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ACES - Agrupamento de Centros de Saúde 

AINE - Anti-inflamatórios Não Esteroides 

ARSC – Administração Regional Saúde do Centro 

art.º - Artigo 

CAC – Consulta de Atendimento Complementar 

CEISUC - Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra  

CT – Conselho Técnico 

DGS – Direção Geral Saúde 

DL – Decreto de Lei 

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

DQS – Departamento de Qualidade e Saúde 

DRC - Doenças Respiratórias Crónicas 

E e Enf.- Enfermeiro(a) 

ERA – Equipa Regional de Apoio 

ERS – Entidade Reguladora da Saúde 

GBD - Global Burden Disease 

GOLD - Iniciativa Global para a Doença Obstrutiva Crónica 

HFZ – Hospital Francisco Zagalo 

HgbA1c - Hemoglobina Glicosilada 

IARC - International Agency for Research on Cancer 

IC - Índice de Cumprimento 
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IDG – Índice de Desempenho Global 

IDPP4 - Inibidores da dipeptidil peptidase 4 

M – Médico(a) 

MCDT´s - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MGF – Medicina Geral e Familiar 

NOC – Normas de Orientação Clínica 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PAI – Plano de Acompanhamento Interno  

PAUF – Plano de Ação da Unidade Funcional 

PDCA – Plan-Do-Check-Act 

PVP – Preço Venda ao Público 

RCG – Reunião do Conselho Geral 

RMP – Reunião Multiprofissional 

SC – Secretário Clínico(a) 

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

UCC- Unidade de Cuidados na Comunidade 

UCF – Unidade Coordenadora Funcional 

UMA – Unidade Maços Ano 

USF – Unidade de Saúde Familiar 

YLD - Years of Life Lost (anos de vida perdidos por incapacidade) 
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1. QUEM SOMOS 

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 nono 

ano de atividade e o terceiro ano completo em modelo B.  

Missão - A Unidade de Saúde Familiar ALPHA tem por missão a prestação de cuidados de saúde 

personalizados à população inscrita garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a 

continuidade dos mesmos. (DL 73/2017, art.º 4º) 

Visão - Uma unidade de cuidados de saúde primários de excelência, próxima dos seus utentes, 

sustentável e baseada na vontade empreendedora dos seus profissionais. 

Valores - A Unidade de Saúde Familiar ALPHA orienta a sua atividade pelos seguintes valores: a) 

Conciliação, que assegura a prestação de cuidados de saúde personalizados, sem descurar os 

objetivos de eficiência e qualidade; b) Cooperação, que se exige de todos os elementos da equipa para 

a concretização dos objetivos da acessibilidade, da globalidade e da continuidade dos cuidados de 

saúde; c) Solidariedade, que assume cada elemento da equipa ao garantir o cumprimento das 

obrigações dos demais elementos de cada grupo profissional; d) Autonomia, que assenta na auto-

organização funcional e técnica, visando o cumprimento do plano de ação; e) Articulação, que 

estabelece a necessária ligação entre a atividade desenvolvida pelas USF e as outras unidades 

funcionais dos respetivos Agrupamentos de Centros de Saúde; f) Avaliação, que, sendo objetiva e 

permanente, visa a adoção de medidas corretivas dos desvios suscetíveis de pôr em causa os objetivos 

do plano de ação; g) Gestão participativa, a adotar por todos os profissionais da equipa como forma de 

melhorar o seu desempenho e aumentar a sua satisfação profissional, com salvaguarda dos conteúdos 

funcionais de cada grupo profissional e das competências específicas atribuídas ao conselho técnico. 

(DL 298/2007, art.º 5º) 
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A USF ALPHA Integra uma equipa multiprofissional constituída por 17 profissionais, seis médicos, seis 

enfermeiros e cinco Secretários Clínicos. Todos os elementos integram o mapa de pessoal do ACeS 

Baixo Vouga, tendo-se registado duas situações de vínculo precário, no grupo profissional do 

Secretariado Clínico, que ficaram resolvidas no dia 01/02/2019. 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 pela Enf.ª Diana Silva, Dr. Rafael 

Gonçalves e Secretária Clínica Rita Pereira. 

 
Tabela 1 - Lista de Profissionais da USF ALPHA em 2018 

 

Nome Área Regime Vínculo Mapa de Pessoal  

Alcino Jorge Marcos de Sousa Santos M 42 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Carla Sofia Jesus Bastos M 40 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Inês Barbosa Figueiredo M 40 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Maria de Fátima de Costa Veiga Rodrigues Mieiro M 42 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Oleksandr Turyanskyy M 42 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Rafael Hipólito Azevedo Gonçalves M 40 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Catarina José Carvalho Lamas E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Cristiana Sofia Valente Santos E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Diana Manuela Pereira Silva E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Fernanda Maria Barbosa Magalhães da Cruz E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Hélder Óscar Silva Fernandes E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

José Cláudio Jesus Reis E 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Daniela Pereira Mendonça SC 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Maria Conceição Casimiro Pinto SC 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Maria da Conceição Oliveira Pinho Gomes SC 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Maria de Fátima Coimbra Pereira SC 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Rita Helena Soares Ribeiro Pereira SC 35 CTFPTI ACeS Baixo Vouga 

Ana Rita Sofia Aires Médica Interna de Formação Específica em MGF 
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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 17 horas, de acordo com o descrito no seu 

Regulamento Interno.   

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.º 1368/2007, de 18 de outubro. 

É garantida a carteira básica de serviços a todos os utentes inscritos na USF ALPHA. 

 

 
2. QUEM SERVIMOS 

Em 31 de dezembro de 2018 o número de utentes inscritos era de 10233 utentes (12913UP), 

representando um ganho atual de 1924 utentes face ao início de funções da unidade. Face ao mês 

homólogo do ano anterior verificou-se um aumento de 72 utentes (Ver as tabelas seguintes). 

 
 
 
 

Tabela 2 – USF ALPHA em Dezembro de 2018 

 

 

 
 

Tabela 3 – USF ALPHA em Dezembro 2017 

 

Os 10233 utentes correspondem a uma média de 1706 utentes por médico e por enfermeiro e a uma 

média de 2047 utentes por secretário clínico. Pode verificar-se na tabela 2 a distribuição dos utentes 

por grupos etários e as unidades ponderadas da USF ALPHA.  
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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 

(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:  

 

Em relação aos índices de dependência, conforme podemos ver a seguir nas figuras, a USF ALPHA 

apresenta um índice de dependência dos jovens de 18,89%, um índice de dependência dos idosos 

de 27,65% e um índice de dependência total de 46,54%. Todos estes índices de dependência são 

inferiores aos índices de dependência de Portugal, ARS Centro e ACeS Baixo Vouga. 

 

Tabela 4 - Pirâmide Etária dos utentes inscritos na USF ALPHA em 2018 
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Tabela 6 -Distribuição dos utentes inscritos na USF ALPHA por Grupos etários de acordo com DL 298/2007 

Tabela 5 - Comparação do Índice de Dependência de Portugal, ARS Centro, ACeS Baixo Vouga e USF ALPHA 
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3. PROBLEMAS E OBJETIVOS 

A USF ALPHA em 2018 e de acordo com o Plano Nacional de Saúde e o Plano Local de Saúde 

identificou cinco problemas: 

1 – Doenças Cérebro-Cardiovasculares 

As doenças cérebro-cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade na população 

portuguesa, tal como em todos os países europeus. Em termos de taxa de mortalidade padronizada 

nos últimos cinco anos, salienta-se a tendência constante de decréscimo verificada nos anos mais 

recentes, com uma redução de 22,4% (DGS - 2013, 2014). Recorrendo ao global burden disease 

(GBD), ferramenta epidemiológica que tem como objetivo último apoiar as tomadas de decisão sobre 

estratégias e políticas na área da saúde, verifica-se que as doenças cérebro cardiovasculares 

apresentaram um peso de 13,74%; No que se refere à carga de morbilidade, em anos de vida perdidos 

por incapacidade (YLD), as doenças cardiovasculares têm um peso de 2,35%; Os resultados apontam 

também para uma redução da mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos de idade) o que representa 

grande relevância social. Para esse facto têm contribuído a implementação de medidas que intervêm 

em determinantes transversais de saúde, nomeadamente a prevenção e controlo do tabagismo, a 

alimentação saudável, a diabetes, a hipertensão arterial, a dislipidemia e a obesidade. (Todos estes 

problemas são bastantes prevalentes na USF, pelo que consideramos este um dos principais 

problemas em que a equipa terá que continuar a investir) A equipa da USF ALPHA tem, pois, como 

objetivo promover uma atuação planeada e organizada na prevenção e controlo dos fatores de risco 

cardiovasculares, de forma a não só evitar as doenças cérebro-cardiovasculares, mas também reduzir 

as incapacidades por elas causadas e prolongar a vida. 

Prevalências na USF ALPHA: (1) Obesidade (20,94%) e Excesso de peso (11,90%) – 32,84%; (2) 

Alterações do metabolismo dos lípidos – 30,93% (3) Hipertensão arterial (K86 e K87) – 24,99% (4) 

Abuso de Tabaco - 12,87% (5) Diabetes tipo 2 (8,19%) e Diabetes tipo 1 (0,78%) - 8,97% 

Para este problema a USF planeou, de uma forma genérica, 5 objetivos: reduzir a mortalidade 

prematura <70 anos por doença cerebrovascular - o objetivo passa por uma deteção precoce dos 

fatores de risco cardiovasculares e consequente controlo dos mesmos para assim, evitar graves 
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complicações cerebrovasculares, promovendo uma vida mais longa e saudável; reduzir a mortalidade 

prematura <70 anos por doença isquémica cardíaca - o objetivo passa por uma deteção precoce dos 

fatores de risco cardiovasculares e consequente controlo dos mesmos para assim, evitar graves 

complicações cardíacas, promovendo uma vida mais longa e saudável; reduzir a prevalência do 

consumo de tabaco na população com >= 15 anos e eliminar a exposição ao fumo ambiental -  objetivo 

passa por alertar a população dos riscos do consumo de tabaco e promover a cessação tabágica; 

controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população; aumentar a 

esperança de vida saudável aos 65 anos de idade; identificar precocemente os fatores de risco 

cardiovasculares e controlá-los para promover adultos saudáveis. 

2 – Doenças Oncológicas 

Na Europa os tumores malignos são a segunda causa de morte e morbilidade, logo a seguir às doenças 

cardiovasculares (OMS, 2016), sendo a primeira causa de morte prematura. Na Europa a previsão 

realizada pela International Agency for Research on Cancer (IARC), tendo como base apenas o 

envelhecimento da população, determina um aumento de 13,7% de novos casos de cancro. As 

previsões para Portugal são semelhantes e apontam para um acréscimo de 12,6% (DGS, 2013, 2014). 

Estas previsões do aumento de incidência dos diferentes tipos de cancro têm-se vindo a confirmar. 

Recorrendo ao global burden disease (GBD), ferramenta epidemiológica que tem como objetivo último 

apoiar as tomadas de decisão sobre estratégias e políticas na área da saúde, verifica-se que as 

doenças oncológicas apresentaram um peso de 10,38%; No que se refere à carga de morbilidade, em 

anos de vida perdidos por incapacidade (YLD), as doenças oncológicas têm um peso de cerca de 

1,01%; No mundo, cerca de 30% das mortes por cancro são provocadas por 5 principais fatores de 

risco comportamentais e alimentares: índice de massa corporal elevado, baixo consumo de frutas e 

legumes, falta de exercício físico, tabagismo e consumo de álcool (OMS, 2015). Na Região Europeia, 

mais de 40% das mortes por cancro são evitáveis (OMS, 2016). Aproximadamente 40% da carga total 

de cancro é atribuível ao tabagismo e consumo excessivo de álcool. Se forem adicionadas as 

consequências de uma dieta inadequada, da obesidade e inatividade física, a percentagem de cancro 

originado por um estilo de vida pouco saudável sobe para 60% (OMS, 2016). Nos homens, em 2012, 

os 5 tipos de cancro mais frequentes (número total de casos) foram o cancro da próstata (66,2 novos 

casos/100.000), do cólon e reto (42,1 novos casos/100.000), do pulmão (32,2 novos casos/100.000), 
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da bexiga (23,4 novos casos/100.000) e do estômago (18,3 novos casos/100.000). Nas mulheres, os 

5 tipos de cancro mais frequentes foram o cancro da mama (60,9 novos casos/100.000), do cólon e 

reto (29,2 novos casos/100.000), do colo uterino (14,9 novos casos/100.000), do estômago (11,8 novos 

casos/100.000) e do pulmão (9,8 novos casos/100.000) (OMS, 2012). O cancro é uma das doenças do 

futuro (e do presente) também muito prevalente na população inscrita da nossa unidade e dessa forma 

a equipa pretende prosseguir uma abordagem de prevenção com implementação de estilos de vida 

saudáveis, aumentar a população rastreada e realizar diagnósticos precoces com o objetivo de diminuir 

a mortalidade. 

Prevalências da USF ALPHA: (1) Neoplasias Malignas - 3,4%; (2) Cancro do Cólon - 0,53%; (3) Cancro 

da mama - 0,75%; (4) Cancro do colo do útero - 0,05%; (5) Neoplasia do aparelho digestivo Benigna / 

Incerta - 4,8%; (6) Neoplasia Genital de natureza Incerta - 0,6%; (7) Neoplasia Benigna da mama - 

1,75% 

Os objetivos delineados para este problema foram: reduzir a mortalidade prematura <70 anos por 

doença oncológica; reduzir a mortalidade associada a tumores preveníeis; aumentar a taxa de 

cobertura dos rastreios oncológicos (cancro da mama, colo do útero e colón e reto); controlar a 

incidência e a prevalência de consumo de álcool na população; alertar a população dos riscos do 

consumo de álcool e promover a cessação alcoólica. 

3 – Perturbações Mentais 

O Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental (Caldas de Almeida e Xavier, 2013), mostra que 

as perturbações psiquiátricas afetam mais de um quinto da população portuguesa (prevalência anual). 

Deste valor global, os valores mais altos são atribuídos às perturbações da ansiedade (16,5%) e às 

perturbações depressivas (7,9%). A mortalidade diretamente decorrente de doenças mentais não é 

quantitativamente expressiva, nem em termos relativos (o peso das doenças mentais na mortalidade 

total é o penúltimo nas causas de morte associadas às patologias mais relevantes, em percentagem, 

dos programas prioritários de saúde), nem em termos absolutos (cerca de 10/100.000 habitantes, em 

2012, na principal causa de mortalidade — lesões Auto provocadas intencionalmente/ suicídio). Porém 

o impacto da doença mental na capacidade produtiva é avassalador. Recorrendo ao global burden 
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disease (GBD), ferramenta epidemiológica que tem como objetivo último apoiar as tomadas de decisão 

sobre estratégias e políticas na área da saúde, verifica-se que as perturbações mentais apresentaram 

um peso de 11,75%; no que se refere à carga de morbilidade, em anos de vida perdidos por 

incapacidade (YLD), as perturbações mentais têm um peso de 22,55%; Portugal apresenta um elevado 

consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (96 DHD). Este consumo é muito superior ao verificado 

na Dinamarca (31 DHD), Noruega (62 DHD) e Itália (53 DHD). 

Prevalências na USF ALPHA: (1) Perturbações depressivas - 13,19% (2) Perturbação da Ansiedade 

Generalizada - 6,55% 

Foram definidos dentro da área da saúde mental dois objetivos: promover o bem-estar e a saúde mental 

da população inscrita na USF ALPHA, através da implementação de programas de prevenção, 

tratamento e reabilitação das doenças mentais; inverter a tendência da prescrição de benzodiazepinas 

na população inscrita na USF 

4 – Doenças Respiratórias 

Em Portugal, as doenças respiratórias são uma das principais causas de morbilidade e mortalidade, 

em particular as doenças respiratórias cónicas (DRC), cuja prevalência é de cerca de 40%, com 

tendência a aumentar. Portugal tem assistido, desde a década de 1990, a um aumento consistente da 

mortalidade global por doenças respiratórias. Atualmente estas doenças são a terceira principal causa 

de morte, a seguir às doenças do aparelho circulatório e aos tumores malignos. Em 2013 as doenças 

respiratórias foram responsáveis por 12.605 óbitos (11,83%), constatando-se que a percentagem de 

mortalidade global foi superior nos homens (12,09%), comparativamente com as mulheres (11,56%). 

Entre as doenças respiratórias crónicas mais importantes, destacam-se, pela sua elevada prevalência, 

as seguintes: Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Síndrome da Apneia do Sono 

Prevalências na USF ALPHA: (1) Asma - 3%; (2) DPOC - 2,32%; (3) Apneia do Sono - 2,07% 

Para a área respiratória, a USF ALPHA delineou dois objetivos: aplicar um Programa de Melhoria 

Contínua de Qualidade (PAI) na área da DPOC, com vista à implementação de estratégias de melhoria 

quer na identificação e acompanhamento da população de risco acrescido, como no diagnóstico e 
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acompanhamento dos doentes com DPOC; identificar os utentes com Síndrome da Apneia do Sono e 

melhorar o seu acompanhamento. 

5 – Doença Aguda  

Entende-se por doença aguda o surgimento repentino de sinais e sintomas ou o agravamento de 

problemas antigos com necessidade de alívio das queixas. Prestar atendimento/resposta no próprio 

dia (que se poderá traduzir ou não em consulta) e com a máxima celeridade possível para todas as 

situações de doença aguda ou de sofrimento, na USF, ou no domicílio do doente, quando justificado 

(critérios definidos seguidamente), preferencialmente pelo seu Médico e/ou Enfermeiro de Família. 

Prestar atendimento/resposta no próprio dia (que se poderá traduzir ou não em consulta) e com a 

máxima celeridade possível para todas as situações de doença aguda ou de sofrimento, na USF, ou 

no domicílio do doente, quando justificado (critérios definidos seguidamente), preferencialmente pelo 

seu Médico e/ou Enfermeiro de Família. Para moderar o recurso a este tipo de consultas e evitar o seu 

esgotamento com situações não agudas, a USF ALPHA elaborou e aplica um protocolo de triagem que 

consiste em várias “árvores de decisão” onde constam os sistemas corporais e diferentes tipos de 

queixas que, após a seleção, indicam qual o encaminhamento mais adequado. 

