 
com ecografia 1º trimestre 70 75 100 100 64,705 0 

Saúde do Adulto 

2013.046.01 
FL 

46 - Proporção utentes [50; 
75[A, c/ rastreio cancro CR 47 52 100 100 76,067 2 

2013.098.01 
FL 

98 - Proporção utentes >= 
25 A, c/ vacina tétano 85 92 100 100 93,827 2 

2013.262.01 
FL 

262 - Proporção utentes 
com avaliação risco DM2 
(3A) 

10 22 100 100 24,313 2 

Saúde do Idoso 

2013.030.01 
FL 

30 - Proporção idosos ou 
doença crónica, c/ vac. 
gripe 

50 55 100 100 38,991 0 

2013.294.01 
FL 

294 - Taxa domicílios 
enferm. p/ 1000 inscritos 
idosos 

500 650 1650 1650 481,89 0 

2013.297.02 
FL 

297 - Prop. idosos s/ presc. 
prol. ansiol/sedat/hipnót 77 80 100 100 79,768 1 

Saúde Infantil e 
Juvenil 

2013.014.02 
FL 

14 - Proporção RN c/ cons. 
méd. vigil. até 28 dias vida 85 95 100 100 88,732 1 

2013.093.01 
FL 

93 - Proporção crianças 2A, 
c/ PNV cumprido ou 
execução 

95 98 100 100 97,468 1 

2013.094.01 
FL 

94 - Proporção crianças 7A, 
c/ PNV cumprido ou 
execução 

95 98 100 100 95,192 1 

2013.095.01 
FL 

95 - Proporção jovens 14A, 
c/ PNV cumprido ou 
execução 

95 98 100 100 92,727 0 

Quadro 11 - Resultado e Pontuação das Métricas utilizadas para qualificar a subárea da Gestão da 
Saúde na USF ALPHA no ano de 2017 
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Métricas não utilizadas no Cálculo do IDG na subárea Gestão da Saúde 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Gestão da 
Saúde 

Saúde da Mulher 

2013.009.01 
FL 

9 - Taxa de utilização de 
consultas de PF (enf.) 30 42 75 80 38,228 1 

2013.010.01 
FL 

10 - Taxa de utilização de 
consultas de PF (méd.) 35 45 55 65 33,818 0 

2013.296.02 
FL 

296 - Proporção agreg. fam. 
puérp. RN c/ domic. enf. 20 35 100 100 56,41 2 

2015.308.01 
FL 

308 - Proporção grávidas 
com ecografia 2º trimestre 70 75 100 100 70,27 1 

2015.309.01 
FL 

309 - Proporção grávidas 
com ecografia 3º trimestre 40 45 100 100 64,179 2 

2015.310.01 
FL 

310 - Índice realização 
exames laborat. 1º trim. 
grav. 

0,7 0,75 1 1 0,719 1 

2015.311.01 
FL 

311 - Índice realização 
exames laborat. 2º trim. 
grav. 

0,7 0,75 1 1 0,577 0 

2015.312.01 
FL 

312 - Índice realização 
exames laborat. 3º trim. 
grav. 

0,7 0,75 1 1 0,442 0 

Saúde do Adulto 

2013.047.01 
FL 

47 - Proporção utentes >= 
14 A, c/ reg. hábit. tabágic. 60 66 100 100 81,191 2 

2013.053.01 
FL 

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

60 66 100 100 80,709 2 

Saúde Infantil e 
Juvenil 

2013.015.02 
FL 

15 - Proporção RN c/ 
domicílio enf. até 15º dia de 
vida 

30 50 100 100 48,571 1 

2013.016.01 
FL 

16 - Proporção crianças c/ 
6+ cons. méd. vigil. 1º ano 65 70 100 100 88,75 2 

2013.017.01 
FL 

17 - Proporção crianças c/ 
3+ cons. méd. vigil. 2º ano 65 70 100 100 91,78 2 

2013.031.01 
FL 

31 - Proporção crianças 7A, 
c/ peso e altura [5; 7[A 85 90 100 100 92,307 2 

2013.032.01 
FL 

32 - Proporção jovens 14A, 
c/ peso e altura [11; 14[A 85 90 100 100 80,909 0 

2013.057.02 
FL 

57 - Proporção RN com 
TSHPKU realizado até ao 6º 
dia 

90 95 100 100 66,666 0 

2013.059.01 
FL 

59 - Proporção crianças 2 
anos, c/ peso e altura 1 ano 90 95 100 100 93,67 1 

Quadro 12 - Resultados e pontuações das Métricas disponíveis, mas não utilizadas no cálculo do IDS 
na subárea da Gestão da Saúde na USF ALPHA durante o ano de 2017 
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Tendo em conta que nesta subárea a importância das actividades preventivas se tornam fulcrais para 
que os objectivos a médio longo prazo se possam alcançar, reveste-se de extrema importância a 
presença de todos os elementos da equipa ao serviço no contexto de se poderem desenvolver as 
necessárias actividades para que possamos gerir de forma qualitativa a saúde de todos os nosso 
utentes. Dito isto torna-se claro, pelas razões atrás invocadas relativamente à ausência prolongada 
de quase metade da equipa, que seria virtualmente impossível vigiar devidamente os nossos utentes, 
por exemplo a nível do corpo de enfermagem e mesmo médico, sendo este facto o maior 
influenciador na má prestação desta equipa no ano de 2017. Voltamos mais uma vez a pedir a 
urgente ponderação das ausências durante o ano de 2017 a nível da equipa para rever os resultados 
finais deste IDS.  

2.1.3 Gestão da Doença 
 

Nesta subárea Gestão da Doença a USF ALPHA apresentava um Índice de Desempenho 
de 66,7 e contratualizou 79,2. Esta subárea abarca planos de cuidados aos utentes com 
doença aguda e crónica estando atualmente definidas métricas na gestão da doença nos 
grupos de risco definidos na tabela seguinte. Os resultados nesta subárea foram 
bastante positivos, apesar de a equipa não ter chegado ao resultado contratualizado. 

 

Desempenho - Gestão da doença 2016 Contratualizado 2017 
Diabetes Mellitus  83,3 83,3 66,7  
Doenças do aparelho respiratório  0 50 0  
Hipertensão arterial  83,3 83,3  100 
Multimorbilidades e outros tipos de doenças  100 100  100 
Resultado da subárea  66,7 79,2  72,7 
Quadro 13 - Valores do Índice de Desempenho Sectorial Gestão da Doença com resultados de 2016, 

contratualizado e atingido em 2017 

 

Em 2016 a USF ALPHA apresentava um desempenho de 66,7 e contratualizou 79,2 tendo 
proposto no seu plano de ação as seguintes atividades: 
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Atividades Propostas em 2017 referente à Gestão da Doença 

Atividades 

1 Otimizar a terapêutica dos doentes diabéticos de acordo com as recomendações do Processo 
Assistencial Integrado da DM tipo 2. 

2 Rever dentro das orientações da DGS os tratamentos dos doentes com DM. 

3 Melhoria do diagnóstico e vigilância de doentes com DPOC, estando por isso em curso 
durante o ano de 2017 um PAI que visa exatamente a modificação do atual cenário na USF 
ALPHA relativamente a esta patologia. 

4 Rever dentro das orientações da DGS os tratamentos dos doentes com Hipertensão Arterial. 
Quadro 14 - Actividades Contratualizadas pela USF ALPHA na área do Desempenho, Subárea da 

Gestão da Doença para o ano 2017 

 

Nesta subárea (gestão da Doença) a equipa da USF ALPHA obteve um desempenho de 
72,7%. Salienta-se o facto de o desempenho na Hipertensão Arterial ser de 100% e o 
excelente resultado obtido na Taxa de internamentos evitáveis. 

