
No passado dia 2 de Novembro 
e integrado nas comemorações 
do Dia Mundial da Diabetes, re-
alizou-se mais um Fórum Nacion-
al da Diabetes, pelo oitavo ano 
consecutivo. Desta vez, o evento 
decorreu no Centro de Congressos 
do Estoril e a USF Buarcos não po-
dia deixar de estar presente. 
Sob o lema “Estilos de Vida Sau-
dáveis na Diabetes”, o 8º Fórum 
Nacional contou com cerca de 
2500 participantes. Foi possível 
assistir a diversas actividades de 
divulgação científica na área da 

Diabetes, com particular destaque 
para a alimentação saudável e 
para a adequada preparação cu-
linária dos alimentos. O exercício 
físico também não foi esquecido, 
tendo sido incentivada a sua reali-
zação de forma diária e regular. 
Um dos momentos-chave deste 
Fórum foi a tentativa de deter o 
recorde mundial do Maior Círculo 
Azul Humano pela Diabetes nos 
Jardins do Casino do Estoril. Tam-
bém a participação do humorista 
Ricardo Araújo Pereira como em-
baixador do Fórum e moderador 

da sessão “Os políticos pela dia-
betes” trouxe inúmeros visitantes 
ao grande auditório.
Assim, foi debaixo de um sol ra-
diante que todos os participantes 
da USF Buarcos se divertiram em 
mais um Fórum Nacional da Dia-
betes esperando que para o ano 
se repita e, deste modo, se contin-
ue a contribuir para a prevenção 
desta doença e para a melhoria 
da qualidade de vida dos doentes 
diabéticos.

Marta Pessoa e Eloísa Sobreira, Internas de MGF

 NACIONAL DA DIABETES
VISITA AO 8º FÓRUM
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previna-se!
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SE NOS ÚLTIMOS 21 DIAS

NÃO SE DESLOQUE
Não recorra diretamente aos serviços 
de saúde 
Evite os contactos com outras pessoas

Esteve num 
país afetado 
pela epidemia 
de Ébola

OU +Esteve em 
contacto com um 
doente infetado 
por Ébola

Se tem ou 
teve febre

Mais informação
www.ebola.dgs.pt

LIGUE DE IMEDIATO
808 24 24 24
Estamos preparados para o aconselhar

INFORMAÇÃO
DE SAÚDE
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As crianças, nos primeiros anos 
de vida, como ainda não têm o 
seu organismo completamente 
desenvolvido e o sistema imunitário 
(protetor) ainda não se encontra 
totalmente capacitado nas suas 
funções de defesa, são mais 
suscetíveis a infeções. O facto de 
frequentarem creches e infantários 
também as deixa mais expostas ao 
contacto com os microrganismos 
responsáveis pelas infeções. É 
frequente que várias crianças num 
mesmo infantário fiquem doentes 
em “conjunto”.

É quase inevitável que as infeções 
ocorram e se repitam, sobretudo 
as do sistema respiratório, mas 
também as gastrointestinais. 
Na sua maioria são benignas 
e os sintomas, que vão desde 
febre, tosse, dores de garganta, 
diminuição do apetite, maior 
apatia, são passageiros. No 
entanto mantém-se a preocupação 

Alguns conselhos:
Não “pressione” o médico para receitar antibióticos, se necessário este será o 
primeiro a tomar iniciativa!

Se for necessário antibiótico:
Respeite as doses e os intervalos entre as tomas indicados
Faça o tratamento durante o período indicado, até ao fim
Não interrompa o tratamento mesmo que a criança já se sinta melhor
Não dê à criança sobras de antibiótico usado noutra situação nem antibiótico 
receitado a outra pessoa, mesmo que a doença lhe pareça a mesma

dos pais, sendo natural que 
procurem uma solução que 
lhes proporcione alívio rápido. 
Daí que pensem, muitas vezes, 
nos antibióticos. Afinal, são 
considerados medicamentos 
“milagrosos”. E são de facto bons 
medicamentos, mas isso não os 
torna adequados para todas as 
situações de doença. Na verdade, 
para estas infeções da infância, o 
mais provável é que não sejam o 
tratamento mais adequado!
Este tipo de infeções é, na sua 
maioria, de origem viral – viroses 
– ou seja, são um conjunto de 
sintomas, provocados por um 
vírus, contra o qual os antibióticos 
não são eficazes uma vez que 
a sua ação é tratar infeções 
causadas por bactérias. Usá-los 
no tratamento de constipações, 
gripes e outras afeções da 
garganta muito comuns entre as 
crianças não resolve o problema 
– não cura a criança nem impede 
o contágio. Outra razão também 
já conhecida para não banalizar 
o uso dos antibióticos é a 
resistência bacteriana, ou seja, as 
bactérias acabam por desenvolver 