Os objetivos definidos foram: adequar os cuidados de saúde às necessidades das pessoas em 

situações agudas de acordo com os recursos; caracterizar os pedidos de consulta no próprio dia da 

USF ALPHA, identificando os motivos de consulta, tipo e adequação da resposta dada; conhecer o 

perfil dos utentes sobre utilizadores 

Em suma a equipa da USF ALPHA tentou perceber quais seriam os resultados a 31/12/2018 

relativamente aos objetivos gerais traçados para estes problemas, mas como muita coisa em Portugal 

ainda tem que mudar para realmente os profissionais considerarem estar dotados das ferramentas 

básicas e essenciais a uma verdadeira Governação Clínica, não pudemos avaliar os mesmos e só nos 

coube verter aqui aquilo que já tínhamos escrito no PAUF. 

Esperamos que num futuro muito próximo estas situações sejam colmatadas e possamos realmente 

perceber os verdadeiros resultados em saúde das nossas múltiplas tarefas e atividades. 
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4. PLANO DE AÇÃO  

 

 

 
4.1. VISÃO GLOBAL (IDG 2017-2018) 

 

No ano de 2018 a USF ALPHA obteve um índice de desempenho global de 89,90. Este valor ficou 

bastante acima do contratualizado e que já constituía um valor ambicioso (84,74). Verificamos que 

aumentamos o índice de desempenho em 20,7 pontos em relação ao ano de 2017 (69,20) 

É de salientar que este é o segundo ano em que a equipa trabalhou com este novo modelo de 

contratualização, e foi um ano em que a equipa se manteve estável, sem ausências prolongadas de 

profissionais, pelo menos ausências com a magnitude das sentidas no ano de 2017. 

 

Desempenho 2017 Contratualizado 2018 

Global 64,20 84,74 89,90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Evolução mensal do IDG da USF ALPHA durante o ano de 2018 

 

Ano-Mês Valor IDG 

2017-12 64,90 

2018-01 63,80 

2018-02 67,50 

2018-03 68,00 

2018-04 71,90 

2018-05 71,40 

2018-06 77,00 

2018-07 79,00 

2018-08 78,30 

2018-09 82,80 

2018-10 83,00 

2018-11 87,70 

2018-12 89,90 

 

 



 

Elaborado por USF ALPHA  Ano de Revisão 2020 

Aprovado em ACG03.2019 Data de Aprovação 8 de março de 2019 

Documentos revogados Não aplicável Páginas Página 18 de 84 

 

 

USF ALPHA Tipo de Documento Relatório 

 

Nome Relatório de Atividades RA 

Palavras-chave Relatório; Atividades; Avaliação; Plano de Ação;  

Área Prestação de contas Subárea Não Aplicável 

Versão RA2018V1 Ano de elaboração 2019 

 
4.2. DESEMPENHO ASSISTENCIAL 

4.2.1. ACESSO 

Nesta subárea do desempenho assistencial a USF ALPHA apresentava um Índice de Desempenho de 

70,8 e contratualizou 87,5. Para melhorar o desempenho nesta área a equipa propôs atividades 

descritas na tabela 8, que não foram realizadas, mas manteve-se o esforço da equipa em cumprir o 

atendimento por enfermeiro de família e em adequar os horários de resposta ás necessidades da 

população. 

Atividades Propostas em 2018 referente ao acesso 

Atividades 

1 
Estudo das consultas realizadas pelo próprio enfermeiro de família, com diagnóstico da situação e introdução de 

medidas corretoras conforme o resultado de diagnóstico da situação. 

 
2 Diagnóstico da situação relativamente à adequação dos horários da USF ALPHA comparando com as expectativas 

dos utentes da mesma. 
Tabela 8 - Atividades planeadas e descritas no PAUF na subárea do acesso 

 

Desempenho – Acesso 2017 Contratualizado 2018 

Atendimento Telefónico *** *** *** 

Cobertura ou utilização  100 100 100 

Consulta no próprio dia  *** *** 100 

Distribuição das consultas presenciais no dia  75  62,5 87,5 

Personalização   50 100  100 

Tempos máximos de resposta garantida  *** *** 100 

Trajeto do utente na unidade funcional  *** *** *** 

Resultado da subárea  70,8  87,5 98,40  
 

Tabela 9 - Desempenho contratualizado para 2018 nas diferentes dimensões da subárea do Acesso e os resultados em 2017 e 
2018 

 

Comentários:  O Índice de desempenho na Subárea Acesso foi de 98,40% (a equipa teve um score 

de 27 pontos em 28 possíveis). A única dimensão em que a equipa não alcançou os 100% foi na 
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distribuição das consultas presenciais do dia, em que na métrica / indicador 346 (proporção de 

consultas realizadas entre as 8-11H) a equipa teve 32, 97% e o máximo esperado era 30%. 

Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea do Acesso 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Acesso 

Cobertura ou 
Utilização 

2013.003.01 
3 - Taxa de domicílios médicos por 1.000 
inscritos 

12,00 18,00 35,00 40,00 24,988 2 

2017.330.01 
330 - Índice de utilização anual de consultas 
médicas 

0,80 0,85 2,00 2,00 0,867 2 

2017.331.01 
331 - Índice de utilização anual de consultas 
enferm. 

0,70 0,75 2,00 2,00 0,810 2 

2013.006.01 
6 - Taxa de utilização de consultas médicas - 3 
anos 

80,00 85,00 95,00 100,00 87,980 2 

2013.099.01 
99 - Taxa utilização consultas de enfermagem 
- 3 anos 

70,00 75,00 85,00 90,00 81,755 2 

Consulta no 
Próprio Dia 

2017.344.01 
344 - Propor. consultas médicas realiz. no dia 
agendam. 

15,00 20,00 35,00 45,00 29,605 2 

Distribuição 
das Consultas 
Presenciais no 
Dia 

2017.346.01 
346 - Propor. consul. realiz. intervalo [8; 11[h 
(Q1) 

15,00 20,00 30,00 35,00 32,973 1 

2017.347.01 
347 - Propor. consul. realiz. intervalo [11; 14[h 
(Q2) 

20,00 22,50 32,50 35,00 26,796 2 

2017.348.01 
348 - Propor. consul. realiz. intervalo [14; 17[ 
(Q3) 

20,00 22,50 32,50 35,00 22,776 2 

2017.349.01 
349 - Propor. consul. realiz. intervalo [17; 20]h 
(Q4) 

10,00 15,00 25,00 35,00 17,453 2 

Personalização 
2013.001.01 1 - Proporção de consultas realizadas pelo MF 75,00 78,00 88,00 90,00 85,016 2 

2013.005.01 5 - Proporção de consultas realizadas pelo EF 60,00 65,00 75,00 80,00 67,211 2 

Tempos 
Máximos de 
Resposta 
Garantidos 

2017.335.01 
335 - Prop. cons. ind. receit. c/ resposta 3 dias 
úteis 

80,00 85,00 100,00 100,00 97,916 2 

2017.342.01 
342 - Proporção consul. méd. inic. ut. <= 15 
dias úteis 

60,00 65,00 100,00 100,00 88,318 2 

Tabela 10 - Indicadores na subárea do acesso utilizados para o cálculos do desempenho da unidade 
 

Métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea do Acesso 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Acesso 

Cobertura ou 
Utilização 

2013.100.01 
100 - Taxa utiliz. consultas médicas ou enferm. 
- 3 anos 

86,00 91,00 97,00 100,00 94,185 2 

2013.002.01 
2 - Taxa de utilização global de consultas 
médicas 

65,00 70,00 85,00 90,00 73,683 2 

Consulta no 
Próprio Dia 

2017.345.01 
345 - Propor. consul. enfer. realiz. no dia do 
agendam. 

15,00 20,00 55,00 65,00 44,513 2 

2018.405.01 
405 - Propor. cons. médic. "do dia" efet. UF 
diferente 

0,00 0,00 1,00 2,00 10,724 0 

Tabela 11 - Indicadores na subárea do acesso não utilizados para o cálculos do desempenho da unidade 
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4.2.2. GESTÃO DA SAÚDE  

Em relação à subárea Gestão da Saúde a equipa da USF ALPHA obteve um desempenho de 75%. Tal 

como no ano anterior, foi o 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 e Saúde Infantil e Juvenil, ambas com 75% e Saúde do idoso com 50%. 

Atividades Propostas em 2018 referente à Gestão da Saúde 

Atividades 

1 Estudo das razões pelas quais as consultas dos recém nascidos até aos 28 dias no ano de 2017 não foram 

realizadas e introdução de medidas corretoras caso se adeque. 

2 Avaliação trimestral por cada enfermeiro de família sobre o estado vacinal do seu ficheiro de Utentes com 

convocatória telefonicamente e/ou carta dos não cumpridores. 

3 Avaliação das razões da má prestação da USF ALPHA relativamente ás ecografias de primeiro trimestre no tempo 

gestacional adequado e caso haja falhas da parte da USF ALPHA implementar medidas corretoras adequadas. 

4 Revisitação do tema distúrbios do sono em pessoas com mais de 65 anos e tratamento adequado em reunião do 

corpo médico 

5 Avaliação da taxa de efetividade da vacinação contra a gripe na época vacinal 2017/2018. 

6 Implementar medidas corretoras a nível da estratégia do programa vacinal para a época 2018/2019 

Tabela 12 - Atividades planeadas e descritas no PAUF na subárea da Gestão da Saúde 

 

 

Desempenho - Gestão da saúde 2017 Contratualizado 2018 

Saúde da mulher  75 100 75 

Saúde do adulto  100 100 100 

Saúde do idoso  50 60 50 

Saúde infantil e juvenil  25 50 75 

Resultado da subárea  62,5 77,5  75 
Tabela 13 - Desempenho contratualizado para 2018 nas diferentes dimensões da subárea da Gestão da Saúde e os resultados de 

2017 e 2018 
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Comentários:  

No que diz respeito às atividades propostas na segunda atividade apenas foi realizada uma avaliação 

informal por cada enfermeiro de família sobre o estado vacinal do seu ficheiro, não tendo sido realizada 

convocatória de forma sistemática, mas realizada a vacinação em todos os contactos oportunistas. 

Devido a não ter havido vacina antitetânica durante o último trimestre do ano e ao facto de a vacina da 

gripe ter sofrido uma rotura de stock no período crítico de administração (fim de novembro), que foi 

restabelecido muito depois desse período, esta limitação condicionou bastante os resultados.  

Englobando a 5º e 6º atividades propostas foi realizado em setembro um levantamento das 

necessidades de vacina da gripe para este ano e concluiu-se que mesmo que nos fossem enviadas 

atempadamente as vacinas apenas teríamos quantidade suficiente para vacinar 55% dos utentes 

selecionados para tal.  

Na 3ª atividade que diz respeito à ecografia realizada no 1º trimestre foi decidido em reunião de corpo 

médico não aguardar pela convocatória hospitalar e solicitá-la sempre a todas as grávidas. Graças a 

um esforço da equipa a proporção de grávidas com ecografia no 1º trimestre foi cumprida amplamente, 

tendo evoluído de 64,7 em 2017 para 79,5 em 2018.  

À semelhança das anteriores atividades, o estudo proposto para averiguar as razões para as consultas 

dos recém-nascidos até aos 28 dias ter o valor obtido em 2017 (88,7) não foi realizado e este indicador 

manteve-se, com um valor de 88,3 em 2018.  

Salienta-se o excelente resultado na Proporção de idosos sem prescrição de ansiolíticos, que passou 

de 79,7 para 80,2%, atingindo assim o objetivo proposto, o que revela o esforço realizado pela equipa 

neste contexto, tanto na formação como na intervenção. Pela negativa cabe-nos salientar o péssimo 

resultado na proporção de grávidas com 5 consultas de vigilância de enfermagem e Revisão de 

Puerpério, que a equipa tudo fará para melhorar no próximo ano. Por outro lado, todos os indicadores 

que avaliam o cumprimento do PNV têm neste ano um excelente resultado, nomeadamente o das 

crianças de 2, 7 e 14 anos e adultos com a vacinação do Tétano cumprida, mesmo com os 

constrangimentos de stock da mesma. Os dois primeiros passaram de um valor de 97,5 e 95,1 em 

2017, o que qualifica um score de 1, para 98,8 e 100% em 2018, respetivamente. 
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De seguida apresentamos uma tabela com as métricas utilizadas no Cálculo do IDG na subárea Gestão 

da Saúde. 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Gestão 
da Saúde 

Saúde da 
Mulher 

2013.011.01 11 - Proporção gráv. c/ consulta méd. vigil. 1º trim. 70,00 75,00 100,00 100,00 92,941 2 

2013.295.02 295 - Propor. puérp. 5+ cons. vig. enf. grav. e c/ RP 70,00 75,00 100,00 100,00 66,176 0 

2015.307.01 307 - Proporção grávidas com ecografia 1º trimestre 70,00 75,00 100,00 100,00 79,487 2 

2013.045.01 45 - Prop. mulheres [25;60[A, c/ rastr. C. Colo út. 47,00 52,00 100,00 100,00 52,486 2 

Saúde do 
Adulto 

2013.262.01 262 - Proporção utentes com avaliação risco DM2 (3A) 10,00 22,00 100,00 100,00 30,87 2 

2013.046.01 46 - Proporção utentes [50; 75[A, c/ rastreio cancro CR 47,00 52,00 100,00 100,00 76,90 2 

2013.098.01 98 - Proporção utentes >= 25 A, c/ vacina tétano 85,00 92,00 100,00 100,00 92,94 2 

Saúde do 
Idoso 

2013.294.01 294 - Taxa domicílios enferm. p/ 1000 inscritos idosos 500,00 650,00 1650,00 1650,00 602,890 1 

2013.297.02 297 - Prop. idosos s/ presc. prol. ansiol/sedat/hipnót 77,00 80,00 100,00 100,00 80,269 2 

2013.030.01 30 - Proporção idosos ou doença crónica, c/ vac. gripe 50,00 55,00 100,00 100,00 45,458 0 

Saúde 
Infantil e 
Juvenil 

2013.014.02 14 - Proporção RN c/ cons. méd. vigil. até 28 dias vida 85,00 95,00 100,00 100,00 88,311 1 

2013.093.01 
93 - Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido ou 
execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 98,823 2 

2013.094.01 
94 - Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou 
execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 100,000 2 

2013.095.01 
95 - Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido ou 
execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 96,774 1 

Tabela 14 - Indicadores na subárea da Gestão da Saúde utilizados para o cálculos do desempenho da unidade 

 
No que concerne às métricas que não contam para o IDG a equipa da USF ALPHA conseguiu ficar 

dentro do intervalo esperado e /ou aceitável em 14 das 18 métricas existentes para análise, o que vem 

reforçar que a equipa procura fazer um trabalho de excelência, não trabalhando apenas para as 

métricas que contam para o índice de desempenho da unidade. 

Uma avaliação breve dos indicadores cuja métrica não é contabilizada para o IDG (ver tabela nº15) 

deixa-nos bastante agradados no que diz respeito aos indicadores que concernem a Proporção 

grávidas com ecografia no 2º e 3º trimestre, que demonstra a preocupação da equipa médica no 

acompanhamento adequado da grávida.  
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Cabe também realçar o valor atingido na proporção de utentes acima dos 14 anos com registos de 

hábitos tabágicos e álcool, que se encontra muito acima do esperado. A vigilância de Saúde Infantil 

encontra-se também em valores alguns deles acima do máximo esperado, nomeadamente a vigilância 

de crianças aos 2 anos, 3 e 7.   

 

De seguida apresentamos uma tabela com as métricas não utilizadas no Cálculo do IDG na subárea 

Gestão da Saúde. 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Gestão 
da Saúde 

Saúde da Mulher 

2013.010.01 
10 - Taxa de utilização de consultas de PF 
(méd.) 

35,00 45,00 55,00 65,00 35,181 1 

2013.296.02 
296 - Proporção agreg. fam. puérp. RN c/ domic. 
enf. 

20,00 35,00 100,00 100,00 48,235 2 

2015.308.01 
308 - Proporção grávidas com ecografia 2º 
trimestre 

70,00 75,00 100,00 100,00 91,549 2 

2015.309.01 
309 - Proporção grávidas com ecografia 3º 
trimestre 

40,00 45,00 100,00 100,00 67,605 2 

2015.310.01 
310 - Índice realização exames laborat. 1º trim. 
grav. 

0,70 0,75 1,00 1,00 0,793 2 

2015.311.01 
311 - Índice realização exames laborat. 2º trim. 
grav. 

0,70 0,75 1,00 1,00 0,678 0 

2015.312.01 
312 - Índice realização exames laborat. 3º trim. 
grav. 

0,70 0,75 1,00 1,00 0,552 0 

2017.384.01 
384 - Propor. RN cuja mãe tem registo de 
gravidez 

85,00 90,00 100,00 100,00 87,323 1 

2013.009.01 9 - Taxa de utilização de consultas de PF (enf.) 30,00 42,00 75,00 80,00 43,809 2 

Saúde do Adulto 

2013.047.01 
47 - Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. hábit. 
tabágic. 

60,00 66,00 100,00 100,00 78,805 2 

2013.053.01 
53 - Proporção utentes >=14A, c/ registo 
consumo álcool 

60,00 66,00 100,00 100,00 78,350 2 

Saúde Infantil e 
Juvenil 

2013.015.02 
15 - Proporção RN c/ domicílio enf. até 15º dia 
de vida 

30,00 50,00 100,00 100,00 48,051 1 

2013.016.01 
16 - Proporção crianças c/ 6+ cons. méd. vigil. 1º 
ano 

65,00 70,00 100,00 100,00 67,142 1 

2013.017.01 
17 - Proporção crianças c/ 3+ cons. méd. vigil. 2º 
ano 

65,00 70,00 100,00 100,00 75,903 2 

2013.031.01 
31 - Proporção crianças 7A, c/ peso e altura [5; 
7[A 

85,00 90,00 100,00 100,00 98,837 2 

2013.032.01 
32 - Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 
14[A 

85,00 90,00 100,00 100,00 73,118 0 

2013.057.02 
57 - Proporção RN com TSHPKU realizado até 
ao 6º dia 

90,00 95,00 100,00 100,00 85,714 0 

2013.059.01 
59 - Proporção crianças 2 anos, c/ peso e altura 
1 ano 

90,00 95,00 100,00 100,00 95,294 2 

Tabela 15 - Indicadores na subárea da Gestão da Saúde não utilizados para o cálculos do desempenho da unidade 
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4.2.3. GESTÃO DA DOENÇA 

Na subárea Gestão da Doença do desempenho assistencial, a USF ALPHA obteve um Índice de 

Desempenho de 91,7% ultrapassando o contratualizado 89,6%. Demonstra o excelente trabalho 

desempenhado. No PAUF a equipa propôs as seguintes atividades que estão descritas na tabela 14. 