A equipa da USF ALPHA apresenta nesta subárea um score de 16 pontos em 22 possíveis. 
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Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Doença 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Gestão 
da 
Doença 

Diabetes Mellitus 

2013.039.01 
FL 

39 - Proporção DM c/ 
última HgbA1c <= 8,0% 50 60 100 100 80,858 2 

2013.261.01 
FL 

261 - Proporção utentes DM 
c/ registo risco úlcera pé 75 80 100 100 77,447 1 

2013.274.01 
FL 

274 - Propor. DM2 c/ indic. 
insul., em terap. adequada 75 85 100 100 89,041 2 

2013.275.01 
FL 

275 - Proporção novos DM2 
em terap. c/ metform. 
monot. 

60 70 100 100 86,363 2 

2017.350.01 
FL 

350 - Custo c/ terapêut. do 
doente c/ Diabetes Mellitus 120 120 300 320 352,82 0 

2017.351.01 
FL 

351 - Custo c/ terap. doente 
c/ Diab. Mell. controlado 120 120 300 320 305,07 1 

Doenças Aparelho 
Respiratório 

2013.049.01 
FL 

49 - Proporção utentes c/ 
DPOC, c/ FeV1 em 3 anos 40 60 100 100 32,627 0 

Hipertensão Arterial 

2013.020.01 
FL 

20 - Proporção hipertensos 
< 65 A, com PA < 150/90 50 67 100 100 69,058 2 

2017.352.01 
FL 

352 - Custo c/ terapêut. do 
doente c/ HTA 50 50 90 95 89,653 2 

2017.353.01 
FL 

353 - Custo c/ terapêut. do 
doente c/ HTA controlada 50 50 100 105 96,203 2 

Multimorbilidade e 
Outros Tipos de 
Doenças 

2017.365.01 
FL 

365 - Taxa internam. 
evitáveis popul. adulta 
(ajust.) 

0 0 800 900 411,94 2 

Quadro 15 - Resultado e Pontuação das Métricas utilizadas para qualificar a subárea da Gestão da 
Doença na USF ALPHA no ano de 2017 

 

Em relação às métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG a equipa também obteve 
um excelente resultado nesta subárea, fruto de um excelente trabalho realizado nos 
últimos anos, e que a equipa, apesar das várias limitações que passou durante o ano de 
2017, tentou manter. 

Em relação aos indicadores que não são utilizados para o cálculo do IDG a equipa ficou 
dentro do intervalo esperado nos indicadores (2013.038.01, 2013.091.01, 2013.097.01, 
2013.018.01, 2013.019.01, 2013.023.01, 2015.316.01), ficou no intervalo aceitável nos 
indicadores (2013.054.01, 2013.277.01) e ficou fora do intervalo aceitável por muito 
pouco nos indicadores (2013.035.01, 2013.037.01). 
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Métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Doença 

 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Gestão da 
Doença 

Diabetes Mellitus 

2013.035.01 
FL 

35 - Proporção DM com 
exame pés último ano 80 85 100 100 77,447 0 

2013.037.01 
FL 

37 - Proporção DM c/ cons. 
enf. vigil. DM último ano 80 85 100 100 79,207 0 

2013.038.01 
FL 

38 - Proporção DM c/ 1 
HgbA1c por semestre 70 75 100 100 88,314 2 

2013.091.01 
FL 

91 - Proporção DM < 65 A, 
c/ HgbA1c <= 6,5 % 25 30 55 70 45,821 2 

2013.097.01 
FL 

97 - Proporção DM c/ 
microalbum. último ano 75 80 100 100 88,338 2 

Hipertensão Arterial 

2013.018.01 
FL 

18 - Proporção de 
hipertensos com IMC (12 
meses) 

70 80 100 100 91,168 2 

2013.019.01 
FL 

19 - Proporção de 
hipertensos com PA em 
cada semestre 

65 75 100 100 81,169 2 

2013.023.01 
FL 

23 - Proporção hipertensos 
com risco CV (3 A) 70 80 100 100 90,832 2 

2015.316.01 
FL 

316 - Proporção hipert. [18; 
65[A, com PA < 140/90 30 40 100 100 43,587 2 

Multimorbilidades e 
Outros Tipos de 

Doenças 

2013.054.01 
FL 

54 - Proporção utentes 
consum. álcool, c/ consulta 
3A 

55 70 100 100 57,142 1 

2013.277.01 
FL 

277 - Proporção fumadores, 
c/ consulta relac. tabaco 1A 18 25 100 100 23,723 1 

Quadro 16 - Resultados e pontuações das Métricas disponíveis, mas não utilizadas no cálculo do IDS 
na subárea da Gestão da Doença na USF ALPHA durante o ano de 2017 

 

Comentários:  

Da análise das atividades propostas para o ano de 2017 na subárea Gestão da doença 
apraz-nos dizer que as atividades planeadas apenas foram parcialmente cumpridas. A 
Gestão do utente com Diabetes foi bastante satisfatória com o cumprimento dos 
indicadores 2013.039.01, 2013.274.01 e 2013.275.01.  

Em relação à métrica 2013.261.01 (Proporção utentes DM c/ registo risco úlcera pé) a 
equipa ficou dentro do intervalo aceitável apesar da ausência prolongada de vários 
enfermeiros. 

 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA USF ALPHA 2017  Página 27 de 52 

Os custos com a terapêutica do utente com diabetes excederam o máximo aceite e os 
custos com a terapêutica do utente com diabetes controlada ficaram dentro do intervalo 
aceitável excedendo em cerca de 5 euros por utente com diabetes em relação ao 
intervalo esperado. O controle do utente com diabetes exige com frequência a 
associação de fármacos (vários deles sem genéricos) o que aumenta o custo da 
medicação (existem cada vez mais pessoas insulinizadas e medicadas com recentes 
antidiabéticos orais).  Acresce ainda o facto de se verificar o envelhecimento da 
população e a maior prevalência das patologias crónicas levando a um aumento da 
prescrição nestes utentes. Apesar de ter havido reflexão sobre a prescrição em algumas 
reuniões multiprofissionais e o foco das atividades planeadas ser as terapêuticas nos 
utentes com diabético, verificamos que não alcançámos totalmente os objetivos 
propostos.  Concluímos que a equipa vai procurar reduzir os custos com estes utentes 
com a melhor prática à luz das orientações atuais, numa lógica de relação eficácia-
eficiência, nunca perdendo o foco da importância do acompanhamento adequado dos 
utentes com diabetes e os ganhos em saúde; 

Pela negativa temos que evidenciar a baixa proporção de utentes com DPOC com registo 
de Fev1 nos últimos 3 anos (Dimensão Gestão das Doenças do Aparelho Respiratório), 
apesar do programa de acompanhamento Interno estipulado pela equipa para o ano de 
2017 ser nesta área. 

Este fraco resultado ficou a dever-se à ausência prolongada de vários profissionais assim 
como à dificuldade de os utentes realizarem as espirometrias em clínicas 
convencionadas.  

Concluímos que os resultados obtidos são insatisfatórios e vai constituir uma prioridade 
para o ano de 2018, tanto no diagnóstico como para a reavaliação dos doentes. A equipa 
pretende modificar o atual cenário na USF ALPHA relativamente a esta patologia. 

Na gestão do utente hipertenso a equipa da USF ALPHA está de parabéns pois obteve 
um desempenho de 100% (a equipa obteve um score de 6 pontos em 6 possíveis). 
Verificamos em 2017 uma ligeira descida na proporção de utentes com idade inferior a 
65 anos com PA <150/90mmhg (69,1%) comparado com 2016 (74,7%), estando a equipa 
atenta e delineando medidas corretoras para reverter essa situação em 2018. 

As métricas dos custos com a terapêutica do utente com HTA (2017.353.01 e 

2017.352.01) ficaram dentro do intervalo esperado e dessa forma a equipa vai procurar 

manter as boas práticas instituídas na unidade no sentido de se manter na faixa de 

custos esperados. 