mecanismos de sobrevivência aos 
medicamentos concebidos para as 
combater, ficando mais resistentes. 
Como consequência, esses 
antibióticos tornam-se ineficazes, 
sendo necessários outros cada vez 
mais “potentes” para combater 
bactérias e o risco de complicações 
aumenta.
As viroses são autolimitadas 
no tempo, ou seja acabam 
por “passar sozinhas”, é uma 
questão de dar tempo ao sistema 
imunitário da criança para atuar 
e combater o vírus. Claro que 
podemos e devemos atuar para 
aliviar os sintomas e dar conforto 
à criança, mas para isso não há 
uma “receita” igual para todos. 
Na maioria dos casos, colocar 
a criança em repouso e atuar 
sobre a febre e outros sintomas 
como a tosse, dor de garganta e 
corrimento do nariz, fracionar a 
comida e dar menos quantidade, 
oferecer líquidos, são suficientes. 
Após alguns dias a criança vai 
voltar a sentir-se bem.

 
Carla Mendes, Interna de MGF

Antibiótico 
nas crianças

Nem sempre,
nem nunca!



O que é?
A gripe é uma doença respiratória 
aguda, causada pelo vírus influenza.

Quando é que surge?
A gripe ocorre mais frequentemente nos 
meses de inverno e, habitualmente, o 
pico surge entre Dezembro e Março, no 
hemisfério norte, pelo que é designada 
por sazonal, mas admite-se a existência 
de casos esporádicos de gripe ao longo 
de todo o ano. 

Como se transmite?
O vírus da gripe transmite-se facilmente 
através das partículas da saliva de uma 
pessoa infetada, expelidas sobretudo 
através da respiração, da fala, da 
tosse e dos espirros, mas também por 
contacto direto, por exemplo, através 
das mãos. 

Após quanto tempo se 
manifesta?
O vírus da gripe tem um curto período 
de incubação (tempo que decorre 
entre o momento em que uma pessoa 
é infetada e o aparecimento dos 
primeiros sintomas) que é geralmente 
de 2 dias, mas pode variar entre 1 e 
5 dias ou mesmo ser superior a uma 
semana nas crianças. 
Quem é afetado?
A infeção atinge todos os grupos 
etários, no entanto, são os indivíduos 
com idade igual ou superior a 65 anos 
e as pessoas com patologia crónica 
subjacente os mais afetados. As 
crianças também são muito suscetíveis.

Como se manifesta?
No adulto, a gripe manifesta-se por 
início súbito de mal-estar, febre alta, 
dores musculares e articulares, tosse, 
arrepios e dores de cabeça.
Nas crianças, os sintomas dependem da 
idade. Nos bebés, a febre e prostração 
são as manifestações mais comuns. 

Os sintomas gastrintestinais (náuseas, 
vómitos, diarreia) e respiratórios 
(laringite, bronquiolite) são frequentes. 
Na criança maior os sintomas são 
semelhantes aos do adulto.
Como se faz o diagnóstico?
O diagnóstico da gripe é clinico e não 
deve ser confundida com uma vulgar 
constipação. Veja as diferenças no 
quadro I.

Qual o tratamento?
A gripe é, habitualmente, uma doença 
de curta duração (até 3 a 4 dias) 
com sintomas de intensidade ligeira 
ou moderada, evolução benigna e 
recuperação completa em 1 ou 2 
semanas, necessitando apenas de 
cuidados gerais:
• Fique em casa, em repouso, evitando 
o contacto próximo com outras 
pessoas, para impedir o contágio;
• Beba muitos líquidos;
• Ponha o termómetro e registe a 
temperatura ao longo do dia;
• Tome medicamentos para a febre e 
dores;

• Para a obstrução nasal use soro 
fisiológico;
• Evite mudanças de temperatura;
• Não se agasalhe demasiado;
• Não tome antibióticos, porque 
não atuam nas doenças virais, não 
melhoram os sintomas nem aceleram 
a cura.
Nas pessoas idosas e nos doentes 
crónicos a recuperação pode ser 
mais longa e o risco de complicações 
é também maior, nomeadamente, 
pneumonia e/ou descompensação 
da doença de base (asma, diabetes, 
doença cardíaca, pulmonar ou renal).

Como prevenir?
A gripe pode ser evitada. As medidas 
de higiene são fundamentais:
Reduza, tanto quanto possível, o 
contacto com pessoas doentes;
Lave frequentemente as mãos com água 
e sabão;
Ao espirrar ou tossir proteja a boca com 
um lenço de papel ou com o antebraço; 
não utilize as mãos.

GRIPE: 
INFORME-SE, 
PREVINA-SE!