Atividades Propostas em 2018 referente à Gestão da Doença 

Atividades 

1 
Revisitação do tema tratamento de doentes com Diabetes Mellitus e introdução de insulina em reunião 

multiprofissional 

2 Elaborar o perfil de prescrição de cada profissional da USF ALPHA 

3 Revisitação do tema tratamento da HTA, em reunião do corpo médico 

4 
Operacionalização em pleno do pai da USF ALPHA na área assistencial, cumprindo rigorosamente o cronograma 

lá estabelecido para as diferentes etapas. 

Tabela 16 - Atividades planeadas e descritas no PAUF na subárea da Gestão da Doença 

Das Atividades propostas nenhuma foi efetuada 

Comentários:  

Em relação às dimensões desta subárea obtivemos excelente desempenho na dimensão da 

Hipertensão arterial 100% e Doenças de aparelho Respiratório também com 100%, demonstrando a 

melhoria e empenho no trabalho efetuado. 

Desempenho - Gestão da doença 2017 Contratualizado 2018 

Diabetes Mellitus  75 75 75 

Doenças do aparelho respiratório  0 100 100 

Hipertensão arterial  83,3 83,3 100 

Multimorbilidades e outros tipos de doenças  100 100 *** 

Resultado da subárea  64,6 89,6 91,7 
Tabela 17 - Desempenho contratualizado para 2018 nas diferentes dimensões da subárea da Gestão da Doença e resultados de 

2017 e 2018 
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Na dimensão da Diabetes Mellitus obtivemos um desempenho de 75%. O resultado não atingido na 

Diabetes Mellitus, ficando aquém do contratualizado indicador 2017.350.01. Tem relevância o custo 

mais elevado dos   antidiabéticos orais, mas que permitem um melhor controle da doença, o que é 

notado no valor atingido de diabéticos com HgbA1c inferior a 8, com 77,02% indicador 2013.039.01.  

 

De seguida apresentamos uma tabela com as métricas utilizadas no Cálculo do IDG na subárea Gestão 

da Doença. 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Gestão 
da 

Doença 

Diabetes Mellitus 

2013.261.01 
261 - Proporção utentes DM c/ registo risco 
úlcera pé 

75,00 80,00 100,00 100,00 83,173 2 

2013.274.01 
274 - Propor. DM2 c/ indic. insul., em terap. 
adequada 

75,00 85,00 100,00 100,00 86,250 2 

2013.275.01 
275 - Proporção novos DM2 em terap. c/ 
metform. monot. 

60,00 70,00 100,00 100,00 87,878 2 

2017.350.01 
350 - Custo c/ terapêut. do doente c/ Diabetes 
Mellitus 

120,00 120,00 300,00 320,00 355,034 0 

2017.351.01 
351 - Custo c/ terap. doente c/ Diab. Mell. 
controlado 

120,00 120,00 300,00 320,00 311,478 1 

2013.039.01 39 - Proporção DM c/ última HbA1c <= 8,0% 50,00 60,00 100,00 100,00 77,209 2 

Doenças 
Aparelho 
Respiratório 

2013.049.01 
49 - Proporção utentes c/ DPOC, c/ FeV1 em 3 
anos 

40,00 60,00 100,00 100,00 66,666 2 

Hipertensão 
Arterial 

2013.020.01 
20 - Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 
150/90 

50,00 67,00 100,00 100,00 69,278 2 

2017.352.01 352 - Custo c/ terapêut. do doente c/ HTA 50,00 50,00 90,00 95,00 82,462 2 

2017.353.01 
353 - Custo c/ terapêut. do doente c/ HTA 
controlada 

50,00 50,00 100,00 105,00 88,485 2 

Tabela 18 - Indicadores na subárea da Gestão da Doença utilizados para o cálculo do desempenho da unidade 
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De seguida apresentamos uma tabela com as métricas não utilizadas no Cálculo do IDG na subárea 

Gestão da Doença. 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Gestão 
da 

Doença 

Diabetes Mellitus 

2013.035.01 35 - Proporção DM com exame pés último ano 80,00 85,00 100,00 100,00 83,173 1 

2013.037.01 
37 - Proporção DM c/ cons. enf. vigil. DM último 
ano 

80,00 85,00 100,00 100,00 79,126 0 

2013.038.01 38 - Proporção DM c/ 1 HbA1c por semestre 70,00 75,00 100,00 100,00 83,406 2 

2017.382.01 382 - Prop. adultos com DM, com diagn. 95,00 97,00 100,00 100,00 99,447 2 

2013.091.01 91 - Proporção DM < 65 A, c/ HbA1c <= 6,5 % 25,00 30,00 55,00 70,00 39,189 2 

2013.097.01 97 - Proporção DM c/ microalbum. último ano 75,00 80,00 100,00 100,00 85,197 2 

Doenças 
Aparelho 
Respiratório 

2017.380.01 
380 - Prop. adultos c/ asma/DPOC/bronq. cr., 
com diagn. 

70,00 70,00 100,00 100,00 74,752 2 

Hipertensão 
Arterial 

2013.018.01 
18 - Proporção de hipertensos com IMC (12 
meses) 

70,00 80,00 100,00 100,00 89,599 2 

2013.019.01 
19 - Proporção de hipertensos com PA em cada 
semestre 

65,00 75,00 100,00 100,00 79,678 2 

2013.023.01 23 - Proporção hipertensos com risco CV (3 A) 70,00 80,00 100,00 100,00 90,522 2 

2015.316.01 
316 - Proporção hipert. [18; 65[A, com PA < 
140/90 

30,00 40,00 100,00 100,00 40,160 2 

2017.383.01 383 - Prop. adultos com HTA, com diagnóstico 85,00 90,00 100,00 100,00 96,515 2 

Multimorbilidade 
e Outros Tipos de 
Doenças 

2013.277.01 
277 - Proporção fumadores, c/ consulta relac. 
tabaco 1A 

18,00 25,00 100,00 100,00 19,085 1 

2017.365.01 
365 - Taxa internam. evitáveis popul. adulta 
(ajust.) 

0,00 0,00 800,00 900,00   0 

2017.381.01 
381 - Prop. adultos c/ depressão/ansiedade, com 
diagn. 

60,00 60,00 100,00 100,00 77,943 2 

2013.054.01 
54 - Proporção utentes consum. álcool, c/ 
consulta 3A 

55,00 70,00 100,00 100,00 54,444 0 

Tabela 19 - Indicadores na subárea da Gestão da Doença não utilizados para o cálculo do desempenho da unidade 

 
De notar que nas métricas não utilizadas para o cálculo na subárea da Gestão da Doença, dos 16 

indicadores, 13 foram atingidos, ficando dentro do intervalo esperado e/ou desejado. O indicador 

2017.365.01: 365 - Taxa internam. evitáveis popul. adulta (ajust.) não dispomos de dados  
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4.2.4. QUALIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

Esta subárea engloba a prescrição médica, estando apenas disponíveis para contratualização a 

prescrição farmacoterapêutica e de MCDT´s. Nesta subárea do desempenho assistencial a USF 

ALPHA apresentava um Índice de Desempenho de 75 no ano de 2017 e contratualizou 84.4. Para 

melhorar o desempenho nesta área a equipa propôs as seguintes atividades: 

Atividades Propostas em 2018 referente à Qualificação da Prescrição 

Atividades 

1 Elaboração procedimento para a prescrição médica desmaterializada na USF ALPHA 

2 Revisão em reunião do corpo médico da NOC 013/2011 de 27/06/2011 e atualizada a 13/02/2013 - prescrição de 

AINE. 

Tabela 20 - Atividades planeadas e descritas no PAUF na subárea da Qualificação da Prescrição 

 

 

Desempenho - Qualificação da prescrição 2017 Contratualizado 2018 

Prescrição de cuidados  *** 0 ***  

Prescrição farmacoterapêutica  60 75 80 

Prescrição de MCDT’s  100 100 100 

Resultado da subárea  75 84,4 87,5 
Tabela 21 - Desempenho contratualizado para 2018 nas diferentes dimensões da subárea da Qualificação da Prescrição e 

resultados de 2017 e 2018 

 

 
Os resultados nesta subárea foram positivos, tendo a equipa da USF ALPHA obtido um desempenho 

de 87.5%, ultrapassando o contratualizado e melhorando francamente em relação ao ano de 2017. 

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 10 pontos em 12 possíveis. 
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Métricas utilizadas para o Cálculo do IDG na subárea Gestão da Qualificação da prescrição. 

 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Qualificação 
da 

Prescrição 

Prescrição 
Farmacoterapêutica 

2017.255.01 
255 - Propor. quinolonas entre antib. fatur. 
(embal.) 

0,00 0,00 8,00 10,00 4,164 2 

2017.257.01 
257 - Propor. cefalosp. entre antib. fatur. 
(embal.) 

0,00 0,00 5,00 7,00 2,157 2 

2017.259.01 
259 - Proporção coxibes entre AINEs 
faturados (DDD) 

0,00 0,00 12,00 15,00 3,940 2 

2013.276.01 
276 - Rácio DDD prescrita DPP-4 e antidiabét. 
orais 

0,00 0,00 36,00 40,00 36,631 1 

2017.341.01 
341 - Despesa PVP medic. pres. compart. p/ 
insc. padrão 

90,00 90,00 130,00 135,00 130,967 1 

Prescrição MCDT's 2017.354.01 
354 - Despesa MCDT prescr. p/ insc. padrão 
(p. conv.) 

25,00 25,00 45,00 50,00 42,505 2 

Tabela 22 - Indicadores na subárea da Qualificação da Prescrição utilizados para o cálculo do desempenho da unidade 

 

 

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

Tabela 23 - Indicadores na subárea da Qualificação da Prescrição não utilizados para o cálculo do desempenho da unidade 

 

Em relação às métricas não utilizadas para o Cálculo do IDG, foram utilizados três indicadores como 

se pode ver na tabela anterior, tendo a equipa ficado dentro do intervalo esperado para todos eles e 

consequentemente ter obtido um score de 2 em todos. 

Comentários:  

Da análise das atividades propostas para o ano de 2018 na subárea Qualificação da prescrição apraz-

nos dizer que as atividades planeadas apenas foram parcialmente cumpridas. A temática da prescrição 

foi motivo de reflexão e discussão em várias reuniões multiprofissionais e médicas, o que na nossa 

opinião motivou e reforçou a franca melhoria da métrica 2017.259.01, que passou de 16.488 (score 0) 

no ano de 2017 para 3.940 (score 2) no ano de 2018. 

Subárea Dimensão Código Designação do Indicador 
Min. 
Aceit 

 Min. 
Esper 

Máx. 
Esper 

Máx. 
Aceit 

Resultado Score 

Qualificação 
da 

Prescrição 

Prescrição 
Farmacoterapêutica 

2013.278.01 
278 - Propor. medicam. prescr. de classes 
com genéricos 

50,00 60,00 80,00 90,00 67,761 2 

2017.378.01 
378 - Propor. PVP medicam. prescr. MF 
contexto privado 

0,00 0,00 0,60 1,00 0,033 2 

2017.379.01 
379 - Propor. PVP medicam. prescr. MF em 
UF diferentes 

0,00 0,00 0,60 1,00 0,201 2 
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Tal como anteriormente observado no ponto 5.2.3, 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 11 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. No nosso entender, os custos com a terapêutica da 

diabetes refletem-se também no valor da métrica 2017.3414.01 (despesa PVP com a medicação 

prescrita comparticipada por inscrição) que pioraram em relação ao ano de 2017, tendo ultrapassado 

o máximo esperado em 0.967 (obtivemos este ano um score de 1).  

Parece-nos importante voltar aqui a salientar que o controle do utente com diabetes exige com 

frequência a associação de várias classes de fármacos, na sua maioria sem genéricos e com PVP 

elevado, onde se inclui a classe dos IDPP4. Esta associação de várias classes de fármacos tem como 

objetivo conseguirmos um adequado controlo metabólico e a consequente diminuição da 

morbimortalidade. 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. 
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4.2.5. SATISFAÇÃO UTENTES  

A satisfação dos utentes é um indicador muito importante do desempenho das USF e os inquéritos 

aplicados são ferramentas que podem e devem ser utilizadas para perceber os conceitos e as opiniões 

dos seus utilizadores em relação aos serviços que a mesma presta. Na USF ALPHA existe uma cultura 

de monitorização periódica da opinião dos utentes. Além da aplicação anual de um inquérito de 

satisfação elaborado pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra – 

CEISUC, estão sempre disponíveis formulários para sugestões, reclamações ou elogios para 

tentarmos ir de encontro às expectativas e necessidades dos nossos utentes. 

É frequente alguma discrepância entre a convicção de boas práticas por parte dos profissionais e a 

perceção da mesma por parte dos seus utentes (ERS). Neste sentido, e porque o nosso objetivo 

primordial é prestar cuidados de excelência, os relatórios dos Inquéritos de Satisfação aplicados aos 

nossos utentes são sempre alvo de análise e discussão em reunião multiprofissional. O presente 

relatório refere os resultados mais pertinentes e acompanha-os de breves comentários e possíveis 

medidas corretoras. 

Foram entregues 70 questionários aos primeiros utentes utilizadores da unidade nas semanas de 5 a 

15 de março, sem qualquer critério de escolha. O inquérito de satisfação dos utentes foi elaborado pelo 

CEISUC. 

Em novembro de 2018 recebemos o relatório do inquérito aplicado em março e os resultados foram 

alvo de análise e discussão em reunião multiprofissional.  

Foram respondidos 48 dos 70 questionários entregues (68,6%). A maior parte dos utentes que 

respondeu foram mulheres (68,8%), tinham idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos (50%) e 

85% deles eram profissionais ativos. No que diz respeito à escolaridade, 25% dos inquiridos tinha o 

ensino secundário, 21% respondeu ensino superior, 19% 1º ciclo, 17% 2º ciclo e 15% 3º ciclo. 

No que diz respeito à Experiência com a USF, 91,7% dos inquiridos já tinha tido pelo menos um 

contacto prévio na unidade. 
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O Indicador de Satisfação do CEISUC foi de 71,2% e as médias de satisfação com os cuidados 

prestados variaram entre 61,5% e 73,4%, sendo mais elevadas no que diz respeito aos contactos com 

os profissionais: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Indicador CEISUC de satisfação (Indicadores Chave) 

 

A satisfação dos utentes relativamente à organização dos serviços obteve uma classificação de 62%, 

sendo menor no que concerne às instalações. Importa referir que no momento da aplicação do inquérito 

a USF ALPHA ainda se encontrava nas instalações antigas. 
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Figura 3 - Satisfação com Serviços e Instalações 

 

No item Serviços, a prestação de cuidados no domicílio foi o parâmetro com avaliação mais alta 

(70,2%) enquanto a liberdade de escolha de profissional e segunda opinião obteve apenas 67,5%.  

Já no critério Instalações, a classificação mais baixa foi para o conforto geral da unidade (52,1%). 

Relativamente ao Acesso, a comunicação via telefone é o parâmetro com pior avaliação (61,9%). 

Quando questionados se a USF responde a necessidades especiais dos seus utentes, 72,9% dos 

inquiridos respondeu sim. 

 

 
Figura 4 - Satisfação de necessidades especiais 
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A maioria dos utentes utilizadores da USF ALPHA (89,6%) recomenda a unidade aos seus amigos e 

91,7% não vê qualquer razão para mudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Satisfação - Não vejo qualquer razão para mudar para outra unidade de saúde 

 

 

 

Figura 5 - Satisfação - Recomendo fortemente esta unidade aos meus amigos 
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O relatório elaborado pelo CEISUC foi discutido em reunião e de seguida apresentam-se os 

comentários e medidas corretoras sugeridas: 

 É notória a discrepância de respostas entre utentes do sexo masculino e feminino; na nossa 

opinião seria interessante respeitar a proporção de utentes inscritos no momento da entrega; 

 Não temos conhecimento das questões colocadas nos inquéritos e os dados do relatório são 

muito abrangentes, pelo que por vezes não sabemos especificamente a que se refere a menor 

satisfação dos nossos utentes; numa próxima oportunidade gostaríamos de ter acesso às 

perguntas e respostas individualmente em vez de agrupadas por áreas; 

 Atendendo ao conhecimento que temos dos nossos utentes, pensamos que o ideal seria que 

cada inquérito fosse aplicado individualmente por um técnico que pudesse esclarecer os 

utentes inquiridos (inicialmente, a informação que nos foi transmitida era de que seriam técnicos 

do Gabinete do Cidadão a aplicar os inquéritos, mas tal não se veio a verificar);  

 O ponto Organização Geral dos Serviços obteve apenas 68% de satisfação e consideramos a 

possibilidade de aplicar um questionário direcionado a este tema para identificar os aspetos que 

menos agradam aos nossos utentes. 

A Unidade de Saúde Familiar ALPHA tem como primordial objetivo o bem-estar e a saúde dos seus 

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

qualidade organizacional, geradora de elevados níveis de satisfação dos utentes e dos seus 

profissionais.  

Pela análise do relatório a nossa equipa ficou com a sua motivação reforçada para continuar a prestar 

cuidados de qualidade pois os indicadores de satisfação global foram positivos: 72,9% dos utentes 

considera que a USF responde às suas necessidades, 89,6% recomendariam a USF aos seus amigos 

e 91,7% afirma não ter razões para mudar de unidade. Contudo, não ficamos indiferentes às 

classificações mais baixas obtidas no que concerne à organização e pretendemos debruçar-nos sobre 

este critério no futuro de forma a identificar as lacunas que poderemos colmatar. 