Fazendo uma análise tendo em conta o novo paradigma da contratualização nota-se que 
obviamente na gestão da doença trona-se mais fácil obter melhores resultados do que 
por exemplo na gestão da saúde. Porque? Porque obviamente na prevenção as 
actividades a desenvolver são diferentes daquelas que são necessárias desenvolver na 
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gestão da doença, sendo que na falta extrema de recursos a equipa drena os mesmos 
para tratar em vez de prevenir, sendo assim foi notório o bom trabalho desenvolvido no 
seio da equipa da USF ALPHA que consegui atingir quase o seu objectivo a nível de 
melhoria desta subárea. Cabe-nos também dizer que apesar de tudo também esta 
subárea foi atingida pela falta de recursos, algo que poderemos ver claramente no 
resultado da métrica a nível a dimensão das Doenças do Aparelho Respiratório que era 
objecto do nosso PAI em 2017 e que ficou por aplicar e não foi cabalmente desenvolvido 
por falta de elementos no corpo de enfermagem e médico e que tornava inviável 
qualquer resultado adequado neste trabalho. Assim mais uma vez se reitera a 
necessidade de com a maior brevidade possível ser feita uma revisão deste IDS tendo 
em conta a ponderação das ausências prolongadas na equipa. 

 

2.1.4 Qualificação da Prescrição 
 

Nesta subárea do desempenho assistencial a USF ALPHA apresentava um Índice de 
Desempenho de 68,8 e contratualizou 75. Esta subárea engloba a prescrição médica, 
estando apenas disponíveis para contratualização a prescrição farmacoterapêutica e de 
MCDT´s. Os resultados nesta subárea foram positivos, tendo a equipa atingido o 
resultado contratualizado, melhorando francamente em relação ao ano de 2016. 

 

Desempenho - Qualificação da prescrição 2016 Contratualizado 2017 
Prescrição de cuidados  *** ***  *** 
Prescrição farmacoterapêutica  50 60  70 
Prescrição de MCDT’s  100 100  100 
Resultado da subárea  68,8 75**  75 

Quadro 17 - Valores do Índice de Desempenho Sectorial Qualificação da Prescrição com resultados de 
2016, contratualizado e atingido em 2017 

Em 2016 a USF ALPHA apresentava um desempenho de 68,8 e contratualizou 75 tendo 
proposto no seu plano de ação as seguintes atividades: 

Atividades 

1 Atualização sobre tratamento da dor através de uma formação 

2 Tornar o tratamento com AINE mais custo-efetivo. 

3 Avaliação da Prescrição medicamentos na USF ALPHA por utente, levando em linha de conta 
as boas práticas nos principais grupos terapêuticos em prescrição. 

4 Discutir e analisar o perfil de prescrição da USF ALPHA. 
Quadro 18 - Actividades Contratualizadas pela USF ALPHA na área do Desempenho, Subárea da 

Qualificação da Prescrição para o ano 2017 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA USF ALPHA 2017  Página 29 de 52 

Nesta subárea (qualificação da prescrição) a equipa da USF ALPHA obteve um 
desempenho de 75%. Salienta-se o facto de o desempenho na prescrição de MCDT ser 
de 100%  

A equipa da USF ALPHA apresenta nesta subárea um score de 9 pontos em 12 possíveis. 

 

Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Qualificação da prescrição. 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Qualificação 
da Prescrição 

Prescrição 
Farmacoterapêutica 

2013.276.01 
FL 

276 - Rácio DDD prescrita 
DPP-4 e antidiabét. orais 0 0 36 40 38,632 1 

2017.341.01 
FL 

341 - Despesa PVP medic. 
pres. compart. p/ insc. 
padrão 

90 90 130 135 129,5 2 

2017.255.01 
FL 

255 - Propor. quinolonas 
entre antib. fatur. (embal.) 0 0 8 10 3,424 2 

2017.257.01 
FL 

257 - Propor. cefalosp. 
entre antib. fatur. (embal.) 0 0 5 7 2,739 2 

2017.259.01 
FL 

259 - Proporção coxibes 
entre AINEs faturados 
(DDD) 

0 0 12 15 16,488 0 

Prescrição MCDT's 2017.354.01 
FL 

354 - Despesa MCDT 
prescr. p/ insc. padrão (p. 
conv.) 

25 25 45 50 36,465 2 

Quadro 19 - Resultado e Pontuação das Métricas utilizadas para qualificar a subárea da Qualificação 
da Prescrição na USF ALPHA no ano de 2017 

Em relação às métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG, apenas foi utilizado um 
indicador (2013.278.01), tendo a equipa ficado dentro do intervalo esperado e 
consequentemente ter obtido um score de 2.  

Métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Qualificação da prescrição. 

Sub-Área Dimensão Cód. 
Indicador Designação do Indicador Min. 

Aceit 
 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit Resultado Score 

Qualificação 
da Prescrição 

Prescrição 
Farmacoterapêutica 

2013.278.01 
FL 

278 - Propor. medicam. 
prescr. de classes com 
genéricos 

50 60 80 90 66,702 2 

Quadro 20 - Resultados e pontuações das Métricas disponíveis, mas não utilizadas no cálculo do IDS 
na subárea da Qualificação da Prescrição na USF ALPHA durante o ano de 2017 

Comentários:  

Da análise das atividades propostas para o ano de 2017 na subárea Qualificação da 
prescrição apraz-nos dizer que as atividades planeadas apenas foram parcialmente 
cumpridas, apesar da temática da prescrição ser motivo de reflexão e discussão em 
várias reuniões multiprofissionais e médicas. 
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Das métricas avaliadas, salienta-se pela negativa a métrica 2017.259.01, visto a equipa 
ter ultrapassado o máximo aceitável, não tendo obtido qualquer valor de score. É com 
certeza uma área a trabalhar durante este ano. 

Tal como anteriormente referido no ponto 2.1.3, os custos com a terapêutica do utente 
com diabetes excederam o máximo aceite e os custos com a terapêutica do utente com 
diabetes controlada ficaram dentro do intervalo aceitável excedendo em cerca de 5 
euros por utente com diabetes em relação ao intervalo esperado. Isto, vai de encontro 
ao resultado obtido para a métrica 2013.276.01 (a equipa obteve apenas 1 ponto de 
score), onde se percebe que existe uma prescrição de antidiabéticos orais do grupo dos 
IDPP4 maior do que o aceitável. Parece-nos importante voltar aqui a salientar que o 
controle do utente com diabetes exige com frequência a associação de várias classes de 
fármacos, onde se inclui a classe dos IDPPA, de forma a conseguirmos um adequado 
controlo metabólico e a consequente diminuição da morbi-mortalidade. Acresce ainda 
o facto de se verificar o envelhecimento da população e a maior prevalência das 
patologias crónicas associadas, o que condiciona por vezes a prescrição de algumas 
classes de antidiabéticos orais.  

A equipa vai manter-se atenta e procurar ajustar a prescrição, à luz das atuais evidências 
científicas e das orientações da DGS, nunca perdendo de vista os ganhos em saúde. 

 

2.1.5 Satisfação dos Utentes 
 

Atividades 

1 Solicitar a elaboração de inquérito de satisfação dos utentes pelo ACeS. 

2 Aplicação do Inquérito de satisfação dos utentes na USF ALPHA. 
Quadro 21 - Actividades Contratualizadas pela USF ALPHA na área do Desempenho, Subárea da 

Satisfação dos Utentes para o ano 2017 

 

2.1.5.1 Resultados do Inquérito 
 

Em 2017, à semelhança do que tinha sido feito no ano anterior, a USF ALPHA não aplicou 
nenhum instrumento de avaliação da satisfação dos utentes pois a realização deste 
estudo tem sido da responsabilidade da Comissão da Qualidade e Segurança do Doente 
(CQSD) do ACeS Baixo Vouga. No final do mês de setembro de 2017, o Conselho Técnico 
da USF ALPHA questionou o Conselho Clínico e de Saúde do ACeS Baixo Vouga sobre a 
realização dos inquéritos e a informação recebida foi de que ainda estavam a ser 
analisados os resultados do ano anterior.  
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Apesar de considerarmos que este tipo de avaliações é de extrema importância, no ano 
de 2017 a nossa equipa sofreu vários constrangimentos devido às ausências 
prolongadas de vários profissionais e acabámos por não elaborar nenhum inquérito para 
aplicar aos nossos utentes. 