Raramente

Raramente

Ligeira

Ligeira

Nunca

Frequentemente

Ligeira a moderada;
tosse seca

ConstipaçãoSintomas

Febre

Dor de cabeça

Dor no corpo

Fadiga, fraqueza

Exaustão

Nariz entupido
Espirros
Garganta inflamada

Tosse, sensação de 
“peso” no peito

Gripe

Elevada;durante 
3-4 dias

Frequentemente; 
por vezes intensa

Pode durar 2-3 
semanas

Pode durar 2-3 
semanas

Por vezes

Frequente, pode 
tonar-se grave

Forte

Quadro I – Sintomas da constipação versus da gripe



Além destas medidas está também 
disponível, anualmente, a vacina da 
gripe. 

Quem deve fazer a vacina da 
gripe?
As recomendações para a toma da 
vacina da gripe que a Direção Geral de 
Saúde (DGS) emitiu para 2014/2015 
encontram-se nos quadros II e III.
A quem é dada gratuitamente a vacina 
no Serviço Nacional de Saúde?
Pessoas com idade igual ou superior a 
65 anos e está disponível nos centros 
de saúde, não necessitando de receita 
médica ou de guia de tratamento. 
Pessoas, independentemente da idade, 
nos seguintes contextos: 
• Residentes em lares de idosos de 
instituições particulares de solidariedade 
social com acordos de cooperação com 
a Segurança Social; 

• Residentes em lares de idosos das 
Misericórdias Portuguesas; 
• Residentes em Estabelecimentos 
Integrados para idosos (Lares com 
gestão direta da Segurança Social); 
• Doentes integrados na Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados; 
Crianças e adolescentes 
institucionalizadas que apresentem 
doenças crónicas e condições para as 
quais se recomenda a vacina; 
• Pessoas com deficiência acolhidas 
em Lares de Apoio, Lares Residenciais 
e Centros de Acolhimento Temporário; 
• Pessoas apoiadas no domicílio 
pelos Serviços de Apoio Domiciliário 
com acordo de cooperação com a 
Segurança Social ou Misericórdias 
Portuguesas; 
• Doentes apoiados no domicílio pelas 
equipas de enfermagem das diferentes 
unidades funcionais prestadoras de 

cuidados de saúde ou com apoio 
domiciliário dos hospitais; 
• Doentes internados em unidades de 
saúde dos ACES com internamento; 
• Doentes internados em hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde que 
apresentem patologias crónicas e 
condições para as quais se recomenda 
a vacina;
• Doentes em diálise crónica.
Nos restantes casos deve pedir receita 
ao seu Médico de Família.

Proteja-se! 
Agende a vacina com a sua 
Enfermeira de Família. 
Pergunte à sua Médica de 
Família se a vacina é indicada 
no seu caso.

Bibliografia:
Microsite da gripe da DGS. Orientação da 

DGS para a vacinação contra a gripe época 
2014/2015.

Carla Mendes, Interna de MGF

Exemplos Patologia/Condição 

Respiratória

Cardiovascular
Renal

Hepática
Diabetes mellitus

Neuromuscular

Hematológica
Obesidade

- Asma sob terapêutica com corticoides inalados ou sistémicos; Doença pulmonar obstrutiva 
crónica (bronquite crónica, enfisema pulmonar), fibrose quística, fibrose pulmonar intersticial, 
pneumoconioses, displasia broncopulmonar 

- Com comprometimento da função respiratória, da eliminação de secreções ou com risco 
aumentado de aspiração de secreções

- Hemoglobinopatias 

- IMC>=30  

- Insuficiência renal crónica; Síndrome nefrótica 

- Cirrose; Atresia biliar; Hepatite crónica 

- Tipo 1; Tipo 2 em tratamento com hipoglicemiantes orais ou insulina 

- Cardiopatia congénita, hipertensiva ou isquémica; Insuficiência cardíaca crónica

1. Pessoas consideradas com alto risco de desenvolver complicações pós-infeção gripal, nomeadamente:

2. Pessoas com probabilidade acrescida de contrair e transmitir o vírus às pessoas consideradas no 
ponto 1.:

3. Saúde Ocupacional

- Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos *, particularmente se residentes em lares ou outras 
instituições 
*Além dos grupos prioritários aconselha-se também a vacinação às pessoas com idade entre os 60 e 
os 64 anos.