No que diz respeito às Instalações, a satisfação foi baixa, mas o inquérito foi aplicado enquanto 

trabalhávamos no edifício antigo que realmente não reunia as condições de conforto ideais. 
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4.3. SERVIÇOS 

4.3.1. SERVIÇOS DE CARACTER ASSISTENCIAL 

 

 
Figura 7 - Score para avaliação da dimensão "serviços de caráter assistencial" 

 

 

 

Figura 8 - Score para avaliação da dimensão "serviços de caráter assistencial" 
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No ano de 2018 a USF ALPHA contratualizou serviços de carácter assistencial em duas áreas, bastante 

importantes para a comunidade em que se insere: colaboração da USF ALPHA com a CAC de Ovar e 

a Aulas de Preparação para o Parto em colaboração com a UCC de Ovar. 

Para a Consulta de Atendimento Complementar de Ovar foram contratualizadas 456 horas na área 

médica, 132 horas para a área de Enfermagem e 440 horas para a área do Secretariado Clínico. Na 

área médica, esta unidade prestou um total de 767 horas no ano de 2018 na CAC de Ovar, ou seja, 

não só cumpriu o contratualizado, como teve um esforço de mais 311 horas. Quanto à área de 

Enfermagem as 132 horas contratualizadas foram largamente ultrapassadas pelas 412 realizadas, ou 

seja, um acréscimo de 280 horas, além do contratualizado. O Secretariado Clínico cumpriu 348 horas 

das 440 horas contratualizadas, ficando com um défice de 92 horas, relativamente ao contratualizado. 

Esta situação deve-se ao facto de só uma das Secretárias Clínicas estar a realizar CAC, pois entre 

todas as Secretárias Clínicas do Centro de Saúde Consensualizaram assim e não tem sido preciso que 

outros elementos deste corpo da nossa USF tenham que prestar horas extraordinárias. Assim a USF 

assume que aqui errou durante a fase de contratualização com o ACES Baixo Vouga pois utilizou o 

mesmo critério que para os outros 2 corpos profissionais da USF ALPHA, ou seja, 2 horas por semana 

e por profissional do corpo clínico, o que daria 10 horas semanais daí termos chegado ao número de 

440 horas por ano. Deveríamos antes ter contratualizado 2 horas por semana somente para o corpo 

de Secretariado Clínico (pois só 1 profissional deste corpo é que tem sido necessária para ir à CAC) o 

Figura 9 - Score para avaliação da dimensão "serviços de caráter assistencial" 



 

Elaborado por USF ALPHA  Ano de Revisão 2020 

Aprovado em ACG03.2019 Data de Aprovação 8 de março de 2019 

Documentos revogados Não aplicável Páginas Página 37 de 84 

 

 

USF ALPHA Tipo de Documento Relatório 

 

Nome Relatório de Atividades RA 

Palavras-chave Relatório; Atividades; Avaliação; Plano de Ação;  

Área Prestação de contas Subárea Não Aplicável 

Versão RA2018V1 Ano de elaboração 2019 

que daria 88 horas por ano o que ultrapassaríamos como nos outros corpo clínico por muito o 

contratualizado. Serve para aprendizagem futura esta situação. 

A contratualização para a prestação de colaboração com a UCC de Ovar, na área da Consulta de 

Preparação para o Parto, foi de 96 horas anuais, tendo sido realizadas um total de 93 horas, ficando 

apenas 3 horas por cumprir. De salientar que esta colaboração é da responsabilidade apenas da Enf.ª 

Cristiana Santos, detentora da especialidade. Nesta área também houve um erro de contratualização 

da nossa parte pois não contamos com ausências naturais em dias de férias, por exemplo, ou até por 

motivos imponderáveis e como tal demos o total de horas a realizar como se tais ausências não 

pudessem acontecer. Assim no futuro a USF ALPHA passará a ter atenção estas questões aquando 

da sua contratualização nestas áreas com o ACES Baixo Vouga 

Em resumo, a área Médica e de Enfermagem, prestaram em conjunto um total de 1179 horas de 

trabalho extraordinário, tendo não só cumprido o contratualizado como também superado. 

Em conclusão e de forma global, tendo em conta a CAC e as Consultas de Preparação para o parto a 

USF ALPHA contratualizou um total de 1124 horas, para Médicos, Enfermagem e Secretariado Clínico, 

tendo na realizada realizado 1620 horas no ano de 2018. Isto é um acréscimo ao contratualizado de 

496 horas ao contratualizado o que consideramos ser um ponto que em relação à colaboração desta 

USF com os serviços do ACES Baixo Volga no Concelho de Ovar é de louvar, em nossa opinião, mas 

que em relação ao esforço da equipa tem repercussões graves e que depois interfere gravemente no 

seu trabalho assistencial e não assistencial ao longo do ano. Motivo pelo qual a equipa para 2019 terá 

de ponderar seriamente uma estratégia que não prejudicando gravemente o ACES Baixo Vouga não a 

coloque em perigo de rotura. 

A colaboração com a CAC de Ovar, embora seja um ponto de grande importância a fim de garantir o 

serviço assistencial à população de Ovar, resulta num grande esforço e desgaste dos elementos da 

equipa da USF ALPHA. 

A realização em horário extraordinário de imensas horas, como acima foram descritas, 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 leva a um fortíssimo 

impacto na moral, motivação e disponibilidade da equipa. Esta colaboração leva a que a equipa tenha 

menos horas disponíveis para o seu trabalho. 
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4.3.2. SERVIÇOS DE CARACTER NÃO ASSISTENCIAL 

 

 
Figura 10 - Score para avaliação da dimensão "serviços não assistenciais - atividades de governação clínica do ACES" 

 

 
Figura 11 - Score para avaliação da dimensão "serviços não assistenciais - atividades de governação clínica do ACES" 

 

 
A USF ALPHA contratualizou para o ano de 2018 na área de serviços não assistenciais a participação 

de alguns dos seus elementos em várias atividades/grupos de trabalho (tendo em conta a metodologia 

de contratualização para esta área em que as equipas deverão colaborar com o ACES, por exemplo, 

na lógica da seguinte fórmula matemática, [nº de horas a contratualizar por mês para atividades de 
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governação clínica] = 0,8 x [nº de elementos da equipa], o que dará por exemplo na USF ALPHA 13.6 

horas por mês, sendo anualmente este valor de 149,6 horas), a saber: 

- Participação na Unidade de Planeamento do ACeS Baixo Vouga – foram contratualizadas um total 

de 5 horas, tendo sido realizadas 40,5 horas. Esta prestação denota que o elemento em questão teve 

que uma taxa de esforço relativamente ao contratualizado 8 vezes maior. 

- O Dr. Rafael Gonçalves que integra o grupo de trabalho responsável pela revisão da Grelha Dior. 

Grupo de trabalho criado pela Coordenação Nacional para a reforma dos Cuidados de Saúde 

Primários. Nesta aérea foram contratualizadas 24 horas, tendo sido prestadas um total de 40 horas. 

Assim neste caso também se pode perceber que o profissional alocado a este trabalho taxa de esforço 

relativamente ao contratualizado 1,7 vezes maior. 

Como elemento da Equipa Regional de Apoio do Centro (ERA Centro), contratualizou-se um total de 

176 horas, tendo sido prestadas um total de 175 horas, ou seja, teve uma resposta de 99,43% 

relativamente ao contratualizado. 

Nas três áreas acima descritas, a USF ALPHA contratualizou um total de 205 horas (portanto já acima 

do que a métrica da metodologia da contratualização aconselha), tendo prestado um total de 255,5 

horas, tendo por isso superado em 155,5% as metas a que se propôs para o ano de 2018. 

- Dr.ª. Fátima Veiga – Representante do Aces Baixo Vouga na UCF de Saúde Infantil e Juvenil (neste 

caso desconhecemos porque não foram devidamente contratualizadas durante o ano de 2018 com o 

ACES esta atividade deste profissional da USF ALPHA) 

A participação de vários elementos da USF ALPHA em Grupos do ACeS atrás descritos, ao longo de 

muitos dias do ano de 2018, fez com que estes elementos tenham 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. 

Recomendamos que este tipo de colaboração da USF ALPHA com o projeto de saúde para o nosso 

país e região seja considerado e que possa o mesmo ponderar a nível de IDG levando a que os 

resultados provavelmente possam ser diferentes daqueles que aparentemente aparecem neste 

momento da nossa avaliação. 

 

 

  



 

Elaborado por USF ALPHA  Ano de Revisão 2020 

Aprovado em ACG03.2019 Data de Aprovação 8 de março de 2019 

Documentos revogados Não aplicável Páginas Página 40 de 84 

 

 

USF ALPHA Tipo de Documento Relatório 

 

Nome Relatório de Atividades RA 

Palavras-chave Relatório; Atividades; Avaliação; Plano de Ação;  

Área Prestação de contas Subárea Não Aplicável 

Versão RA2018V1 Ano de elaboração 2019 

 
4.4. QUALIDADE ORGANIZACIONAL 

4.4.1. MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE 

No ano de 2018, em reunião do Conselho Geral, a equipa da USF ALPHA definiu, para os Planos de 

Acompanhamento Interno do ano, os temas “Utentes grande-utilizadores – caracterização 

demográfica e adequação no acesso à consulta” e “DPOC – Diagnóstico e vigilância”. 

A equipa responsável pelo supervisionamento é constituída pela Dra. Carla Bastos, Dra. Inês 

Figueiredo, Enf. Cristiana Santos, Enf. José Cláudio Reis, Enf. Fernanda Cruz e Secretária Clinica 

Conceição Gomes. 

Em seguida apresentamos, um breve resumo de cada um dos PAI de 2018, que se encontram para 

consulta no PAUF da USF ALPHA. 

 

1 -  Dimensão – ACESSO - “Utentes grande-utilizadores – caracterização demográfica e adequação no 

acesso à consulta” 

 

A equipa da USF ALPHA pretende garantir uma boa acessibilidade aos seus doentes, dando resposta 

a marcação de consulta programada e não presencial de acordo com a legislação (15 dias uteis e 72 

horas respetivamente), garantindo equidade no acesso aos cuidados de saúde aos seus utentes. 

Temos trabalhado nesta questão, discutindo e avaliando sempre que necessário os tempos de 

marcação de consulta, mas todos ressaltam a existência de utentes grande-utilizadores. 

 

Objetivos do PAI 

o Conhecer o perfil dos doentes grande-utilizadores de consultas médicas; 

o Promoção de equidade na acessibilidade a consultas médicas; 

o Promoção de racionalização do uso de consultas programadas; 

o Melhoria da acessibilidade dos doentes; 

o Melhoria no tempo de marcação de consulta programada. 
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Este PAI será um estudo observacional, transversal e descritivo no âmbito da área da acessibilidade. 

Como unidade de estudo serão aplicados questionários aos doentes grande-utilizadores em número 

de consultas no ano de 2018. 

 

Operacionalização: 

 

Fevereiro e março de 2018 
 

o Retirar do MIM@UF listagens do total de consultas por utente; 

o Calcular as frequências pelas classes etárias estabelecidas e elaborar a listagem nominal dos 

utentes grande-utilizadores por classe etária; 

o Apresentação protocolo de trabalho e questionário para aplicação aos doentes; 

o Elaborar carta tipo para enviar aos utentes a convidar para sessão de educação para a saúde. 

 
Abril e maio de 2018 

o Secretariado clinico fará a convocatória dos utentes grande-utilizadores para sessão de 

educação para a saúde a realizar em data a definir no mês de maio; 

o Na sessão de educação para a saúde (com data e tema a definir) será aplicado questionário a 

todos os utentes que estiverem presentes. 

 Pretende-se que aos utentes em estudo seja entregue um questionário que deverá ser 

respondido na sua totalidade e entregue a um dos elementos da equipa presentes na 

sessão de educação para a saúde 

 
Junho 2018 

o Primeira avaliação 

 Avaliação dos questionários, dando resposta à caracterização demográfica dos utentes 

grande-utilizadores; 

 Avaliação do acesso dos utentes considerados grande-utilizadores a consulta no ano 

de 2018; 

o Apresentação dos resultados e determinação das medidas corretivas 
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Julho a novembro 2018 

o Aplicação de medidas corretivas 

 
Dezembro 2018 

o Segunda avaliação 

 Nesta segunda avaliação iremos apenas avaliar o acesso dos utentes considerados 

grande-utilizadores a consulta no ano de 2018 (indicador 2.1 e indicador 2.2) 

o Apresentação relatório final 
 

Tipo de intervenção prevista  

o Gestão/racionalização adequada da prescrição de terapêutica crónica como forma de 

evitar/reduzir as consultas não presenciais para pedido de medicação; 

o Sensibilização da população acerca dos motivos de recurso às USF por doença aguda, como 

forma de reduzir a frequência na Consulta Aberta e Consulta de Intersubstituição; (mais 

objetivamente, produção de panfletos informativos acerca de que atitudes tomar em caso de 

doença aguda) 

o Publicitação de mensagens alusivas à “racionalização” do uso de consultas médicas 

programadas. 

o Gestão em cada microequipa da marcação das consultas programadas aos utentes sobre 

utilizadores (ex: marcação de iniciativa médica ou de enfermagem) 

o Ao nível da secretaria apoio na gestão das marcações de consulta, informando o doente do 

total de consultas que teve até à data. 

 

1ª Avaliação - Caracterização demográfica dos utentes grande-utilizadores - Para se realizar a 

caracterização demográfica dos utentes grande-utilizadores foram aplicados questionários aos utentes. 

Infelizmente dentro dos 121 grande –utilizadores escolhidos para o grupo de estudo, apenas 29 utentes 

responderam aceitaram participar nas sessões de formação programadas e realizadas pela médica 

interna Dra. Ana Aires sobre o tema Doença Aguda, onde foi aplicado o questionário.  
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Infelizmente devido à baixa adesão dos utentes escolhidos para o estudo não conseguimos tirar ilações 

minimamente sustentadas sobre este grupo de grande-utilizadores. 

a) Idade: b) Género: 

- Entre 0 e 25 anos: 0 – 0% - Masculino: 10 – 34,5% 

- Entre 26 e 45 anos: 2 – 6,7% - Feminino: 19 – 65,5% 

- Entre 46 e 65 anos: 12 – 41,5% d) Situação profissional e nível de atividade:  

- 66 e mais anos: 15 – 51,8% - Ativo: 8 – 27,5% 

c) Escolaridade: - Não ativo: 2 – 6,8% 

- Não sabe ler ou escrever: 4 – 13,8% - Reformado: 16 – 55,4% 

- Menos de 4 anos de escolaridade: 9 – 31% - Doméstica: 3 – 10,3% 

- 1º Ciclo do Ensino básico: 12 – 41,4% f) Meio de deslocação para a USF: 

- 2º Ciclo do Ensino básico: 4 – 13,8% - A pé: 5 – 17,3% 

e) Distância de casa à USF: - De bicicleta: 3 – 10,3% 

- Menos de 1 Km: 9 – 31% - De autocarro: 1 – 3,4% 

- 1 a 3 Km: 16 – 55,2% - De carro: 20 – 69% 

- 3 a 5 Km: 4 – 13,8% 
h) Nº de consultas médicas programadas, marcadas pelo próprio no ano 
de 2017: 

- Mais de 5 Km: 0 – 0% - 1 a 2: 7 – 24,1% 

g) Agregado familiar (composição): - 3 a 4: 16 – 55,4% 

- Vive sozinho/a: 3 – 10,4% - Mais de 4: 6 – 20,5% 

- 2 pessoas: 8 – 27,6% j) Frequenta consultas de vigilância de DM ou HTA? 