 

2.1.5.2 Avaliação das 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 2017 apenas se registou 1 elogio nos impressos da USF ALPHA e 3 
reclamações no Livro de Reclamações (Livro Amarelo). Em seguida apresenta-se tabela 
que resume estes dados com a indicação da temática e data de cada documento 
apresentado: 

 

Data Meio Usado Reclamação/ Elogio 
11/07/2017 Impresso da 

USF 
Elogio: congratula a USF pelo atendimento em contexto de 
Consulta Aberta, mesmo em períodos de ausência prolongada 
de profissionais. 

02/03/2017 Livro de 
Reclamações 

Reclama por não lhe ter sido entregue uma receita para a mãe 
por não ter o cartão de utente da senhora. 

12/04/2017 Livro de 
Reclamações 

Reclama das condições da sala de espera (temperatura alta e 
falta de ventilação) e do tempo de espera para a triagem de 
enfermagem. 

18/10/2017 Livro de 
Reclamações 

Reclama por ter sido atendida uma amiga da Secretária Clínica 
antes da utente reclamante. 

Quadro 22 - resumo das Reclamações. Elogios e Sugestões recebidas na USF ALPHA no ano de 2017 
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3. Serviços 
 

3.1 Serviços de Carácter Assistencial 
 

Colaboração da USF ALPHA com a CAC de Ovar 

Aulas de preparação para o parto – Enf.ª Cristiana 

Esta área da contratualização no ano de 2017 foi mal desenvolvida pela equipa da USF 
ALPHA aquando da primeira submissão do PAUF e até durante a 1.ª reunião de 
negociação, mas em tempo útil a equipa voltou a pedir nova reunião de negociação para 
alterar esta área, mas tendo em conta as decisões políticas deste processo foi urgente o 
ACeS e as Unidade Funcionais fecharem a contratualização e emitirem as cartas de 
compromisso, situação que inviabilizou a reformulação da contratualização  em nova 
reunião de negociação e tendo em conta o fecho tardio da contratualização de 2017 foi 
também impossível fazer reunião de acompanhamento o que levou a que esta área não 
tenha sido devidamente contratualizada, mas que é de extrema importância pois a 
prestação em horas extraordinárias de serviço assistencial à população de Ovar por 
elementos da USF ALPHA leva a que a equipa tenha menos horas de disponibilidade dos 
elementos para o seu trabalho. N podemos esquecer que a realização em horário 
extraordinário de imensas horas pela equipa da USF ALPHA na Consulta de Atendimento 
Complementar de Ovar, leva a que os elementos desta equipa tenham ao longo do ano 
muitos descansos compensatórios a gozar o que de forma séria tem um fortíssimo 
impacto no moral, motivação e disponibilidade da equipa.  

Dito isto será muito importante na avaliação do IDG desta equipa entrar em linha de 
conta com os factos atrás descritos pois os mesmos devem ponderar de forma positiva 
no resultado final. 

3.2 Serviços de Carácter não Assistencial 

Durante o ano de 2017, alguns elementos da USF ALPHA participaram em várias 
atividades/grupos de trabalho, que passo a citar: 

 Dr. Alcino Sousa Santos - Elemento suplente da Comissão de Acompanhamento 
Externo da Contratualização. 

 Dr.ª Fátima Veiga - Representante do ACeS Baixo Vouga na UCF de Saúde Infantil 
e Juvenil. 

 Dr. Rafael Gonçalves - Elemento da Equipa Regional de Apoio do Centro (ERA 
Centro); Participação em grupo de trabalho responsável pela reformulação / 
revisão da Grelha Dior. Grupo de trabalho nomeado pela Coordenação Nacional 
para a Reforma Cuidados Saúde Primários 
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Claramente a participação de vários elementos da USF ALPHA em Grupos do ACeS que 
atrás não elencamos (por exemplo os elos de ligação de vários projectos de carácter 
regional), da ARS Centro, IP, ERA Centro e também a nível central (ACSS) leva a que 
muitos dias ao longo do ano de 2017 estes elementos tenham tido que se ausentar do 
seu normal local de trabalho e por isso prejudicando não só o trabalho assistencial da 
equipa, assim como o trabalho não assistencial a realizar.  

Não podemos deixar de colocar aqui a nossa veemente recomendação para que 
também este tipo de colaboração da USF ALPHA com o projecto de saúde para o nosso 
país e região seja considerado e que posso o mesmo ponderar a nível do IDG levando a 
que os resultados provavelmente possam ser diferentes daqueles que aparentemente 
aparecem neste momento da nossa avaliação. 
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4. Reuniões 
 

4.1 Reuniões do Conselho Geral 
 

No ano de 2017 realizaram-se 12 reuniões de Conselho Geral, o que perfaz uma média 
de 1 reunião por mês. (3 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 0 

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

Agosto 1 
Setembro 1 
Outubro 0 

Novembro 1 
Dezembro 1 

TOTAL 12 

Quadro 23 - Número de Reunião do Conselho Geral por mês no ano de 2017 

 

4.2 Reuniões Multiprofissionais 
 
No ano de 2017 realizaram-se 17 reuniões multiprofissionais, o que perfaz uma média 
de 1,42 reuniões por mês. (4,25 por trimestre). 
 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 2 

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

Agosto 1 
Setembro 1 
Outubro 2 

Novembro 3 
Dezembro 2 
TOTAL 17 

Quadro 24 - Número de Reunião Multiprofissionais por mês no ano de 2017 
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4.3 Reuniões do corpo de Enfermagem 
 
No ano de 2017 realizou-se 1 reunião do corpo de Enfermagem, o que perfaz uma média 
de 0.08 reuniões por mês (0.25 por trimestre). 
 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 0 

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

Agosto 0 
Setembro 0 
Outubro 0 

Novembro 0 
Dezembro 0 
TOTAL  

Quadro 25 - Número de Reunião do Corpo de Enfermagem por mês no ano de 2017 

4.4 Reuniões do corpo do Secretariado Clínico 
 

No ano de 2017 realizaram-se 4 reuniões do corpo do Secretariado Clínico, o que perfaz 
uma média de 0.33 reuniões por mês (0.25 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 1 

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

Agosto 0 
Setembro 0 
Outubro 1 

Novembro 0 
Dezembro 0 
TOTAL  

Quadro 26 - Número de Reunião do Corpo de Secretariado Clínico por mês no ano de 2017 
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4.5 Reuniões do corpo Médico 
 

No ano de 2017 realizaram-se 7 reuniões do corpo do médico, o que perfaz uma média 
de 0.58 reuniões por mês. (1.75 por trimestre). 
 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 0 

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

Agosto 1 
Setembro 1 
Outubro 0 

Novembro 0 
Dezembro 0 
TOTAL  

Quadro 27 - Número de Reunião do Corpo Médico por mês no ano de 2017 

4.6 Reuniões do Conselho Técnico 
 

No ano de 2017 realizaram-se 9 reuniões do Conselho Técnico, o que perfaz uma média 
de 0.75 reuniões por mês. (2.25 por trimestre). 

Meses Número de Reuniões 
Janeiro 1 

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

Agosto 1 
Setembro 0 
Outubro 0 

Novembro 1 
Dezembro 1 
TOTAL 9 

Quadro 28 - Número de Reunião do Conselho Técnico por mês no ano de 2017 
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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 necessária 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 juntas 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. Qualidade Organizacional 
 

5.1 Melhoria Continua da qualidade 
 

Em reunião do Conselho Geral, a equipa da USF ALPHA definiu, para o Plano de 
Acompanhamento Interno do ano 2017, o tema “DPOC – Diagnóstico e vigilância”. 

 

Introdução 

No mundo estima-se que existam cerca de 600 milhões de pessoas afetadas pela DPOC 
e constitui um elevado fator de incapacidade. Com uma crescente e forte prevalência 
em fumadores, calcula-se que em 2020 a DPOC seja a 3ª causa de morte a nível mundial, 
só ultrapassada pelas doenças do coração e os acidentes vasculares cerebrais.  