- 3 a 5 pessoas: 16 – 55,2% - Sim: 19 – 65,5% 

- Mais e 5 pessoas: 1 – 3,4% - Não: 10 – 34,5% 

- Não respondeu: 1 – 3,4% K) Isenção de taxas moderadoras: 

i) Forma de marcação de consulta médica programada: - Isento: 18 – 62,1% 

- Por iniciativa própria: 19 – 65,5% - Não isento: 11 – 37,9% 

- Aconselhado/a por familiares/amigos: 2 – 6,9% 
 

- Aconselhado/a pelo médico ou enfermeiro de família: 8 
– 27,6%  
Tabela 24 - Resultados dos questionários aplicados aos 29 utentes Grande-utilizadores que assistiram à formação sobre Doença 

Aguda 
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1ª Avaliação - Avaliação do acesso dos utentes considerados grande-utilizadores a consulta no ano de 2018 

(indicador 2.1 e indicador 2.2) 

2.1 % utentes grande-utilizadores da USF ALPHA que recorreram a consulta  

  Nº utentes do grupo de estudo (dezembro/2017) 
% de utentes que recorreram à consulta até Junho 

2018 inclusive 

[19-50 anos[ 58 77,60% 

[50-65 anos[   18 94,40% 

[65-75 anos[   25 92% 

≥ 75 anos   20 95% 
Tabela 25 - % utentes grande-utilizadores da USF ALPHA que recorreram a consulta até junho 2018 

 

2.2 Nº de consultas marcada pelos utentes grande-utilizadores 

  Histórico (dezembro/2017) junho/18 

[19-50 anos[ 383 159 (41% do total de 2017) 

[50-65 anos[   189 88 (46% do total de 2017) 

[65-75 anos[   244 116 (47% do ano anterior) 

≥ 75 anos   207 74  (36% do ano anterior) 

Tabela 26 - Nº de consultas marcada pelos utentes grande-utilizadores até junho 2018 

 
Medidas corretoras - Para medida corretora principal decidimos escolher a marcação de consultas 

programadas aos utentes grande-utilizadores por iniciativa médica, a negociação da próxima vinda do 

utente à consulta parece-nos ser a forma mais eficaz e mais satisfatória para o utente. A formação 

efetuada sobre a Doença Aguda como teve baixa adesão por parte do grupo de estudo, provavelmente 

não terá grande impacto no final do ano 

Avaliação Final 

2.1 % utentes grande-utilizadores da USF ALPHA que recorreram a consulta   

  
Nº utentes do grupo de estudo 

(dezembro/2017) 
% de utentes que no final de 2018 se 

mantém no grupo de grande-utilizadores 
Meta para 

Dezembro 2018 

[19-50 anos[ 58 33 (56% do total de 2017, redução de 44%) redução de 15% 

[50-65 anos[   18 12 (66% do total de 2017, redução de 34%) redução de 10% 

[65-75 anos[   25 16 (64% do total de 2017, redução de 36%) redução de 7% 

≥ 75 anos   20 9 (45% do total de 2017, redução de 55%) redução de 5% 

Tabela 27 - % utentes grande-utilizadores da USF ALPHA que recorreram a consulta até dezembro 2018 
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2.2 Nº de consultas marcada pelos utentes grande-utilizadores   

  Histórico (dezembro/2017) dez/18 
Meta para 

Dezembro 2018 

[19-50 anos[ 383 
322 (84% do total de 2017, redução de 

16%) 
redução de 15% 

[50-65 anos[   189 164 (86% do total de 2017 redução de 14%) redução de 10% 

[65-75 anos[   244 235 ( 96% do total de 2017 redução de 4%) redução de 7% 

≥ 75 anos   207 146 (70% do total de 2017 redução de 30%) redução de 5% 

Tabela 28 - Nº de consultas marcada pelos utentes grande-utilizadores até dezembro 2018 

 
Conclusão - Apos a realização deste estudo a equipa ficou pouco esclarecida em relação ao grupo de 

grande-utilizadores de consultas médicas na USF ALPHA. Há demasiadas variáveis que limitam a 

observação dos comportamentos eventualmente irracionais na utilização excessiva da consulta 

médica. A definição do nº adequado de consultas marcadas anualmente por um utente de um 

determinado grupo etário, poderá servir de orientação para o estudo e ao mesmo tempo de viés para 

o mesmo estudo. Talvez o espaço temporal de um ano seja insuficiente para definir o grupo de grande-

utilizadores alvo da nossa ação formativa. O programa informático que atualmente é utilizado na 

consulta não possui ferramentas para a identificação de comportamentos abusivos, este nem sequer 

identifica quais são os utentes que deveriam ser alvo de atenção para uma intervenção adequada. A 

utilização indevida da consulta médica é um problema nos cuidados de saúde em Portugal, desde os 

cuidados de saúde primários aos serviços de urgência. Este fato não deve ser esquecido, mas obrigará 

sem dúvida a um estudo mais aprofundado. O profissional de saúde deve investir na formação do seu 

utente para a utilização racional dos serviços de saúde. A formação da população em geral, o 

investimento sério em literacia em saúde tem de ser equacionado.  

 

2 – Dimensão – Programas assistenciais integrados: “DPOC – Diagnóstico e Vigilância” 

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 
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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. 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 

2,32%, valor que fica muito aquém do encontrado no estudo GOLD. A USF ALPHA conta com uma 

população de 236 utentes com diagnóstico de DPOC. Desta forma, acredita-se que este problema 

permanece provavelmente subdiagnosticado e subtratado. Após a análise dos resultados verificamos 

ligeira assimetria no número de diagnósticos por lista (AS – 63 / 4,00%; CB – 25 / 1,48%; FV – 35 / 

1,92%; IF – 36 / 2,16%; OT – 34 / 1,98%; RG – 43 / 2,54%). 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. 
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Objetivos 

 

 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).  

a) Avaliar se os doentes com registo de DPOC no SCLINICO (R95 ativo) possuem um 

registo de uma espirometria que confirme o diagnóstico.  

b) 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.  

 

1) Critérios de inclusão  

a. 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.  

 

1) Critérios de inclusão  

a. 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.  
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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 (R79); 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 (interpares). 

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

Relação temporal: avaliação retrospetiva. 

Critérios de avaliação: Indicadores descritos na tabela seguinte. 

 

Prevalência de DPOC na USF ALPHA  

Indicador 1 - Percentagem de utentes inscritos na USF ALPHA com diagnóstico de DPOC. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

Confirmação do diagnóstico de DPOC  

Indicador 2 - Percentagem de doentes com diagnóstico de DPOC, nos quais existe confirmação do seu diagnóstico por 
espirometria com prova de broncodilatação. 

Histórico junho/18 dezembro/18 

Monitorização da DPOC com espirometria 

Indicador 3 - Proporção de utentes com diagnóstico de DPOC com pelo menos um registo de FEV1 nos últimos 3 anos. 

Histórico junho/18 dezembro/18 

Vacinação antigripal nos utentes com DPOC 

Indicador 4 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação antigripal nos últimos 12 meses. 

Histórico junho/18 dezembro/18 

Vacinação antipneumocócica nos utentes com DPOC 

Indicador 5 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação antipneumocócica.. 

Histórico junho/18 dezembro/18 

Tabela 29 - Indicadores de avaliação do plano de acompanhamento interno – DPOC 
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Operacionalização:  

 

Fevereiro/2018:  

o Retirar listagens dos doentes com codificação de DPOC (R95) e bronquite crónica (R79) por 

Médico de Família; 

o Entregar as listagens à respetiva microequipa; 

o Apresentação do protocolo; 

Março a Maio/2018:  

o Prestação de cuidados aos doentes com DPOC: cada microequipa deverá fazer a avaliação 

dos seus utentes com diagnóstico de DPOC de forma a cumprir os critérios de avaliação 

anteriormente listados: 

 Confirmação diagnóstica 

 Solicitar espirometria se última > 3 anos; 

 Avaliação e atualização calendário vacinal 

o Avaliar oportunisticamente os doentes com fatores de risco para DPOC, solicitando se 

necessário a espirometria. 

Junho/2018:  

o Primeira avaliação 

o Apresentação dos resultados decisão de medidas corretivas a implementar 

Julho a novembro/2018:  

o Aplicação das medidas corretivas  

o Manter prestação de cuidados aos doentes com DPOC 

o Manter avaliação oportunistica dos doentes com fatores de risco para DPOC. 

Dezembro/2018:  

o Segunda avaliação 

o Relatório final 
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Médico de Família: 

 Avalia para cada utente com DPOC na lista de problemas quem tem espirometria realizada nos 

últimos 3 anos; 

 Se não tem espirometria atualizada, solicitará ao secretário clinico inscrição do utente sem a 

presença deste e fará a emissão da credencial; 

 Avalia o resultado e exame em consulta presencial ou não presencial; 

 Regista espirometria nos MCDT e FEV1 na lista de problemas; 

 Emissão de receita da gripe e/ou vacina antipneumocócica. 

Enfermeiro de Família: 

 Administra a vacina da gripe e/ou antipneumocócica; 

 Ajudar na identificação dos doentes com fatores de risco para DPOC e informar o Médico de 

família/agendar consulta. 

Secretário Clinico: 

 Procede á realização da inscrição do utente 

 Contactará o utente para vir levantar à secretaria da USF a credencial para realização da 

espirometria 

 Receciona os resultados dos exames para posterior entrega ao respetivo médico de família 

 

Padrão de Qualidade:  

Para cada indicador (à exceção do indicador 1 que nos descreve a prevalência da doença) será 

determinado um Índice de Cumprimento (IC) e atribuído um padrão de qualidade – Insuficiente, 

Suficiente, Bom e Muito Bom.  

Pontuação Escala qualitativa 

0-39,9% Insuficiente 

40-59,9% Suficiente 

60-79,9% Bom 

80-89,9% Muito Bom 

≥ 90% Excelente 
Tabela 30 - Índice de cumprimento e padrão de qualidade 
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Resultados e medidas corretoras:  

Os resultados da primeira avaliação, relativo a junho de 2018, foram apresentados em reunião de 

equipa e estabelecidas algumas medidas corretoras: reforçar a importância do registo dos valores de 

FEV1 na ficha individual do utente; aproveitar a vinda dos utentes a consultas do dia e consultas de 

vigilância para abordar a temática da DPOC e a respetiva requisição de espirometria; fomentar a 

vacinação para a gripe nestes utentes, mesmo que não constem nos grupos de vacinação obrigatória 

e ainda relembrar a importância da vacinação antipneumocócica. 

 

Prevalência de DPOC na USF ALPHA  

Indicador 1 - Percentagem de utentes inscritos na USF ALPHA com diagnóstico de DPOC. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

236/10161x100 = 2.3% 232/10192x100 = 2.3% 219/10232x100 = 2.1% 

Confirmação do diagnóstico de DPOC  

Indicador 2 - Percentagem de doentes com diagnóstico de DPOC, nos quais existe confirmação do seu diagnóstico por 
espirometria com prova de broncodilatação. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

77/236x100 = 32.6% 104/232x100 = 44.8% 144/219x100 = 65.8% 

Monitorização da DPOC com espirometria 

Indicador 3 - Proporção de utentes com diagnóstico de DPOC com pelo menos um registo de FEV1 nos últimos 3 anos. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

24/236x100 = 10.2% 45/232x100 = 19.4% 85/219x100 = 38.8% 

Vacinação antigripal nos utentes com DPOC 

Indicador 4 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação antigripal nos últimos 12 meses. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

107/236x100 = 45.3% 110/232x100 = 47.4% 124/219x100 = 56.6% 

Vacinação antipneumocócica nos utentes com DPOC 

Indicador 5 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação antipneumocócica.. 

Histórico (12.2017) junho/18 dezembro/18 

58/236x100 = 24.6% 61/232x100 = 26.3% 79/219x100 = 36.1% 

Tabela 31 - Resultados obtidos dos indicadores de avaliação em junho e dezembro de 2018 
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Indicadores Escala qualitativa 

Indicador 2 - Percentagem de doentes com diagnóstico de DPOC, nos quais existe 
confirmação do seu diagnóstico por espirometria com prova de broncodilatação. 

65.8% 
Bom 

Indicador 3 - Proporção de utentes com diagnóstico de DPOC com pelo menos um registo 
de FEV1 nos últimos 3 anos. 

38.8% 
Insuficiente 

Indicador 4 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação 
antigripal nos últimos 12 meses. 

56.6% 
Suficiente 

Indicador 5 - Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC com registo de vacinação 
antipneumocócica. 

36.1% 
Insuficiente 

Tabela 32 - Resultados qualitativos nos indicadores de avaliação do PAI na área da DPOC 

 
Resultados 

Apesar de anteriormente se ter verificado uma melhoria global dos valores ao longo do ano de 2018, 

ao olharmos para esta tabela, verifica-se que os indicadores 3 a 5 apresentam um padrão de qualidade 

de insuficiente.   

Perante estes resultados a equipa da USF achou importante proceder-se a uma formação na área da 

DPOC, que será agendado logo que se verifique disponibilidade por parte dos formadores. 
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4.4.2. SEGURANÇA  

Ao nível da segurança, na unidade não foi desenvolvida nenhuma atividade em específico. Existiu 

apenas uma formação informal acerca do funcionamento da central de incêndios. No entanto, temos a 

consciência de que só a mudança para as novas instalações tenha vindo a salvaguardar em muito as 

condições de prestação de cuidados de saúde, melhorando em termos estruturais as condições físicas 

e a acessibilidade dos utentes, bem como, a dos profissionais.  

Não obstantes, a equipa tem como objetivo trabalhar este tema, pela sua enorme importância na 

prestação de serviços de saúde seguros, mantendo a nossa continuidade de trabalho no processo de 

acreditação que estamos a desenvolver. 
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4.4.3. CENTRALIDADE NO CIDADÃO 

Reclamações, sugestões e elogios da USF ALPHA 

Ao longo do ano de 2018 a USF ALPHA teve e avaliou seis reclamações das quais cinco realizadas no 

livro de Reclamações da USF e uma na ERS, e teve quatro sugestões de melhoria descritas no 

impresso próprio criada pela USF ALPHA para esse efeito. 

Nos quadros seguintes são apresentadas as reclamações, sugestões e elogios que ocorreram no 

último ano, assim como o meio usado, a classificação / tipologia da reclamação, a data da reclamação, 

o assunto e a reunião em que a mesma foi discutida com implementação de medidas corretoras. 

 

Meio usado: ERS (enviada cópia via e-mail pela Utente) R 

Data 14/03/2018 Tipologia Serviços da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARMP 04.18 de 16/03/2018 

Assunto Reclama por não ter sido notificada da alteração da consulta do seu filho, uma vez que a sua médica de 
família se encontrava de Licença Parental. 

Ação desenvolvida Enviado e-mail resposta ao Gabinete do Cidadão a 19/03/2018 e enviado posteriormente o 
original no C. Interno 

 

Meio usado: Livro de Reclamações 34 R 

Data 14/03/2018 Tipologia Serviços da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARMP 04.18 de 16/03/2018 

Assunto Reclama por a mãe, idosa, ficar à espera 3 horas para consulta aberta, após consulta de enfermagem para 
orientação. 

Ação desenvolvida Enviado e-mail resposta ao Gabinete do Cidadão a 19/03/2018 e enviado posteriormente o 
original no C. Interno 

 

Meio usado: Livro de Reclamações 36 R 

Data 16/07/2018 Tipologia Identificação inequívoca do utente 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação Não foi discutido por não haver C.G próximo e para cumprir 
as datas legais seguiu sem discussão 

Assunto Reclama por não lhe ser entregue documentos sem a identificação do interessado  

Ação desenvolvida Enviado resposta ao Gabinete do Cidadão a 18/07/2018 no C. Interno 
 

Meio usado: Impresso da USF 1.18 S 

Data 05/09/2018 Tipologia Instalações da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 10.18 de 14/09/2018 

Assunto Sugere a colocação de uma televisão na sala de espera 

Ação desenvolvida Carta datada de 17/09 para o Utente 
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Meio usado: Livro de Reclamações 37 R 

Data 06/09/2018 Tipologia Serviços não realizados na USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 12.18 de 14/09/2018 

Assunto Reclama por a Unidade não passar atestados médicos para Carta de Condução 

Ação desenvolvida Enviado e-mail resposta ao Gabinete do Cidadão a 07/09/2018 e enviado posteriormente o original 
no C. Interno 

 

Meio usado: Impresso da USF 02.18 S 

Data 05/09/2018 Tipologia Instalações da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 13.18 de 28/09/2018 

Assunto Sugere colocação de sistema de som na “zona das Crianças” pois não se ouve quem é chamado 

Ação desenvolvida Enviado e-mail a 03/10 para o ACeS com a sugestão. Não foi respondido à utente uma vez que não 
preencheu os seus dados para resposta 

 

Meio usado: Impresso da USF 03.18 S 

Data 26/09/2018 Tipologia Instalações da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 13.18 de 28/09/2018 

Assunto Sugere/reclama da climatização, falta de quiosque de senhas, circuito dos utentes complicado 

Ação desenvolvida Enviado e-mail a 16/10/2018 ao Utente 
 

Meio usado: Livro de Reclamações 38 R 

Data 09/10/2018 Tipologia Identificação inequívoca do utente  

Reunião de avaliação e discussão da reclamação Não foi discutido por não haver C.G próximo e para cumprir as datas 
legais seguiu sem discussão 

Assunto Reclama por as funcionárias darem prioridade aos “papeis internos e pagamentos em dinheiro internos”. 
Reclama do procedimento de identificação do utente, pede que seja por “identificação por conhecimento 
pessoal ou outro documento” 

Ação desenvolvida Enviada resposta ao Gabinete do Cidadão a 11/09/2018 por correio interno 
 

Meio usado: Livro de Reclamações 39 R 

Data 29/11/2018 Tipologia Identificação inequívoca do utente 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 14.18 de 30/11/2018 

Assunto Reclama pela não entrega de receituário sem o cartão de utente da filha 

Ação desenvolvida Enviado e-mail resposta ao Gabinete do Cidadão a 05/10/2018 e enviado posteriormente o 
original no C. Interno 

 

Meio usado: Impresso da USF 4.18 S 

Data 12/12/2018 Tipologia Profissionais da USF 

Reunião de avaliação e discussão da reclamação ARCG 14.18 de 14/12/2018 

Assunto Elogia e agradece o empenho do médico de Família 

Ação desenvolvida Enviado carta ao utente de agradecimento a 18/12/2018 
Tabela 33 - Caracterização das reclamações, sugestões e elogios da USF ALPHA em 2018 
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Satisfação dos profissionais da USF ALPHA 

A satisfação dos profissionais da USF ALPHA foi em 2018, analisada em pormenor pelo CT que redigiu 

um relatório para o efeito, analisado e aprovado em reunião multidisciplinar nº 19.2018 de 23 de 

novembro de 2018. 

A satisfação profissional é um importante indicador do clima organizacional e, mais do que isso, um 

elemento determinante da avaliação do desempenho das empresas e demais organizações (Graça, 

1999). A satisfação no trabalho é um conjunto de sentimentos e emoções favoráveis ou desfavoráveis 

por meio dos quais os funcionários veem o seu trabalho. Considerando-se que o trabalho é parte 

importante da vida de muitos funcionários, a satisfação no trabalho interfere na satisfação pessoal 

como um todo (Newstrom, 2008).  

Os recursos humanos de uma instituição são os agentes que potenciam a qualidade e a eficiência dos 

seus serviços. Atendendo a que a satisfação profissional é um indicador da qualidade dos cuidados 

prestados aos utentes e da avaliação do desempenho das unidades de saúde, que se encontram em 

fase de remodelação em Portugal, interessa-nos avaliar anualmente a Satisfação Profissional na 

Unidade de Saúde Familiar ALPHA.  

O presente relatório integra-se num estudo de avaliação da satisfação dos profissionais de saúde da 

USF ALPHA, baseado nos resultados apresentados no relatório do CEISUC que pretende dar 

continuidade a um sistema de avaliação sistemática da satisfação dos profissionais das USF 

portuguesas.   

Este projeto permite a cada USF identificar áreas-chave para a satisfação dos respetivos profissionais 

e manter um processo de monitorização periódica da mesma, identificando assim possíveis melhorias 

para o futuro através dos pontos fracos detetados. 

A aplicação dos inquéritos de satisfação dos profissionais da USF ALPHA pelo Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra – CEISUC, foi realizada por via eletrónica, em 

março de 2018. Foram entregues 16 palavras-passe e todos os inquéritos foram respondidos. No 

entanto, a nossa equipa é constituída por 17 elementos, o que significa que um dos profissionais não 

teve acesso ao inquérito. 