Em Portugal a DPOC é anualmente responsável pela perda de 74.547 anos de vida, 
ajustados por incapacidade. Dados anteriores apontavam para uma prevalência de 5,3% 
na população portuguesa, tendo recentemente surgido um estudo realizado na grande 
Lisboa que revelou uma taxa que ascende aos 14,2%. Esta prevalência vem confirmar a 
ideia generalizada de que a doença se encontra em crescimento e subdiagnosticada. 

Atualmente, apenas uma pequena parcela da população procura tratamento. Quando 
não tratada, a DPOC pode levar a quadros irreversíveis que acabam por afetar 
seriamente a qualidade de vida do doente. Segundo a Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia «a DPOC constitui uma enorme sobrecarga a nível socioeconómico e de 
saúde, sendo uma das principais causas de incapacidade e morte nas sociedades 
industriais. Além das mortes, as doenças respiratórias levam ainda o equivalente a 900 
mil dias de internamento por ano». 

A DPOC é, ainda, responsável por uma elevada frequência de consultas médicas, quer 
ao nível dos cuidados de saúde primários (CSP), quer a nível hospitalar e de serviços de 
urgência, assim como por um significativo número de internamentos hospitalares, 
frequentemente prolongados. Mundialmente, é responsável por elevados gastos 
financeiros, no setor da saúde, constituindo, por isso um problema de saúde pública.  

Tais factos, colocam a DPOC como um dos problemas de saúde pública de maior 
magnitude, sendo previsível que constitua uma das principais causas de morte no termo 
das primeiras décadas do Século XXI. 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
pretende uma abordagem abrangente dos serviços prestadores de cuidados de saúde 
junto da população em risco ou já portadora da doença, promovendo o seu diagnóstico 
precoce e adequados tratamento e reabilitação, em complementaridade com as ações 
desenvolvidas pelo Programa de Intervenção Integrada Sobre Fatores Determinantes da 
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Saúde Relacionados Com os Estilos de Vida, pelo Conselho de Prevenção do Tabagismo 
e intercessão com a Rede de Cuidados Continuados de Saúde. 

Os especialistas creem que, em Portugal, esta doença está subdiagnosticada em todos 
os seus estádios, ou mal diagnosticada, o que atrasa o tratamento e agrava a qualidade 
de vida dos doentes. Estão identificadas algumas barreiras ao diagnóstico precoce como 
a progressão gradual da doença e a relativização dos sintomas por parte dos doentes, 
associando-os à idade ou aceitando-os como um fenómeno “normal” em fumadores. 
Outro fator que pode comprometer o diagnóstico precoce é a associação da DPOC com 
outras comorbilidades e a necessidade da realização de espirometria para confirmação 
do diagnóstico. 

A confirmação do diagnóstico de DPOC exige a realização de espirometria, método 
essencial e indispensável na avaliação do doente com suspeita de DPOC. Uma relação 
de FEV1/FVC pós-broncodilatação <0,70 confirma a presença de limitação do fluxo das 
vias aéreas que não é totalmente reversível. 

Efetuado o diagnóstico de DPOC, o acompanhamento periódico é fundamental por 
forma a retardar a progressiva perda de funcionalidade resultante da evolução da 
doença. O follow-up dos doentes com DPOC deve incluir: reavaliação espirométrica 
periódica; avaliação dos hábitos tabágicos e a promoção ativa da cessação tabágica; 
avaliação da frequência, severidade e causas prováveis das exacerbações; discussão do 
regime terapêutico atual através da avaliação da eficácia no controlo dos sintomas, da 
adesão terapêutica, dos efeitos secundários e revisão da técnica inalatória; vacinação 
recomendada: antigripal e antipneumocócica. 

 

Pertinência – Justificação da escolha 

A USF ALPHA é uma equipa multiprofissional, prestadora de cuidados de saúde 
personalizados à sua população, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a 
globalidade dos cuidados prestados. A melhoria contínua da qualidade é fundamental 
neste processo. Para isso é necessário que de uma forma planeada, estruturada e 
sistemática, se proceda ao acompanhamento e controlo dos procedimentos, à avaliação 
dos resultados e à implementação de melhorias a esse processo. A USF ALPHA tem 
desenvolvido vários processos no sentido da melhoria contínua. Analisando os 
resultados obtidos anualmente, verificam-se baixos índices de desempenho aos utentes 
com DPOC. Neste sentido, emerge a necessidade de investigar o motivo desse 
desempenho e propor medidas corretivas. 

A proporção de utentes com o diagnóstico de DPOC na USF ALPHA, em dezembro de 
2016, era de 2,33%, valor que fica muito aquém do encontrado no estudo GOLD. A USF 
ALPHA conta com uma população de 230 utentes com diagnóstico de DPOC. Desta 
forma, acredita-se que este problema permanece provavelmente subdiagnosticado e 
subtratado.  
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Após a análise dos resultados verificamos ligeira assimetria no número de diagnósticos 
por lista (AS – 59 / 3,95%; CB – 28 / 1,72%; FV – 36 / 2,02%; IF – 36 / 2,2%; OT – 28 / 
1,65%; RG – 43 / 2,63%). Esta pode dever-se a erros de codificação. Verificou-se também 
neste diagnóstico de situação que grande parte dos utentes com DPOC não têm 
registado o FEV1 e não existe a confirmação diagnóstica em grande percentagem desses 
utentes.  

Estes medíocres resultados prendem-se com a difícil realização periódica de 
espirometrias, apesar deste exame poder ser realizado com a comparticipação do SNS, 
na área geográfica próxima da USF não existem clínicas convencionadas que o realizem. 

Este aspeto criou na equipa a necessidade de definir um Plano de Acompanhamento 
Interno nesta área, com vista à implementação de estratégias de melhoria quer na 
identificação e acompanhamento da população de risco acrescido, como no diagnóstico 
e acompanhamento dos doentes com DPOC. Pretende-se, desta forma, prestar cuidados 
de qualidade ao doente com DPOC, reduzindo assim a morbimortalidade e incapacidade 
decorrentes desta doença. 

O presente estudo surge no âmbito do Plano de acompanhamento interno para o ano 
de 2017, acordado no processo de contratualização com o ACES BAIXO VOUGA. 
Pretende-se verificar o cumprimento das atividades previstas, identificando desvios e 
promovendo medidas de melhoria. 

 

Objetivos 

Avaliar e melhorar a qualidade da prestação de cuidados aos doentes com DPOC 

 Confirmar o diagnóstico clínico de acordo com os critérios da Norma de 
Orientação Clínica da DPOC, baseada em recomendações da GOLD (Iniciativa 
Global para a Doença Obstrutiva Crónica).  

o Avaliar se os doentes com registo de DPOC no SCLINICO (R95 ativo) 
possuem um registo de uma espirometria que confirme o diagnóstico.  

o Avaliar se os doentes com registo de Bronquite Crónica no SCLINICO (R79 
ativo) possuem critérios clínicos e um registo de uma espirometria que 
confirme a não existência de critérios espirométricos de DPOC.  

o Critérios de inclusão 
 Indivíduos com registo dos códigos R95 (DPOC) e R79 (Bronquite 

Crónica), obtidos através dos dados do Módulo de Informação e 
Monitorização das Unidades Funcionais (MiMuF).  

 Avaliar se os doentes com diagnóstico espirométrico confirmado de DPOC 
possuem um registo de uma espirometria (registo do FEV1 na ficha individual) 
nos últimos três anos. Solicitar espirometria aos que não a tenham realizado.  
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o Critérios de inclusão  
 Indivíduos com registo do código R95 (DPOC) 

  

 Rastrear / Antecipar o diagnóstico de DPOC nos grupos de risco (utentes com 40 
ou mais anos, fumadores ou ex-fumadores, cuja carga tabágica se calcule 
superior a 10 UMA, aumentando a proporção de diagnóstico de DPOC na 
população alvo. Dado o aparente subdiagnóstico de DPOC na unidade pretende-
se rastrear (solicitar espirometria) de uma forma oportunista aos utentes que 
recorram à consulta e apresentem fatores de risco para a doença. 
 