Em novembro de 2018 recebemos o relatório do inquérito e os resultados foram alvo de análise e 

discussão em reunião multiprofissional. De seguida destacamos os dados que consideramos mais 

relevantes para o nosso desempenho. 
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O Índice de Satisfação Profissional do CEISUC foi de 69,9 e refere-se à ponderação de vários aspetos 

da qualidade como se pode verificar na imagem abaixo: 

Avaliação dos Profissionais 

 

Figura 12 - Avaliação geral da satisfação dos profissionais 
 

A qualidade do local de trabalho inclui subáreas relativas a recursos humanos, moral e recursos 

tecnológicos e financeiros. Da análise da imagem acima podemos verificar que a Moral é o critério com 

melhor classificação em oposição aos Recursos Tecnológicos e Financeiros, o que revela uma equipa 

motivada, empenhada e unida apesar das limitações e dificuldades que enfrenta diariamente, 

nomeadamente as instalações provisórias em que se encontrava no momento de aplicação do inquérito 

e as elevadas e prolongadas ausências da equipa de enfermagem por licenças de maternidade no ano 

anterior. 
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Qualidade da prestação de cuidados 

 
Figura 13 -Satisfação na qualidade a prestação de cuidados na unidade 

 

A maior parte dos profissionais da USF ALPHA considera os cuidados prestados na unidade 

Excelentes ou Muito Bons (46,7%). No entanto, 14,3% classificou este item com Mau devido às 

condições das instalações e às dificuldades em ter informação e controlar os custos com os serviços 

prestados. 

 

Melhoria contínua da qualidade 

 
Figura 14 - Satisfação na melhoria contínua da qualidade 

 

Este critério está relacionado com o esforço para fazer o trabalho da melhor forma possível, com o 

máximo de conhecimentos, trabalhando em equipa e com brio profissional e foi classificado pelos 

profissionais da USF ALPHA de forma positiva. O item com pior classificação foi o ambiente de 

trabalho, o que revela o desgaste a que toda a equipa foi sujeita devido às ausências prolongadas de 

vários elementos. 

 

Satisfação Global 

Dentro deste critério foi avaliada a adequação da formação para o trabalho que se desempenha, a 

utilização das competências, a recomendação da unidade a outras pessoas, a utilização da unidade 

como utente, a escolha da unidade como local de trabalho, a escolha da profissão que exerce e o grau 

de satisfação com a unidade. Todos os parâmetros referidos obtiveram apenas respostas positivas, 

exceto o grau de satisfação com a unidade que obteve 7,1% de Muito Insatisfeito contra 64,3% de 
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Satisfeito e 28,6% de Muito Satisfeito. Lamentamos este resultado, mas compreendemos que a 

motivação e a satisfação pessoal variam devido a muitos fatores que podem ou não estar relacionados 

com o trabalho propriamente dito. Nessas situações, as dificuldades laborais diárias podem adquirir 

um peso mais significativo e contribuir para a insatisfação profissional. De facto, no ano de 2018 um 

dos elementos da equipa referiu estar a viver um período de grande desmotivação e manifestou 

vontade de integrar um projeto diferente. 

 
Burnout 

O inquérito aplicado pretendeu analisar 3 vertentes de burnout: pessoal, relacionado com o trabalho e 

relacionado com o utente.  

O primeiro é o grau de exaustão física e psicológica sentida pelo profissional e teve uma expressão de 

51,1%. O segundo é o grau de fadiga física e psicológica sentida pelo profissional em relação ao seu 

trabalho e obteve uma classificação de 51,2%. O último refere-se ao grau de fadiga física e psicológica 

sentida pelo profissional relacionado com o seu trabalho com utentes e teve como resultado 47,7%. 

Da análise dos dados fornecidos pelo CEISUC, o burnout pessoal e relacionado com o trabalho é 

superior ao relacionado com o utente como podemos verificar na imagem abaixo. 

 
Figura 15 - Grau de fadiga física, psicológica e de exaustão 

 

Estes resultados revelam o grau de desgaste sentido pelos profissionais após vários meses de trabalho 

com menos profissionais ao serviço, com várias licenças de parentalidade, horários reduzidos por 

licenças de amamentação e a necessidade de manter elevados padrões de qualidade no atendimento. 

Além de todo o trabalho inerente ao atendimento, as unidades de saúde familiar têm muitas horas de 

trabalho não assistencial que ultrapassam o estipulado nos horários e que contribuem para a exaustão 

dos seus profissionais.  

Da discussão gerada em reunião obteve-se uma conclusão unânime: os inquéritos aplicados têm várias 

questões dúbias e que podem ser interpretadas de forma diferente por cada pessoa, nomeadamente 
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as referentes aos órgãos de gestão e política (referem-se à ARS, ao ACeS ou à Coordenação da 

unidade?). 

Por outro lado, há questões que deveriam ser mais objetivas como é o caso das referentes ao burnout. 

Deste modo, a equipa da USF ALPHA considera pertinente aplicar um questionário elaborado pelos 

seus elementos além do habitualmente utilizado pelo CEISUC. 

A Unidade de Saúde Familiar ALPHA tem como primordial objetivo o bem-estar e a saúde dos seus 

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

qualidade organizacional, geradora de elevados níveis de satisfação dos utentes e dos seus 

profissionais. Através deste inquérito podemos concluir que os profissionais da USF ALPHA estão 

satisfeitos com o seu trabalho.  

A satisfação profissional é um indicador subjetivo que depende de fatores psicossociais diversos, no 

entanto o instrumento de avaliação da mesma deverá ser o mais objetivo possível, evitando possíveis 

dúvidas no momento da resposta. 

Tal como já foi referido em outros relatórios de satisfação, o funcionamento em 2 edifícios (isolando 

alguns profissionais num polo e dificultando a partilha de opiniões e a discussão do trabalho) e a 

continuidade das instalações provisórias no momento de aplicação do inquérito são fatores de 

insatisfação para a equipa. Nos anos 2017 e 2018 houve também ausências prolongadas de 

profissionais e um aumento significativo do número de utentes abrangidos pela USF ALPHA, o que se 

traduziu num acréscimo importante de trabalho para todos os elementos.  

Importa referir também que um dos elementos da equipa atravessou um período de grande 

desmotivação e manifestou vontade de integrar um projeto diferente. Este facto criou alguma 

instabilidade na equipa durante algum tempo pela questão da saída do profissional e sua substituição, 

o que acabou por não acontecer, mantendo-se os mesmos elementos e reforçando-se a união e o 

compromisso geral. 

Lamentamos também que um dos elementos da equipa não tenha tido oportunidade de responder ao 

inquérito por não lhe ter sido atribuída senha de acesso. Todas as opiniões são importantes e qualquer 

contributo para o crescimento e aperfeiçoamento do nosso trabalho é de valorizar. 
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4.5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

4.5.1. 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. 

Como se pode verificar no quadro seguinte, ocorreram 15 ações de formação interna na USF ALPHA 

durante o ano de 2018. Essas ações decorrem em 14 reuniões. O plano de formação estabelecido para o 

ano de 2018 sofreu algumas alterações relativamente ao plano inicial descrito no PAUF, porque se deu 

prioridade à apresentação de assuntos relacionados com o processo de Acreditação, especialmente os 

Processos Assistenciais Integrados da DGS que deveriam ser apresentados e discutidos em equipa. 
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Nome da Formação Interna Data  Reunião 
Presentes  

Formador 
E M SC 

Teste antigénico para diagnóstico da Amigdalite Aguda por Streptococcus do grupo A 02/02/2018 RMP 02.18 4 5 5 Enf.ª Diana Silva 

Vacinação da BCG-Orientações DGS  09/03/2018 RCG 03.18 3 5 4 Enf.º José Cláudio 

ASMA - O que mudou no GINA 2017  23/03/2018 RCG 04.18 4 5 5 Dr.ª Ana Aires 

Acreditação 20/04/2018 RMP 06.18 5 6 5 Dr. Rafael Gonçalves 

Cancro Oral 11/05/2018 RMP 08.18 4 6 3 Dr.ª Filipa Quinteiros 

DPOC - O que mudou na GOLD 2018 (falta Ata) 01.06.2018 RMP 09.18 4 4 4 Dr.ª Ana Aires 

Apresentação de Normas da DGS nº007/2012 de 16/12/2012 (atualizada a 
28/10/2014) e nº008/2012 de 16/12/2012  

15.06.2018 RMP 10.18 3 4 3 Dr. Rafael Gonçalves 

Protocolo de Qualidade “Consumo excessivo de álcool, qual a sua real prevalência” 29.06.2018 RMP 11.18 3 3 4 Dr.ª Ana Aires 

Contraceção: qual o melhor método para mim? 10.08.2018 RMP 13.18 4 5 4 Dr.ª Ana Aires 

Vacinação contra a gripe. Época 2018/19 12.10.2018 RMP 14.18 6 5 4 Enf.ª Fernanda Cruz 

Processo Assistencial Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2 09.11.2018 RMP 17.18 5 5 5 Dr.ª Carla Bastos 

Processo Assistencial Integrado da Asma na Criança e no Adulto 09.11.2018 RMP 17.18 5 5 5 Dr. Rafael Gonçalves 

Processo Assistencial Integrado da Pré-Obesidade no Adulto 16.11.2018 RMP 18.18 6 5 4 Dr.ª Inês Figueiredo 

Plataforma Easyvista da SPMS 30.11.2018 RCG 14.18 6 5 5 Dr. Alcino Santos 

Novas valências e consultas disponíveis no HFZ”; 14.12.2018 RMP 21.18 4 5 5 Dr. Rui Dias 

Tabela 34 – Ações de formação Interna realizadas em 2018 
 

Ação de Formação: Teste antigénico para diagnóstico da Amigdalite Aguda por Streptococcus do grupo A 

Nome do Formador: Diana Silva Nº mecanográfico: 206962 

Data: 02.02.2018 Nº Ação: 01.2018 Área de Formação: Gestão da Doença 

Objetivos:  - Descrição do procedimento de Teste 
- Revisão das instruções de “colheita” de amostra” 
- Controlo de qualidade 
- Interpretação dos resultados 
- Limitações do teste 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
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Ação de Formação: Vacinação da BCG-Orientações DGS 

Nome do Formador: José Cláudio Nº mecanográfico: 206935 

Data: 09.03.2018 Nº Ação: 02.2018 Área de Formação: Gestão da Saúde 

Objetivos:  - Abordagem da nova estratégia adotada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) da vacinação BCG 
- Momentos de avaliação e reavaliação dos critérios de risco 
- Forma, se elegível de, comunicar imediatamente ao ACES, para seguimento pela unidade que 
operacionaliza a vacinação. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: ASMA - O que mudou no GINA 2017 

Nome do Formador: Ana Aires Nº mecanográfico: 002746 

Data: 23.03.2018 Nº Ação: 03.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (Asma) 

Objetivos:  - Ver qual o estado da arte sobre o tema da Asma, principais entidades clínicas, método de 
diagnóstico e principais linhas terapêuticas da Asma;  
- O que mudou face às orientações prévias 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Acreditação de uma Unidade de Saúde Familiar 

Nome do Formador: Rafael Gonçalves Nº mecanográfico: 204972 

Data: 20.04.2018 Nº Ação: 04.2018 Área de Formação: Gestão de Qualidade 

Objetivos:  - Implementar na USF um sistema de gestão da qualidade  
- Elaborar uma proposta de informação documentada/manual da qualidade da USF. 
- Integrar toda a documentação da USF de uma forma sistematizada na estrutura do manual. 
- Conhecer os requisitos para obtenção da acreditação ACSA. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral 

Nome do Formador: Dr.ª Filipa Quinteiros Nº mecanográfico: --------- 

Data: 11.05.2018 Nº Ação: 05.2018 Área de Formação: Gestão da Doença 

Objetivos:  - População alvo 
- Estratégia 
- Exame objetivo e exemplo de lesões típicas 
- Operacionalização - processo de referenciação 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: DPOC - O que mudou no GOLD 2018 

Nome do Formador: Ana Aires Nº mecanográfico: 002746 

Data: 01.06.2018 Nº Ação: 06.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - Ver qual o estado da arte sobre o tema da DPOC, principais entidades clínicas, método de 
diagnóstico e principais linhas terapêuticas da Asma;  
- O que mudou face às orientações prévias 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
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Ação de Formação: Apresentação de  Normas da DGS nº007/2012 de 16/12/2012 (atualizada a 28/10/2014) e 
nº008/2012 de 16/12/2012 

Nome do Formador: Rafael Gonçalves Nº mecanográfico: 204972 

Data: 15.06.2018 Nº Ação: 07.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - Apresentação de documento de consulta rápida baseado na Norma da DGS nº 007/2012 de 
16/12/2012, atualizada a 28/10/2014) - Diagnóstico e Tratamento da Otite Média Aguda na Idade 
Pediátrica 
- Apresentação de documento de consulta rápida baseado na Norma da DGS nº 008/2012 de 
16/12/2012 elaborado pelo ACeS. - Diagnóstico e Tratamento da Infeção do Trato Urinário em Idade 
Pediátrica 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Protocolo de Qualidade “Consumo excessivo de álcool, qual a sua real prevalência” 

Nome do Formador: Ana Aires Nº mecanográfico: 002746 

Data: 29.06.2018 Nº Ação: 08.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - Apresentação do Protocolo de Qualidade “Consumo excessivo de álcool, qual a sua real 
prevalência” 
- Pedido de colaboração aos médicos para preencimento do AUDIT. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Contraceção: qual o melhor método para mim? 

Nome do Formador: Ana Aires Nº mecanográfico: 002746 

Data: 10.08.2018 Nº Ação: 09.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - A escolha de um método contraceptivo deve radicar na sua eficácia contraceptiva, mas igualmente 
na adequação à mulher ou casal, dos seus mecanismos de acção. 
- Factores que se devem ter em conta para uma escolha mais ajustada, livremente assumida pela 
mulher e pelo casal. 
- Sistematização do tema com base em casos clínicos 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Vacinação contra a gripe. Época 2018/19 

Nome do Formador: Enf.ª Fernanda Cruz Nº mecanográfico: 206981 

Data: 12.10.2018 Nº Ação: 10.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - Recomendações apresnetadas na NOC nº 018/2018 de 03/10/2018 
- Operacionalização da vacinação 
- Grupos alvo prioritários para os quais se recomenda a vacinação 
- Patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacinação 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
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Ação de Formação: Processo Assistencial Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2 

Nome do Formador: Carla Bastos Nº mecanográfico: 208075 

Data: 09.11.2018 Nº Ação: 11.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DM tipo 2) 

Objetivos:  - Apresentação do conjunto de atividades sequenciais destinadas ao diagnóstico precoce, 
confirmação diagnóstica, tratamento integral e monitorização clínica da pessoa com diabetes 
mellitus tipo 2, garantindo a corresponsabilidade de todos os profissionais de saúde e a 
continuidade assistencial entre todos os níveis de cuidados de saúde. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Processo Assistencial Integrado da Asma na Criança e no Adulto 

Nome do Formador: Rafael Gonçalves Nº mecanográfico: 204972 

Data: 09.11.2018 Nº Ação: 12.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (Asma) 

Objetivos:  - Apresentação do conjunto de atividades através das quais se identifica precocemente a pessoa 
com asma, e em função das quais se programam e planificam, com a pessoa e/ou cuidador, as 
atividades preventivas, o diagnóstico, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 
tratamento ajustado ao controlo e idade, atividades educativas dirigidas à prevenção, estratégias de 
autocontrolo, monitorização e referenciação/transferência e/ou alta. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Processo Assistencial Integrado da Pré-Obesidade no Adulto 

Nome do Formador: Inês Figueiredo Nº mecanográfico: 208074 

Data: 16.11.2018 Nº Ação: 13.2018 Área de Formação: Gestão da Doença (DPOC) 

Objetivos:  - Apresentação do conjunto de atividades sequenciais destinadas ao diagnóstico precoce, 
confirmação diagnóstica, tratamento e monitorização clínica da pessoa adulta com pré‐obesidade, 
garantindo a corresponsabilidade de todos os profissionais de saúde e a continuidade assistencial 
entre todos os níveis de cuidados de saúde. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
 

Ação de Formação: Plataforma Easyvista da SPMS 

Nome do Formador: Alcino Sousa Santos Nº mecanográfico: 204854 

Data: 30.11.2018 Nº Ação: 14.2018 Área de Formação: Sistemas de Informação 

Objetivos:  - Apresentação do Portal Self Service EasyVista 
- Forma de reportar os pedidos e incidentes relacionados com suporte técnico TI relativos aos 
Sistemas de Informação disponibilizados pela SPMS. 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 
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Ação de Formação: Novas valências e consultas disponíveis no HFZ”; 

Nome do Formador: Dr. Rui Dias Nº mecanográfico: ----- 

Data: 14.12.2018 Nº Ação: 15.2018 Área de Formação: Articulaçãpo de Cuidados 

Objetivos:  - Apresentação de protocolos do Hospital de Ovar Francisco Zagado 
- Protocolo de Via Verde Pneumonia Adquirida na Comunidade em adultos 
- Referenciação de doentes para avaliação no HFZ- Ovar pelas Unidades de Saúde Familiar: 
- Consulta externa de Cuidados Paliativos do Hospital 
- Protocolo de referenciação para consulta de doenças auto-imunes sistémicas 
- Criação da consulta temática de Geriatria - Medicina Interna 

Destinatários: Toda a equipa da USF Alpha 

 

Durante o ano de 2018, a equipa da USF ALPHA reuniu-se 36 vezes (21 Reuniões Multiprofissionais - RMP 

e 15 Reuniões de Conselho Geral - RCG). Existiram 14 reuniões (11 RMP e 3 RCG) onde ocorreram ações 

de formação. Essas 14 reuniões correspondem a 38,89% das reuniões e dessa forma foi atingida a meta 

proposta para o ano de 2018. Em relação à percentagem de ações de formação realizadas a USF ALPHA 

atingiu os 100%, pois tinha se proposto a realizar 15 ações de formação e realizou 15. 