 Aumentar a taxa de cobertura da vacina antigripal e antipneumocócica nos 
utentes com DPOC. 
 

Metodologia 

Tipo de Estudo: observacional, transversal descritivo.  

Dimensão estudada: Qualidade técnico-científica 

Unidade de estudo: profissionais em avaliação – equipa da USF ALPHA 

População do estudo: utentes da USF ALPHA com diagnóstico de DPOC (R95); Utentes 
com diagnóstico de bronquite crónica (R); Utentes com risco acrescido de DPOC (Idades 
superior a 40 anos e com história de tabagismo ≥ 10 UMA; utentes com atividade 
profissional de risco respiratório comprovado e com clínica sugestiva de DPOC) 

Amostra: Toda a população do estudo. 

Tipo de avaliação: interna (inter-pares). 

Fonte de dados: os dados colhidos serão obtidos a partir dos programas informáticos S-
Clínico e MIM@UF. 

Relação temporal: avaliação retrospetiva. 

Critérios de avaliação: Os seguintes indicadores: 

 Percentagem de utentes inscritos na USF ALPHA com diagnóstico de DPOC 
 Percentagem de doentes com diagnóstico de DPOC, nos quais existe 

confirmação do seu diagnóstico por espirometria com prova de broncodilatação. 
 Proporção de utentes com diagnóstico de DPOC com pelo menos um registo de 

FEV1 nos últimos 3 anos. 
 Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação 

antigripal nos últimos 12 meses. 
 Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação 

antipneumocócica. 
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Avaliação e medidas corretoras 

Como já descrito anteriormente a elaboração deste PAI surgiu na sequência da USF 
ALPHA apresentar uma Proporção de utentes com DPOC, com pelo menos um registo 
de avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos muito baixa. A partir desta realidade a equipa 
delineou outros objetivos nesta faixa de utentes com DPOC já citados neste relatório 
como a administração e registo da vacinação antigripal e antipneumocócica, assim como 
a confirmação diagnóstica dos utentes registados como DPOC. 

A equipa retirou a lista de utentes com o diagnóstico ativo de R95 – DPOC (rubrica do 
ICPC-2), dos 6 ficheiros médicos em abril de 2017, num total de 230 utentes, mas depois 
devido à ausência prolongada de vários profissionais não conseguiu aplicar o que estava 
delineado no protocolo. 

Em dezembro de 2017 verificámos que houve um acréscimo de 6 utentes em relação ao 
ano anterior. Desses 236 utentes apenas 77 utentes têm registo do FeV1 nos últimos 3 
anos o que dá uma proporção de 32,7%. Ficámos aquém da meta proposta pela ACSS 
de 40-60% para atribuição de 1 ponto e 60-100% para atribuição de 2 pontos. 

Em relação à percentagem de utentes com DPOC com registo nos últimos 12 meses de 
vacina antigripal e com pelo menos um registo de vacina antipneumocócica não foi 
possível obter dados. 

Como medidas corretoras a equipa definiu então as seguintes: 

 Realização de Formação em 2018 sobre as Guidelines GOLD 2017 - Critérios de 
diagnóstico e tratamento de DPOC. Esta formação será realizada por Médicos 
internos. 

 Distribuição das listagens de doentes com DPOC codificado ativamente às 
respetivas micro-equipas de família. 

 Verificação do cumprimento de diagnóstico de DPOC 
 Pedido e registo de espirometria na ficha individual dos utentes sem registo de 

FEV-1 nos últimos 3 anos e transcrição do relatório da espirometria quando os 
utentes estão em seguimento em consulta hospitalar de pneumologia. 

 Administração de vacinas de acordo com as normas da DGS. 

 

Conclusão 

Devido a todas as dificuldades passadas pela equipa no ano transato não foi possível a 
sua concretização, pelo que em conselho geral a equipa da USF ALPHA decidiu manter 
o tema e dar seguimento deste PAI para o ano de 2018.  
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5.2 Satisfação dos profissionais 
 

No ano de 2017 também não foi realizado nenhum estudo para monitorização da 
Satisfação dos Profissionais pois em outubro o Conselho Clínico e de Saúde do ACeS 
informou o Conselho Técnico da USF que estariam em elaboração os inquéritos para 
aplicação até ao final do ano. 

Tal como aconteceu com a avaliação da satisfação dos utentes, esta avaliação não foi 
realizada devido às dificuldades já anteriormente referidas.  

No entanto, queremos referir que numa das últimas reuniões de Conselho Geral 
realizadas em 2017 foi feito um “balanço” do estado emocional da equipa, da motivação 
individual e uma renovação do compromisso profissional de cada um. 
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6. Formação Profissional 
 

6.1 Formação Interna 
 

O plano de formação profissional visa contribuir para o desenvolvimento do potencial 
humano, assente no desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, face às 
necessidades da USF ALPHA, através da preparação e qualificação dos profissionais para 
a prestação de serviços de Cuidados de Saúde Primários com uma qualidade técnica 
excelente.  Para tal, é imprescindível a formação dos colaboradores, de forma a 
poderem disponibilizar, no seu desempenho profissional, soluções adequadas, 
inovadoras e de qualidade. 
Em cada ano, os profissionais assinalam as necessidades formativas que são analisadas 
pelo Conselho Técnico que elabora um plano de formação interna. 
O Conselho Técnico da USF ALPHA, juntamente com a restante equipa, procede à 
planificação das atividades formativas. Para tal define um calendário anual de realização 
de ações de formação procedendo à divulgação do mesmo em reunião Multiprofissional 
e através de e-mail. 
Para além desta planificação anual de atividades, a que diz respeito a formação, o 
Conselho Técnico da USF ALPHA procede ao longo do ano a ajustamentos neste plano, 
nomeadamente acrescentando edições extra de ações de formação, quando surge 
oportunidade para tal e seja considerada importante pela equipa. 
Além da formação interna, os profissionais apontam também necessidades de formação 
externa, solicitadas de acordo com as necessidades individuais 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 para secretários clínicos 
e que as necessidades formativas apresentadas por este grupo, para serem 
concretizadas exigem formação externa que tem que ser paga e infelizmente bastante 
dispendiosa. 
 

6.1.1 Formação Interna da Equipa Multiprofissional 
 
Nas tabelas seguintes estão descritas as duas sessões de formação interna realizadas 

por todos os profissionais da USF ALPHA durante o ano de 2017. 
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Ação de Formação: Referenciação para o RNCCI e utilização de aplicativo GestCare 
Nome do Formador:  Dra. Iolanda; Enf.ª 

Cristina Lamarão e 
Enfª Bernardete 

Nº mecanográfico: Não aplicável 

Data:  20.01.2017 Nº Ação: 01.2017 Área de Formação: RNCCI 
Objetivos:  - Critérios de referenciação específicos por tipologia. 

- Procedimento pafra a criação de palavra-passe. 
- Apresentação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde/Módulos de preenchimento obrigatório no sistema de informação da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (GestCare CCI) 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
Quadro 29 - Acção Formação à USF ALPHA sobre Referenciação para o RNCCI e utilização da aplicação 

GestCare 

 

Ação de Formação: Gestão de Conflito e Comunicação Interpessoal 
Nome do Formador:  Dr.ª Fernanda Jesuíno Nº mecanográfico: Não aplicável 
Data:  24.03.2017 Nº Ação: 02.2017 Área de Formação: RNCCI 
Objetivos:  1 – A importância da comunicação e seu desenvolvimento nas relações interpessoais;  

2 – Comportamentos, gestão de conflitos e dinâmicas de grupo nas relações 
interpessoais;  
3 – Mensagem, linguagem corporal, não verbal e conquista da confiança em equipas de 
trabalho;  
4 – Estilos de conversação e de escuta em dinâmicas de comunicação interpessoal;  
5 – A construção e apresentação de relatórios em ambientes organizacionais;  
6 – A comunicação interpessoal em contextos e espaços de reunião e grupos de 
trabalho;  
7 – Capacidades técnicas e interpessoais nas organizações. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
Quadro 30 - Acção Formação à USF ALPHA sobre Gestão de Conflito e Comunicação Interpessoal 

 
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. O ano de 2017 foi um ano atípico, pois as ausências prolongadas de vários 
profissionais sobrecarregaram alguns profissionais nas tarefas da atividade assistencial 
e acabou por não sobrar tempo nem disponibilidade para investir nesta área tão 
importante para a equipa. A equipa está convicta de que o próximo ano tudo será muito 
diferente, pois com a estabilização da equipa e com o ingresso de dois internos de 
formação específica em MGF, haverá novamente a possibilidade de se investir 
fortemente nesta área. 
 
 

6.1.2 Formação de Internos e Alunos 
 

A formação é uma das grandes áreas de interesse e intervenção da USF. Neste âmbito 
desenvolveram os estágios da sua formação 5 alunos de medicina. Os CEMEFs são 
estágios organizados pela ANEM e realizados em unidades de Saúde de todo o país, que 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA USF ALPHA 2017  Página 46 de 52 

pretendem proporcionar aos estudantes a possibilidade de um estágio que venha 
contribuir para a sua formação prática enquanto futuros médicos.  
A nível da formação pós-graduada, não frequentou nenhum interno da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, mas obtivemos a excelente notícia que em 2018 passaremos 
a contar com dois internos da especialidade de MGF. 
Em relação a alunos de enfermagem apenas frequentou uma aluna. 
 

Nome do Aluno 

Nome do Aluno Tutor Área Duração 
Flávia de Oliveira Reis Ribeiro Dr.ª Fátima Veiga Médica 10/07 a 21/07 
Francisco Carlos de Pinho Duarte Dr. Rafael Gonçalves Médica 07/08 a 18/08 
 Hélder Fernandes Enfermagem  
Mariana Matos Carla Bastos Médica 3 /07 a 14/07 

Quadro 31 - Distribuição de Alunos Recebidos na USF ALPHA durante o ano de 2017 

  

6.2 Formação Externa 
………………………………………………….. 

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

todos os profissionais da USF ALPHA durante o ano de 2017. 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

20th International Balint Congress The International Balint Federation / British 
Balint Society 

Descrição da Ação Formativa 
This is an opportunity for international colleagues to consider the benefits and challenges brought to Balint 
groups by having patients, members and leaders from diverse cultural, professional and personal backgrounds. 
 
Diversity is all around us, but talking about it can be difficult. We think that an IBF Congress is just the setting to 
do it. Here are a few examples of questions that the Congress might address, but there will be many more: 

 As more countries and professions join the Balint movement has underlying theory been adapted and 
with what effect? 

 What are the challenges in a group when the social or cultural identities of the patient, presenter, 
participants or leaders are relevant to the case? 

 How may different professional cultures affect the work of multidisciplinary groups? 
Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 
06.09.2017 10.09.2017 Total 4 dias 
Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 
Alcino Sousa Santos 204854 Assistente de MGF Médico 

Quadro 32 - Acção Formação Externa sobre Relação Médico-Utente utilizando a metodologia Balint 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 
Academia Médica 2017 CDC.MGF 
Descrição da Ação Formativa 
Atualização dos conhecimentos nos temas abordados na Academia Médica: 
Oficinas:  

 Urgências em MGF;  
 Declarações do dia-a-dia;  
 Sexualidade nos CSP;  
 Cessação tabágica;  
 Interações medicamentosas; 
  Xadrez DM e HTA;  

 
Habilidades: 

 Holter – o que valorizar?;  
 Dispositivos inalatórios;  
 Exame neurológico;  
 Manobras VPPB; T 
 oque vaginal;  
 Toque retal 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 
01.06.2017 03.06.2017 Total 1 dia 
Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 
Carla Bastos 208075 Assistente de MGF Médica 

Quadro 33 - Acção Formação Externa na Academia Médica 2017 
Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 
Encontro Nacional de Grupos Balint 2017 Associação Portuguesa de Grupos Balint 
Descrição da Ação Formativa 

Atualização dos conhecimentos nos temas abordados no Encontro Nacional.  Pensar uma Medicina Holística 
Melhorar a capacidade de comunicação com os utentes / trabalhar a relação médico-utente 

 Medicina Psicossomática 
 Comunicação com os utentes 
 Treino de Grupo Balint 
 O Médico e o medicamento 

Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 
27.10.2017 28.10.2017 Total 1 dias 
Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 
Alcino Sousa Santos 204854 Assistente de MGF Médico 

Quadro 34 - Acção Formação Externa sobre Relação Médico-Utente utilizando a metodologia Balint no 
Porto 
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7. Atividade científica 
 

7.1 Artigos Escritos, Apresentação de Comunicações e Participação em 
Conferências 
 
No dia 4 de junho de 2017 a Dra. Carla Bastos apresentou em Aveiro, um Workshop com 
o titulo “Primeiros Socorros em Crianças”, no âmbito do Congresso Academia Médica 
2017 promovido pelo CDC.MGF. 
 
 

7.2 Trabalhos de Investigação 
 

Não foram realizados trabalhos de investigação na USF ALPHA durante o ano de 2017. 
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8. Outras atividades 
 

8.1 Educação para a Saúde 
 

A Educação para a Saúde pode ser entendida como a promoção da literacia em saúde e 
a atividade educativa e tem como principais finalidades: aumentar a consciencialização 
das comunidades sobre as questões relacionadas com a saúde dos seus membros, 
colocar as questões da saúde na agenda das pessoas, auxiliar a aquisição de 
conhecimentos e competências e promover atitudes favoráveis à saúde e à promoção 
de valores de bem-estar e equilíbrio. 

A Educação para a Saúde é, pois, uma estratégia de promoção da saúde. Assim, um 
aspeto fundamental das atividades promotoras da saúde é a comunicação e o facto dos 
seus fundamentos teóricos terem ligações bem estruturadas com a educação e o 
marketing social. De acordo com a OMS, a Educação para a Saúde é “uma ação exercida 
sobre os indivíduos no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim de 
adquirirem e conservarem hábitos de saúde saudáveis, aprenderem a usar os serviços 
de saúde que têm à sua disposição e estarem capacitados para tomar, individual ou 
coletivamente, as decisões que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o 
saneamento do meio em que vivem” (OMS, 1969).   

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. 

Em suma, Educação para a Saúde é um processo fundamental numa sociedade, pois 
permite à pessoa/comunidade adquirir de conhecimentos e competências 
indispensáveis para a adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

No ano de 2017 foram realizadas 2 sessões de Educação para a Saúde foram realizadas, 
conforme descrito no quadro seguinte: 

Data Tema Publico Alvo Local 
10.07.2017 Envelhecimentos Ativo e Saudável Toda a população  Junta de Freguesia de Válega 
10.07.2017 Prevenção de Quedas Toda a população Junta de Freguesia de Válega 

Quadro 35 - Descrição da Sessões Educação Para a Saúde de Base Populacional ministradas pela USF 
ALPHA no ano de 2017 

Em 2017 a equipa da USF ALPHA desperta para extrema importância de educação para 
a saúde e pretende aumentar o número de sessões, assim como elaborar vários 
desdobráveis sobre nesta área. 
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9. Conclusão e Perspetivas futuras 
Como início do nosso epílogo gostaríamos aqui de ser muito claros quanto ao nosso 
incondicional apoio a esta mudança no paradigma de trabalhar em equipa e de 
contratualizar a nossa actividade que esta nova metodologia do PAUF nos veio trazer. 
Claramente a mudança da tónica de centrar a contratualização na discussão de décimas 
relativamente a indicadores, muitos deles de execução e não de resultados, para uma 
contratualização que se baseia numa análise profunda de diagnóstico da situação da 
nossa actividade e elaboração de actividades direcionadas à melhoria da qualidade dos 
cuidados prestados vem trazer uma lufada de ar fresco a esta reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, iniciada há já alguns anos.  Assim as equipas podem focar a sua atenção 
no importante, que será perceber o tipo de trabalho que têm vindo a desenvolver e 
localmente reconhecer as especificidades de cada actividade sendo por isso possível 
elaborar actividades estruturadas de forma a serem no futuro estruturantes para o 
nosso trabalho, envolvendo de forma clara toda a administração local, regional e central 
neste processo de melhoria contínua da qualidade. 