 

INDICADORES Meta - 2018 Resultado - 2018 
% de Reuniões Formativas realizadas (A/B*100) 

30% 38,89% A - Número de reuniões formativas realizadas durante 1 ano 

B - Total de reuniões realizadas durante 1 ano  

% de Ações de Formação realizadas (A/B*100) 

80% 100% A - Número de ações de formação realizadas durante 1 ano 

B - Total de ações de formação programadas durante 1 ano  

% profissionais envolvidos por cada grupo profissional (A/B*100) 

65% 80,37% A - Número de profissionais envolvidos por cada grupo profissional 

B – Total de profissionais por grupo profissional  
Tabela 35 - Indicadores de avaliação da Subárea Formação Interna 

 
A USF ALPHA também cumpriu o indicador - percentagem profissionais envolvidos por cada grupo 

profissional atingindo 80,37%. Os enfermeiros médicos e secretários clínicos obtiveram 73,3%, 81,1% e 

86,7% de presenças respetivamente ao longo do ano de 2018. 
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4.5.2. FORMAÇÃO EXTERNA  

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

da USF ALPHA durante o ano de 2018, incluindo os médicos internos. 

Como podemos verificar na tabela 36, 9 elementos da equipa da USF ALPHA participaram em ações de 

formação externa. Se excluirmos os dois médicos internos podemos afirmar que 41,2 % dos profissionais 

da USF ALPHA participaram nessas ações de formação. De salientar também que profissionais dos 3 

grupos profissionais estiveram envolvidos em ações de formação externa. 

 

Nome da Formação Externa Participante Data da Formação 
Entrega de 
relatório 

Reunião de 
apresentação 

Data da 
reunião 

Curso Start MGF 
Ana Aires e 
André Ferreira 

  01 a 03/02/2018 Sim RMP 03.18 02.03.2018 

35º Encontro Nacional da Associação 
Portuguesa de MGF 

Ana Aires e 
André Ferreira 

14 a 17/03/2018 Sim RMP 05.18 06.04.2018 

Urgências em MGF Ana Aires 17 a 19/05/2018 Sim RMP 09.18 01.06.2018 

Academia Médica 2018 Carla Bastos  07 a 08/06/2018  Sim RMP 11.18 29/06/2018 

“À Conversa com a Hematologia” Ana Aires 22/06/2018 Sim RMP 13.18 10.08.2018 

Congresso do Idoso Oleksandr T. 28/06/2018 Não  ---  ---  

RefreshMed - Jornadas Médicas Dão-Lafões Ana Aires 07 a 08/09/2018  Sim RMP 14.18 12/10/2018 

22º Congresso Nacional e 17º ENIJMF Ana Aires 27/09/2018  Sim RMP 14.18 12/10/2018 

Encontro Nacional de Secretário Clínicos 
Fátima Coimbra 
e Rita Pereira  

29/09/2018 Sim RMP 20.18 07/12/2018 

Formação AAP 2018 – Atualização em 
Medicina Geral e Familiar (MGF) 

Ana Aires 09/10/2018 Sim RMP 16.18 02/11/2018 

12ª Jornadas de Atualização em Doenças 
Respiratórias do Norte para MGF 

Carla Bastos 11/10/2018  Sim RMP 16.18 02.11.2018 

Curso de Aconselhamento em Aleitamento 
Materno - "Hospitais Amigos do Bebés" pelo 
CHEDV 

Cristiana Santos 22 a 24/10/2018 Sim RMP 18.18 16/11/2018 

Encontro Nacional de Grupos Balint Alcino Santos 25 a 27/10/2018 Sim RMP 20.18 07/12/2018 

Implementação do Rastreio CCR no nosso Aces Fátima Veiga 12/11/2018 Sim RMP 18.18 16/11/2018 

II Jornadas Saúde Materna e Neonatal de 
Entre o Douro e Vouga 

Cristiana Santos 22 a 23/11/2018 Sim RMP 20.18 07/12/2018 

Tabela 36 - Participação dos Profissionais da USF em Formação Externa 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Curso Start MGF Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 

Descrição da Ação Formativa 

 Saúde da Mulher 
 Saúde Infantil 
 MSD “Beyond the pill”: Serviços Institucionais MSD 
 Exame Reumatológico 
 Diabetes na Consulta de MGF 
 Hipertensão na Consulta de MGF 
 Mais-valias de um mucoativo na hipersecreção brônquica, 

infeções respiratórias e DPOC: Principais outcomes do 
estudo RESTORE 

 Exame em Otorrinolaringologia  
 Urgências em MGF 
 Rastreios e Rasteiras 
 Antibioterapia  
 Como fazer um trabalho de investigação 
 Como fazer um trabalho de qualidade 
 Anticoagulação oral  
 Como fazer um poster  
 Manter-se atualizado em Medicina 

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

01.02.2018 03.02.2018 Total 2 dias 

Profissionais  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

André Ferreira --- Interno de Formação específica de MGF Médico 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médico 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 03.18 02.03.2018 

 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

35º Encontro Nacional - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar APMGF 

Descrição da Ação Formativa 

 Passo a passo com o doente oncológico; Evoluções em saúde mental; Relação médico doente – os desafios no novo ciclo; 
como gerir a polifarmácia na 4ª idade; Abordagem do doente com demência; Sexualidade; Exercício físico; Vacinas; 
Alcoologia; Tabaco; Atualidades em genética; Cuidados paliativos 

 Carreira médica – evolução no novo ciclo; Concursos: ingresso e progressão na carreira médica; Ser médico de família no 
novo ciclo; Redimensionamento de listas de utentes; Gestão de prática clínica; O próximo passo das unidades de saúde no 
novo ciclo; O que traz de novo o IDG; Planeamento de recursos humanos: formação pré-graduada e pós-graduada; 
Doutoramentos e carreira académica; Gestão de unidades de saúde; Iniquidades nos CSP; Evolução no exercício de 
orientador de formação 

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

14.03.2018 17.03.2018 Total 3 dias 

Profissionais  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

André Ferreira --- Interno de Formação específica de MGF Médico 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médico 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 05.18 06.04.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Curso - Atualizações em MGF- Módulo de Urgências II - 2ª Edição ----- 

Descrição da Ação Formativa 

Abordagem dos principais motivos de urgências em Cuidados de Saúde Primários 
 Urgências em Ginecologia /obstetrícia (Queixas frequentes na grávida e puerpério, Infeções Genitais, Hemorragias 

Genitais) 
 Urgências em Dermatologia (dermatites, Dermatofitoses, Infeções víricas, Infeções por parasitas) 
 Urgências em Ortopedia / Radiologia (Rx mão e pé, Rx ombro e anca, Rx Coluna) 
 Urgências em MFR / Reumatologia (Lombalgia, Gonalgia, Omalgia) 
 Urgências em Pediatria (infeções respiratórias, infeções urinárias, infeções gastrointestinais, Mordeduras, Doenças 

Exantemáticas) 
 Urgências em Cirurgia Vascular (Tromboflebite / TVP, Doença Arterial, Úlceras) 

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

17.05.2018 19.05.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 09.18 01.06.2018 

 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Academia Médica 2018 CDC.MGF 

Descrição da Ação Formativa 

 À conversa com… Ortopedia - Casos clínicos; Fronteiras entre as especialidades – Tosse; Fronteiras entre as especialidades 
– Cuidados Paliativos; As Bombas da Medicina Avaliação nas USF e melhoria contínua da qualidade 

 Oficinas: Xadrez antidepressivos e benzodiazepinas; Prescrição de exercício físico; Crise de asma e DPOC; Medicina do 
viajante; Dermatologia em MGF 

 Habilidades: Holter – Leitura de espirometria; Exame objetivo da coluna; Exame objetivo para a carta de condução; 
Insulinoterapia; Otoscopia; Suturas 

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

07.06.2018 08.06.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Carla Bastos 208075 Assistente de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 11.18 29.06.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Curso de Hematologia para Medicina Geral e Familiar ----- 

Descrição da Ação Formativa 

 Como interpretar o Hemograma - Diagnóstico diferencial das principais alterações baseado nos seus diferentes parâmetros 
 Proteinograma electroforético – quando pedir, como valorizar e quando referenciar? 
 Consequências hematológicas dos diferentes tipos de dietas 
 Anemias no idoso – fisiológico vs patológico 
 Adenopatias - quando valorizar? 
 Poliglobulia – diagnóstico diferencial e referenciação 

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

22.06.2018 22.06.2018 Total 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médico 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 13.18 10.08.2018 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

12º Congresso Nacional do Idoso – 3º Simpósio Luso-Espanhol Fundação Internacional de Osteoporose 

Descrição da Ação Formativa 

Atualização dos conhecimentos nos temas abordados no Congresso: 
 OS IDOSOS – Ambiente rural, ambiente urbano e projeto Europeu 
 O ENVELHECIMENTO E A MORTE VISTOS POR PHILIP ROTH 
 IMAGENS EM REUMATOLOGIA 
 PATOLOGIAS FREQUENTES NO IDOSO - Casos clínicos interativos (Gripe e pneumonia: Riscos elevados, como prevenir? 

Perturbações oculares: Será catarata? Mudança do paradigma terapêutico; Benzodiazepinas, alternativas e desmame) 
 A IMPORTÂNCIA DE MANTER O DOENTE CONTROLADO (HTA; Nutrição; Diabetes) 
 CUIDADOS PALIATIVOS NAS DEMÊNCIAS (Vamos falar de cuidados palitivos nas demências; Abordagem centrada na 

pessoa; Cuidar da pessoa com demência; Vivência de um cuidador familiar; Cuidar da pessoa com demência avançada: 
Experiência do Lar D. José do Patrocínio Dias 

 3º SIMPÓSIO LUSO-ESPANHOL DE GERIATRIA (Avaliação nutricional no Idoso; Imunossenescência e doenças preveníveis 
por vacina; Obstipação, impactação fecal, Incontinência fecal; Envelhecimento e fragilidade - Como actuar) 

 AINDA A PROPÓSITO DA DISLIPIDEMIA ATEROGÉNICA – PRIMEIROS RESULTADOS DO ESTUDO CODAP 
 O DOENTE NO CENTRO DA DECISÃO: O papel do especialista em MGF (Vacinas “obrigatórias” na 3ª Idade; Tratamento da 

gota e da hiperuricemia; Vitamina D; Alterações cutâneas: O que pode não parecer e ser…? Marcadores tumorais: O que 
valorizar? Sexualidade e auxiliares sexuais) 

 

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

28.06.2018 29.06.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Oleksandr Turyanskyy 204987 Assistente de MGF Médico 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Não ---- ---- 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

RefreshMed- Jornadas Médicas Dão-Lafões ----- 

Descrição da Ação Formativa 

 Patologia benigna 
 Défices cognitivos 
 Depressão e dependência 
 Insuficiência Cardíaca 

 Dermatologia Pediátrica 
 Personalização da prescrição do idoso 
 Técnicas inalatórias 

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

07.09.2018 08.09.2018 Total 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 14.18 12.10.2018 

 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

22º Congresso Nacional e 17º ENIJMF APMGF 

Descrição da Ação Formativa 

 Doentes difíceis e relação Médico-Doente. Abordagem face a doentes com distúrbios da personalidade II; 
 Aplicação prática de ciclos de vida familiar em MGF;  
 Realização e Interpretação de MAPA nos Cuidados de Saúde Primários;  
 Sexualidade do Casal Idoso;  
 Treino de competência para intervir em fumadores com doença respiratória crónica;  
 A Medicina Centrada na Pessoa: Conceito, capítulos, avaliação e consequências em saúde;  
 Personalização Terapêutica em Diabetes Mellitus Tipo 2 – Uma Escolha Individualizada para Cada Pessoa;  
 Genética básica para o Médico de Família – o que devo saber? Coordenação: Grupo de Estudos da Genética APMGF;  
 Gestão integrada do doente com DPOC em fim de vida;  
 A Adição de substâncias e a importância para a Medicina Geral e Familiar;  
 Hipocoagulação em Cuidados de Saúde Primários;  
 Síndrome de Fragilidade do Idoso: do diagnóstico à intervenção; 
  Desenho Infantil;  
 A MFG dos Novos Tempos – da Literacia à Tecnologia, sem esquecer a Ética e o Humanismo;  
 Estágios Internacionais - Prós e Contras;  
 Como melhorar o controlo da Asma na vida real: do diagnóstico ao tratamento (Com o apoio GSK); 
 (…) 

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

27.09.2018 30.09.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 14.18 12.10.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Encontro Nacional de Secretários Clínicos Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 

Descrição da Ação Formativa 

 TEMA 1: O PAPEL DO SECRETARIADO CLÍNICONAS DINÂMICAS DA(S) EQUIPA(S) - Nesta sessão propomo-nos a analisar a 
Privacidade no Atendimento na secretaria de uma Unidade de Saúde, bem como as medidas a adotar para melhorar a 
privacidade, sejam elas arquitetónicas ou funcionais. 

 TEMA 2: PERFIL DE FUNÇÕES DO SECRETARIADO CLÍNICO NUMA UF: DA TEORIA À PRÁTICA - Esta sessão visa abordar 
precisamente isso, através dos seguintes temas: Gestão da agenda e o Papel do Secretário Clínico no Conselho Técnico. 

 TEMA 3: SONHO CSP: O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O SECRETARIADO CLÍNICO! - Esta sessão visa demonstrar de 
uma forma prática o SONHO CSP, o sistema informático que que, estando já no terreno em ambiente de teste, esperamos 
que seja a realidade em todas as Unidades Funcionais até ao final do ano de 2018. 

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

29.09.2018 29.09.2018 Total 0 dias 

Profissionais  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Fátima Coimbra  Assistente Técnica Secretária clínica 

Rita Pereira  Assistente Técnica Secretária Clínica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 20.18 07.12.2018 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Formação AAP 2018 – Atualização em Medicina Geral e Familiar (MGF) LiveMed 

Descrição da Ação Formativa 

 Dor crónica não oncológica 
 Colangite biliar primária,  
 Mudanças no tratamento da diabetes tipo II,  
 Prevenção para além do Programa Nacional de Vacinação,  
 Doença venosa crónica no dia-a-dia do MGF, 
  Hepatites víricas B e C, infeção por VIH e  
 Infeções do trato respiratório e urinário no adulto 

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

09.10.2018 09.10.2018 Total 1 dia 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Ana Aires ---- Interna de Formação específica de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 16.18 02.11.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

12ª Jornadas de atualização em doenças respiratórias do norte para medicina familiar Prismédica 

Descrição da Ação Formativa 

 TEMA 1: TOSSE NA CRIANÇA (Tosse prolongada: causas; "Xaropes" para a tosse; Anti-histamínicos); 
 TEMA 2: BRONQUIECTASIAS na MGF; 
 TEMA 3: OPTIMIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA INALATÓRIA 
 TEMA 4: ESPIROMETRIA 
 TEMA 5: ASMAS (Na Grávida, No Adolescente, No Obeso) 
 TEMA 6: SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS SOBRE PATOLOGIA RESPIRATÓRIA EM MGF 
 TEMA 7: DPOC: PARA ALÉM DA TERAPÊUTICA – I (Reabilitação Respiratória, Atividade Física e Sexual nos Doentes com 

DPOC, Como Viver com a Doença? Implementação do Programa de Reabilitação Respiratória no Domicílio) 
 TEMA 8: DPOC NA MINHA UNIDADE: ATUAR COM FOCO E AVALIAR IMPACTO IMPACTO - Indicadores: Fronteiras ou 

Oportunidades? FOCO - Consulta de DPOC: Passo a passo 
 TEMA 9: DPOC: PARA ALÉM DA TERAPÊUTICA E COMO MELHORAR O CONTROLE DA DOENÇA? – II (CoMorbilidades; 

Cessação Tabágica; Prevenção das Infeções e das Agudizações; Controle Terapêutico da DPOC 
 TEMA 10: IMAGIOLOGIA DO TÓRAX. O ESSENCIAL 
 TEMA 11: TIRE AS DÚVIDAS CONNOSCO! 1) Profissional de Saúde com TP no local de trabalho: Como Proceder? 2) Doente 

com Fibrose Pulmonar: Qual o Papel da MGF? 3) Doentes em Consulta de Cessação Tabágica: Querem... mas não 
conseguem! Há outros meios? 4) Há pais que já não se conformam com o facto do BCG já não ser obrigatório.... Que fazer? 
5) Uma criança com cerca de 5 anos passa o tempo todo com tosse persistente. Que fazer? 

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

11.10.2018 12.10.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Carla Bastos 208075 Assistente de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 11.18 29.06.2018 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Curso de Aconselhamento em Aleitamento Materno - "Hospitais Amigos do 
Bebés" pelo CHEDV 

Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga 

Descrição da Ação Formativa 

 Vantagens da amamentação;  
 Pega;  
 Riscos da alimentação com leite artificial;  
 10 Passos para acreditação dos Hospitais e Aces dos bebés - OMS 

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

22.10.2018 24.10.2018 Total 3 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Cristiana Santos 206669 Enfermeira Especialista Saúde Materna Enfermeira 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 18.18 16.11.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Encontro Nacional de Grupos Balint 2018 Associação Portuguesa dos Grupos Balint 

Descrição da Ação Formativa 

 CURSO PRÉ-ENCONTRO - “Liderança em Grupo Balint” (Dr. Andre Matalon) 
 ” Mastering the Art of Medicine: Balint groups and the emotional learning of doctoring" 
 “Reflexão sobre Grupos Balint” 
 Balint e Medicina Centrada na Pessoa" 

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

25.10.2018 27.10.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Alcino Sousa Santos 204854 Assistente de MGF Médico 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 20.18 07.12.2018 

 

 

Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Implementação do Rastreio CCR no nosso Aces Equipa do RCCR do ACES BV 

Descrição da Ação Formativa 

 Apresentação dos resultados de Rastreio do Cancro Colo-rectal da ARS Centro, Diferentes ACES e Unidades Funcionais do 
ACES Baixo Vouga 

 Operacionalização do RCCR e plataforma SiiMa 
  

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

12.11.2018 12.11.2018 Total 1 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Fátima Veiga  Assistente Graduada de MGF Médica 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 18.18 16.11.2018 
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Título da Ação Formativa  Entidade Promotora da Ação 

Saúde Materna e Neonatal de Entre Douro e Vouga - II Jornadas 
Unidade Coordenadora Funcional de Saúde 
Materna e Neonatal de Entre Douro e Vouga 

Descrição da Ação Formativa 

 Boas práticas em Saúde Materna  
 Desafios em ginecologia 

 Desafios em Obstetrícia 

 Novas perspetivas em saúde materna 

 Vivenciar uma gravidez saudável 
Data de Inicio da Ação Data de Termo da Ação Modalidade Ausência Duração Ausência 

22.11.2018 23.11.2018 Total 2 dias 

Profissional  Nº mecanográfico Categoria Cargo 

Cristiana Santos 206669 Enfermeira Especialista Saúde Materna Enfermeira 

Relatório Reunião onde foi apresentado o relatório Data da Reunião 

Sim RMP 20.18 07.12.2018 

 

Após a descrição de todas as ações de formação externa, salientamos que existiram 15 ações de formação 

externa. Só houve uma ação de formação em que o profissional não entregou relatório, pelo que obtivemos 

um resultado de 93,33% de formações externas em que foram elaborados relatórios de formação e os 

mesmos foram partilhados em reunião. 