Parece-nos também relevante aqui fazer um comentário à forma como decorreu o ano 
de 2017 relativamente a este processo, sendo que nesta questão teremos muito a 
reclamar e não menos importante deixar esta reclamação por escrito, aqui e de forma 
oficial. Para diagnósticos de situações as organizações têm que ter dados fidedignos e 
atempados, tal nunca aconteceu nesta reforma e muito menos neste último ano de 
mudança. Depois os dados têm que ser inteligentes pois diagnósticos de situação 
profundos exigem dados robustos e complexos e não simples percentagens desgarradas 
dos seus envolventes e que poucas ideias transmitem às equipas, obrigando as que 
querem perceber melhor que tipo de trabalho estão a desenvolver a perder muito 
tempo na escalpelização destes números e muitas vezes tendo que os trabalhar depois 
no terreno para um verdadeiro diagnóstico da situação.  Nesta lógica será importante 
os actores envolvidos nestes processos perceberem que possivelmente muitas das 
Unidades Funcionais vão ficar além do seu potencial de participação nesta revolução a 
nível da contratualização pois não vão ter como trabalhar estes dados, ora por falta de 
pessoas e de tempo, mas claramente porque este tipo de trabalho exigirá por parte de 
quem o desenvolve conhecimentos mais aprofundados nesta área da gestão e 
governação clínica e de organizações. Assim foi muitas vezes durante o ano de 2017 
discutido e confirmado nas reuniões da equipa da USF ALPHA que será premente esta 
mudança de forma para que as equipas possam realmente fazer o seu trabalho, caso 
contrário esta mudança será mais um processo condenado ao fracasso, não pela 
ideologia e filosofia do mesmo, mas pela sua operacionalização. 

Por fim, para sermos o mais sumário que conseguimos, será vital que a administração 
local, regional e central perceba de uma vez por todas que tipo de mudanças esta 
contratualização trouxe para a sua actuação. Esta reforma só poderá sair vitoriosa se 
estes actores perceberem que terão de se comprometer de forma clara com as 
negociações que vão desenvolver junto das suas Unidades Funcionais e que muito do 
sucesso das mesmas dependerá de os primeiros fornecerem atempadamente os 
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recursos e apoio necessário para o desenvolvimento das diversas actividades das 
equipas e que deverá ser aceite e ficar plasmado na Carta de Compromisso. Um exemplo 
será que se a USF ALPHA atempadamente (já no final do ano de 2016) colocou o seu 
problema de falta de elementos durante o ano de 2017 e expôs muito nitidamente todos 
os constrangimentos que daí adviriam para o trabalho a desenvolver ao ACeS Baixo 
Vouga. Soubemos que muitas diligências foram envidadas pelo ACeS no sentido de 
tentar menorizar este impacto, mas nunca foi possível obter da ARS Centro, IP e da ACSS 
respostas cabais e que pudessem provir para uma solução adequada deste problema e 
assim permitir provavelmente que o resultado que a USF ALPHA obteve no seu IDG fosse 
mais adequado com o seu desenvolvimento actual. Logo este resultado será muito mais 
da responsabilidade da administração regional e central do que da USF ALPHA e do ACeS 
Baixo Vouga. O que acabamos de descrever personifica a imagem que atrás deixamos 
de que sem o devido comprometimento de ambas as partes no processo negocial nunca 
esta Contratualização será eficaz e não passará de um mero momento de afirmação de 
vontades sem nenhum resultado efectivo depois no terreno. Somos perante isto muito 
acutilantes na nossa exigência e que será mudar não só a forma como as Unidades 
olham para todo este processo, mas mais importante que isto a forma como a 
administração olha para todo este novo modelo e comprometer-se com ele ou então 
propor o seu fim.  

Teremos também que exigir aqui que de futuro a contratualização decorra no último 
mês do ano anterior ao qual a mesma diz respeito, a exemplo diremos que a 
contratualização de 2019 deverá ser desenvolvida em novembro e dezembro de 2018.  

Quanto aos resultados da USF ALPHA nas várias áreas, subáreas e dimensões estamos, 
apesar de tudo, satisfeitos. Dir-se-ia que uma equipa que se propõe a atingir um IDG de 
80.2 % e atinge um IDG de 67.7 %, expressar contentamento pelos resultados será um 
exercício pouco sério. Tal seria verdade se durante o ano de 2017 a USF ALPHA não 
tivesse atravessado um período negro no que diz respeito a ausências prolongadas. 
Estas ausências decorreram no corpo médico e de enfermagem, com ausências por 
baixas médicas de gravidezes de risco, de licenças de Parentalidade e de Licença de 
Casamento para dois elementos do corpo médico ao mesmo tempo, entre outros 
constrangimentos menores, mas que na ausência de muitos dos elementos da equipa 
se tornam muito relevantes, sendo exemplo disto o gozo de férias por parte dos 
elementos que ficam. Como já descrito, comentado e avaliado atrás é muito notório que 
muitas das dimensões afectadas tiveram a ver sem margem para dúvidas com a 
ausências dos profissionais e consequentemente tornar impossível à equipa que ficou 
dar soluções aos problemas causados.  

Se alguma coisa terá que ser mudada não nos parece que seja o trabalho que a USF 
ALPHA tem vindo a desenvolver e continua a aperfeiçoar, mas sim a forma como os 
diversos elementos neste processo se articulem e contribuem para a resolução de 
problemas.  Neste sentido a nossa análise evidenciou os pontos que iremos de futuro 
trabalhar para corrigir os desvios à qualidade da actuação da equipa, identificados neste 
relatório de actividades e que pensamos terem sido bem descritos nos capítulos 
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anteriores, mas identificou acima de tudo o que nos parece importante evidenciar de 
forma muito clara e séria, ou seja, as organizações não são na sua essência um conjunto 
de normas, procedimentos, regras e actuações definidas, mas são acima de tudo as 
PESSOAS que nela trabalham, sendo que quando não damos a devida atenção a esta 
dimensão da organização por melhor que a outra dimensão seja os resultados que a 
mesma conseguirá atingir serão sempre muito frustres quando comparados com o seu 
verdadeiro potencial.   

Pedimos aqui e em género de súmula que para futuro o processo de contratualização 
seja muito mais fiel aos seus princípios fundadores e filosóficos e que todos os 
envolvidos directa ou indirectamente contribuam de forma apaixonada no seu 
progresso, implementação e operacionalização. Gostávamos de uma mudança de 
paradigma no Sistema Nacional de Saúde e que além de colocar o Cidadão no centro da 
actuação do mesmo, colocasse lá também, com a mesma importância, as PESSOAS que 
trabalham diariamente de forma árdua e afincada para prestar serviços adequados, 
proporcionais e de qualidade aos cidadãos atrás referenciados. Sem esta mudança de 
paradigma de que somente tendo profissionais informados, formados e motivados a 
desempenhar as suas funções com zelo, responsabilidade e empenho diariamente é que 
vamos ter sucesso quer seja com esta reforma quer seja qualquer outra que se venha a 
desenhar, caso contrário estaremos votados ao marasmo que durante muitos anos foi 
acompanhando a actividade a nível dos Cuidados de Saúde Primários e que levou muitos 
de nós a descrerem numa verdadeira possibilidade de mudança para melhor. 

Gostávamos de vos deixar com esta reflexão, que parecendo completamente 
desinserida do tema que tratamos se formos suficientemente abertos ao seu significado 
mais profundo poderemos perceber que já há muitos séculos as pessoas e a sua 
motivação é que eram importantes no avanço da humanidade:  

“A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir.” (Séneca, Século IV A.C., 
Imperio Romano) 
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