 

 

INDICADORES Meta - 2018 Resultado - 2018 

% formações externas partilhadas em reunião (A/B*100) 

90% 93,33% A - Número de ações de formação externas realizadas e partilhadas durante 1 ano 

B – Total de formações externas frequentadas durante 1 ano  
Tabela 37 - Indicadores de avaliação da Subárea Formação Externa 
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4.6. ATIVIDADE CIENTÍFICA 

Relativamente à produção científica desenvolvida pelos elementos da Equipa da USF ALPHA no decorrer 

do ano de 2018, três trabalhos científicos foram apresentados em eventos Congressos científicos Nacionais. 

  

Tipo de Trabalho Título Autores Data Evento Científico 

Poster de caso 

Clínico 

Intolerância ao Exercício 

Físico 

Ana Aires 

Rafael Gonçalves 
7-8/09/2018 RefreshMed 

Poster de caso 

Clínico 

Rabdomiólise induzida 

pela Estatina num 

Hipotiroidismo não 

compensado 

Ana Aires 

Rafael Gonçalves 
27-30/09/2018 

22.º Congresso Nacional de 

Medicina Geral e Familiar| 

17.º Encontro Nacional de 

Internos de MGF e de 

Jovens Médicos de Família 

Apresentação de 

Revisão baseada na 

Evidência  

Suplementação proteica 

em doentes com úlceras 

de pressão 

 

Bárbara Amorim, USF Ponta 

do Sol, Ana Aires, USF 

Alpha, Carla Longras e 

Helena Brandão, USF 

Horizonte 

27-30/09/2018 

22.º Congresso Nacional de 

Medicina Geral e Familiar| 

17.º Encontro Nacional de 

Internos de MGF e de 

Jovens Médicos de Família 

Tabela 38 - Produção científica desenvolvida pelos elementos da Equipa da USF ALPHA 

 

Ainda no decorrer do ano de 2018, a USF ALPHA desenvolveu dois projetos de investigação que submeteu 

à apreciação da Comissão de Ética da ARS Centro, designadamente “Caracterização da Consulta de 

Agudos da USF ALPHA de 2014-2017” e “Consulta de Agudos: caracterização de 2016-2018”. Tratam-se 

de dois estudos transversais que pretendem analisar a realidade da USF 
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4.7. RECURSOS 

Ao longo do ano de 2018 houveram algumas ausências de período ≥ a 15 dias: 

 Dra. Inês Figueiredo: de 01 de janeiro a 22 de fevereiro, completando assim a sua 

Licença de Maternidade de 150 dias 

 Dr. Rafael Gonçalves: de 23 de fevereiro a 24 de março, Licença parental partilhada 

(sexto mês) 

 Enf. Hélder Fernandes: de 19 de janeiro a 17 de fevereiro, Licença parental partilhada 

(sexto mês); de 17 a 31 de agosto, Licença de Casamento 

 SC. Rita Pereira: de 26 de março a 20 de abril, incapacidade temporária para o trabalho. 

 

Verificou-se ainda reduções de horários de 10H / semana em quatro profissionais por licença de 

amamentação que se descreve a seguir  

 Enf.ª Catarina Lamas até maio 2018 

 Enf.ª Fernanda Cruz, até agosto de 2018 

 Dr.ª Inês Figueiredo até setembro de 2018 

 Enf.ª Diana Silva, até outubro de 2018 

 

Em termos de equipa de enfermagem contabilizando a redução de horários das 3 profissionais 

podemos referir que são 20 meses de trabalho com menos 10H/semana que corresponde a menos 

800 horas de trabalho no total. Em termos de equipa médica, a Dr.ª Inês esteve com redução de 

10H/semana que corresponde no total a 320 horas a menos. 

Estas ausências foram colmatadas pelo espirito de equipa e interajuda levando a que a equipa 

conseguisse minorar o impacto destas ausências na prestação de cuidados de excelência à população 

que se refletiu no excelente desempenho obtido pela equipa. 
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5. OUTROS ASSUNTOS 

Ao longo do ano de 2018 foram desenvolvidas outras atividades, como estágios, educação para a 

saúde e participação em grupos de trabalho.  

Estágios  

A formação é uma das grandes áreas de interesse e intervenção da USF. A equipa da USF ALPHA 

preocupada com a formação academia e profissional dos futuros profissionais de saúde e tendo em 

conta a partilha de conhecimentos. Neste âmbito desenvolveram estágios na USF 3 Internos do Ano 

Comum, 1 aluna de medicina e uma Interna da Especialidade de MGF proveniente da USF Atlântico 

Norte, como demonstra o quadro a baixo. 

Nome do Aluno Tutor Área Duração Observações 

Dr. Cristian Neves Dr.ª Carla Médica 02/01/2018 – 31/03/2018 Internos do Ano Comum do 
CHBV 

Dr.ª Daniela Silva Dr. Oleksandr Médica 02/01/2018 – 31/03/2018 Internos do Ano Comum do 
CHBV 

Dr.ª Joana Tavares Dr.ª Fátima  Médica 02/01/2018 – 31/03/2018 e 
01/06/2018 – 30/06/2018 

Internos do Ano Comum do 
CHBV 

Dr.ª Ana João Silva 
 

Dr.ª Inês Medica 01/07/2018 – 31/07/2018 Valência Rural da Unidade 
Curricular Medicina Geral e 
Familiar de 6º ano.  
 

Dr.ª Andreína Sousa 
Fernandes 

Dr. Rafael Medico 01/10/2018 – 16/10/2018 Interna do 4º Ano de 
Medicina Geral e Familiar 
na USF Atlântico Norte 

Tabela 39 - Estágios de alunos e profissionais de saúde na USF ALPHA em 2018 

 

Como verificamos durante o ano de 2018 apenas tivemos profissionais em formação no âmbito da área 

médica. A equipa continua aberta à formação de outros grupos profissionais, como o secretariado e a 

enfermagem.  

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 
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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. 

No ano de 2018 foram realizadas 2 atividades de Educação para a Saúde, conforme descrito no quadro 

seguinte: 

Tema Data Publico Alvo Local 

Doença Aguda 

28.05.2019 

Sobre utilizadores 

Junta de Freguesia de Válega  

30.05.2019 
Junta de Freguesia de S. Vicente 

Pereira Jusã 

Diabetes 

Diabetes, patofisiologia, 
clínica, tratamento e 

complicações 
14.11.2018 

Diabéticos e cuidadores Junta de Freguesia de Válega 
Alimentação saudável 21.11.2018 

Exercício físico 28.11.2018 

Tabela 40 - Sessões de Educação para a Saúde dirigidas à população 

 

As sessões de educação para a saúde ficaram muito aquém do que pretendíamos para 2018. A equipa 

da USF ALPHA desperta da extrema importância de educação para a saúde tem com uma das suas 

prioridades aumentar o número de sessões de forma a prover a literacia em saúde da nossa população. 
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Protocolos/Articulação com outras Instituições 

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

ACES Baixo Vouga, conforme publicitação na página oficial da ARS Centro, I.P. 

Atividades extras 

Durante o ano de 2018, alguns elementos da USF ALPHA participaram em várias 

atividades/grupos de trabalho, que passo a citar: 

 Participação do Dr. Rafael Gonçalves como elemento da Equipa Regional de Apoio do Centro 

(ERA Centro);  

 O Dr. Rafael Gonçalves participa em grupo de trabalho responsável pela reformulação / revisão 

da Grelha Dior. Grupo de trabalho nomeado pela Coordenação Nacional para a 

Reforma dos Cuidados Saúde Primários. 

 O Dr. Rafael também participa no Grupo Técnico Nacional - que tem como objetivo a melhoria 

contínua e progressiva adaptação evolutiva e sustentada do modelo de contratualização e da 

sua operacionalização, de acordo com o disposto no artigo 10.º da Portaria n.º 212/2017, de 19 

de julho 

 A Dr.ª Fátima Veiga participa na UCF de Saúde Infantil e Juvenil, como representante 

do ACES Baixo Vouga. 

 A Enf. Cristiana Santos participa em reuniões de trabalho da UCF de Saúde Materna 

como Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia. 
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6. DISCUSSÃO FINAL 

Para quem conseguir ler o documento que agora estamos a terminar ficará bem patente que neste 

momento o trabalho desenvolvido por uma USF, em particular por uma USF Modelo B é um trabalho 

minucioso e interminável de utilização do Ciclo PDCA que a equipa da USF ALPHA tão familiarizada 

está agora tendo em conta que está em curso o seu processo de Acreditação segundo as normas da 

DQS da DGS. 

Dito isto a USF ALPHA gostaria de começar a conclusão deste laborioso trabalho, que é compilar num 

texto bastante resumido todo o seu trabalho assistencial e não assistencial durante 365 dias, por 

agradecer a todos quantos tornaram o mesmo possível e neste sentido, não querendo esquecer 

ninguém, agradeceríamos à ARS Centro, IP personalizada na pessoa da sua Presidente, Dr.ª Rosa 

Reis Marques, do nosso ACES Baixo Vouga personalizado na pessoa do seu Diretor Executivo, Dr. 

Pedro Almeida, todas as Unidades Funcionais às quais tivemos que apelar para ir desenvolvendo 

trabalho, e neste ano não seria possível não deixar ficar aqui o nosso agradecimento muito sincero à 

Câmara Municipal de Ovar, personalizada na figura do seu Presidente o Sr. Doutor Salvador Malheiro, 

pois sem a sua preciosa ajuda, a realidade que hoje vivemos de estar desde o dia 25 de julho de 2018 

num edifício novo com as necessárias e convenientes condições para a prática de uma medicina mais 

centralizada no cidadão não teria sido possível. Decidimos não personalizar os nossos agradecimentos 

pois temos em conta que seriam muito e extensos sendo que correríamos um risco muito real de nos 

esquecermos de alguém que tenha sido também importante para nós e por isso decidimos optar por 

este agradecimento genérico que atrás fica feito. 

Também não seria justo não agradecer aos nossos utentes, os que colaboraram ativamente no 

cumprimento das normas e orientações desta nossa USF e assim tornaram o nosso trabalho mais 

simples, mas também com resultados mais produtivos em saúde. Será de notar aqui que alguns utentes 

chegaram mesmo a trabalhar muito de perto com a USF ALPHA tornando por exemplo a pequena festa 

de inauguração das novas instalações mais qualitativa e também menos dispendiosa para a equipa da 

USF ALPHA. 
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Agradecimentos feitos cumpre-nos aqui e em súmula dar uma vista panorâmica sobre este trabalho 

agora aqui apresentado. 

Da análise do documento gostaríamos de nos congratular pelo atingimento dos objetivos a que nos 

tínhamos proposto. Torna-se claro que superamos de forma clara o que tínhamos contratualizado com 

o nosso ACES para o ano de 2018. Esta superação pode ser vista não só de uma forma global, mas 

mesmo sectorial (IDG e IDS). Não querendo que esta conclusão seja mais do mesmo gostaríamos 

somente de demonstrar o que acabamos de dizer explicitando 2 números, contratualizamos com o 

ACES Baixo Vouga um IDG de 84,74 % para o ano de 2018 e o resultado final (pelo menos até à data 

em que estamos a produzir este relatório) foi de 89,90%. 

Percorrendo de forma atenta o nosso relatório percebe-se que na sua esmagadora maioria o que nos 

propusemos fazer relativamente a objetivos foram de forma clara atingidos e ultrapassados. Isto como 

já atrás ficou dito deve-se a um trabalho árduo de todos os elementos da equipa que sempre que foi 

necessário se dispuseram a abdicar do seu tempo pessoal em prol da manutenção da qualidade 

assistencial a que já vimos habituando os nossos utentes. 

Esta mesma realidade pode ser objetivada através da análise do Inquérito de Satisfação aos Utentes 

que apesar de em algumas áreas não ser perfeito demonstra o nível de empenho das pessoas pois só 

com esse nível de empenho é que conseguimos valores de satisfação como os que atrás ficaram 

evidenciados. Nesta avaliação é sempre necessário ter em atenção que quando se questionam utentes 

sobre satisfação, o resultado desta demanda muitas vezes não corresponde ao real trabalho 

desempenhado pois as pessoas respondem perante o seu referencial de interesses e não como um 

avaliador isento e a quem a avaliação deste serviço não lhe coloca nenhum conflito de interesses. Dito 

isto achamos que ter uma satisfação de 60 % significa que em cada 10 utentes 6 estão muito satisfeitos, 

portanto para nós isso é muito impactante e mantém-nos sempre no caminho, todos os dias, manter e 

se possível superar esta perceção que os nossos utentes vão demonstrando. Esta realidade é para 

nós ainda mais curiosa (não será possível verter a mesma num estudo isento como é o inquérito de 

satisfação de utentes) quando temos nos últimos 3 a 4 anos recebido utentes que estavam sem 
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assistência nas freguesias limítrofes da nossa e que nos transmitem verbalmente e até em elogios a 

extraordinária forma de funcionar da USF ALPHA.  

A satisfação dos profissionais como também se pode ler atrás aufere de graves problemas, mas que 

serão facilmente percebidos quando olhamos para o panorama social e político no momento e 

percebemos que muito vai mal no SNS, logo por este mesmo motivo é natural que os profissionais que 

queiram manter a qualidade dos serviços se desgastem muito mais e como tal a sua satisfação direta 

e indiretamente é largamente afetada. Apesar disto parece-nos que de uma forma geral e apesar do 

sacrifício que é muitas vezes mantermos os serviços da USF a funcionar independentemente das 

lacunas, os profissionais mostram-se de forma global satisfeitos em trabalhar na USF ALPHA. 

Isto remete-nos para uma sugestão à gestão de topo do SNS e a quem pode dar um rumo diferente às 

coisas. É fundamental e urgente perceber o que vai mal no SNS e o porquê, como por exemplo é 

impensável manter as listas dos utentes com os números atuais e achar que podemos continuar a pedir 

aos profissionais de saúde a mesma qualidade e 10 vezes mais tarefas por dia. Esta situação vai em 

última análise levar ainda a um maior abandono de profissionais no SNS ou então leva a um 

esgotamento tal de capacidades que os profissionais ficarão doentes e terão forçosamente que se 

ausentar. Se não queremos isto temos urgentemente que mudar muita coisa no SNS e pensamos que 

esta mudança poderá ser a pedra angular de todas as mudanças positivas. A continuação na 

insistência em achar que pressionando e insistindo neste rumo podemos ir levando as coisas em nosso 

ver irá ter resultados absolutamente perniciosos e porque não dizê-lo levar o SNS à beira do abismo, 

pelo menos um pouco mais do que aquilo que já é percecionável hoje.  

Custa-nos também ver que continuamos a insistir muito que as USF são mais valias em tudo e 

principalmente as USF modelo B, mas continuamos a não ter a possibilidade de contar com verdadeiras 

ferramentas de Governação Clínica e muito do que vamos tendo são métricas e resultados de 

execução que num debate sério e científico adequado nos deixarão aquém daquilo que sabemos que 

existe, mas que ainda não o conseguimos demonstrar em toda a sua robustez e que são muito 

melhores resultados em saúde. Como sabemos o nosso trabalho é importante porque diminui a carga 

de doença e melhora a saúde a médio e longo prazo e este tipo de análise fica muito comprometida 

quando dizemos que na diabetes a USF ALPHA falha por exemplo na Gestão da doença na subárea 
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da Diabetes quando ficamos com 0 pontos devido a termos ultrapassado o valor superior na métrica 

"Custo c/ terapêut. do doente c/ Diabetes Mellitus". Ora parece-me redutor e até muito problemático 

afirmar que a USF ALPHA está a cumprir menos bem a sua função de melhorar a carga de doença da 

população que assiste e a enfatizar a qualidade de saúde da mesma com este resultado. Sendo que a 

mudança de estilos de vida e a adoção de medidas de saúde mais adequadas exigem uma mudança 

sociológica e motivacional da sociedade em geral o que levará provavelmente várias décadas, a única 

possibilidade de melhorar o controle da Diabetes dos nossos utentes será farmacologicamente o que 

obviamente irá catapultar os custos para valores superiores. Assim o que seria interessante era uma 

ferramenta que permitisse validar este gasto tendo em conta os resultados em saúde e doença nesta 

subárea. Dito isto a USF ALPHA também percebe e entende e está pronta para ajudar a fazer este 

caminho, pois obviamente quando nada está construído para se chegar ao teto teremos que construir 

pedra a pedra os alicerces, paredes e só depois poderemos assentar o teto. Logicamente que se este 

é o estadio embrionário do que se pretende a médio prazo estaremos com todo o gosto nesta 

caminhada e em vez de críticos porque sim, seremos sempre uma parte da solução caso alguém o 

necessite e procure! 

Para finalizarmos vamos parafrasear Friedrich Wilhelm Nietzsche, um filósofo, filólogo, crítico cultural, 

poeta e compositor prussiano do século XIX, que sobre o trabalho disse na sua obra "Thus Spoke 

Zarathustra: A Book for All and None": 

"Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas a vitória! Seja o vosso 

trabalho uma luta! Seja a vossa paz uma vitória!" 

 

 

 

 

 

 