- Coabitantes e prestadores de cuidados a crianças cuja idade não permita a vacinação (< 6 meses), e 
que tenham risco elevado de desenvolver complicações 
- Coabitantes de pessoas consideradas no ponto 1. quando estas não possam ser vacinadas ou tenham 
imunodepressão moderada ou grave 

- Pessoal dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados com 
contacto direto com as pessoas consideradas no ponto 1., mesmo que estas estejam vacinadas

- Grávidas, para proteção de uma eventual evolução grave da doença durante a gravidez e para 
proteger os seus bebés durante os primeiros meses de vida 

- Residentes ou internados por períodos prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde 
(ex: deficientes, utentes de centros de reabilitação), desde que com idade superior a 6 meses 

- Âmbito da Saúde Ocupacional 

- Doentes, com idade superior a 6 meses (incluindo grávidas e mulheres a amamentar), que apresentem 
doenças crónicas cardiovasculares, pulmonares, renais, hepáticas, hematológicas, metabólicas, 
neuromusculares ou imunitárias (ver quadro 3) 

Quadro II - Grupos alvo prioritários aos quais se recomenda a vacinação

Quadro III - Patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacina



DIA MUNDIAL 
DO IDOSO

Comemora-se no dia 1 de Outubro 
o Dia Mundial do Idoso e a USF 
Buarcos, mais uma vez, não deixou 
de assinalar este dia e organizou 
uma série de sessões de educação 
para a saúde tendo como convidados 
de honra os nossos idosos. Com 
uma população globalmente cada 
vez mais envelhecida, torna-se 
fundamental esclarecer e alertar 
para os principais problemas de 
saúde nesta faixa etária, assim 
como manter uma relação de 
proximidade e cativar os nossos 
idosos a manterem-se ativos e 
informados procurando apoio junto 
da sua equipa de saúde.

Foram abordados temas 
de particular interesse da 
população com mais de 65 anos, 
nomeadamente as alterações do 
sono próprias do envelhecimento 
e as medidas de higiene do sono 
para manter um sono reparador; 
as particularidades da depressão 
no idoso e formas de a prevenir; 
as alterações da memória, com 
particular ênfase na demência e nas 
dicas para manter a memória ativa 
e ainda uma breve apresentação 
dos recursos que a rede de apoio 
social tem a oferecer aos idosos do 
nosso concelho.
Foi uma manhã de partilha, 
esclarecimento de dúvidas e 
de proximidade num ambiente 
descontraído onde reinou o bom 
ambiente e boa disposição e que 

culminou com um pequeno lanche 
seguido de uma animada sessão de 
exercício físico.
A equipa da USF espera que este 
pequeno momento tenha ido de 
encontro às expectativas dos utentes 
e que continuem a participar nas 
nossas futuras iniciativas. 

Vitor Esteves, Interno de MGF

“Envelhecer é 
aborrecido, mas 
é a única forma 

de se viver muito 
tempo”, Sainte-Beuve



e avaliam-se as provas documentais, 
recolhem-se elementos de prova 
(constatações) por observação 
directa e através de entrevistas 
e analisam-se todos os aspectos 
relacionados com a gestão da 
segurança e a gestão da qualidade.

Acreditação: o que é?

Acreditação é o reconhecimento 
formal por um organismo de 
acreditação de que a instituição 
cumpre requisitos previamente 
definidos e demonstra ser 
competente para realizar suas 
actividades com qualidade.
O modelo de acreditação baseia-se 
num processo de certificação atra 
vés do qual se verifica e analisa de 
que forma os cuidados de saúde 
prestados aos cidadãos estão de 
acordo com os padrões definidos, 
tendo como objectivo identificar e 
impulsionar a melhoria continua 
da qualidade nas instituições 
do Sistema de Saúde Português, 
ajudando-as a aproximar-se dos 
níveis de excelência organizacional.

O modelo

O modelo da qualidade na qual se 
baseia o modelo nacional e oficial 
de acreditação de unidades de 
saúde (modelo ACSA) apresenta 
uma série de características que 
são:

1.- Coerência com a estratégia 
nacional para a qualidade de 
saúde, usando como referência 
os programas de saúde da 
DGS.

ACREDITAÇÃO
da USF Buarcos
No âmbito da acreditação de 
unidades de saúde prevista no 
Programa Nacional de Acreditação 
em Saúde, em que o modelo 
nacional de acreditação adoptado 
foi o modelo ACSA da Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, 
a  Unidade de Saúde Familiar 
Buarcos candidatou-se ao processo 
de acreditação. Este promove 
o compromisso voluntário dos 
profissionais de saúde na melhoria 
contínua, de modo a garantir o 
reconhecimento da qualidade dos 
serviços prestadores de cuidados de 
saúde.
O processo de acreditação exige 
uma organização dos cuidados 
sustentada na adesão às melhores 
práticas baseadas na evidência 
científica, incluindo as da segurança 
dos doentes e profissionais, em 
compromisso com a melhoria dos 
processos assistenciais, com o 
estabelecimento de indicadores 
da qualidade relacionados com 
os resultados assistenciais e com 
o uso racional de medicamentos e 
tecnologias. O objectivo principal 
e último é melhorar a eficácia, a 
efectividade e a eficiência da prática 
assistencial.
Após várias avaliações internas é 
posteriormente feita uma avaliação 
externa, comum a todos os processos 
de acreditação. Durante a fase de 
avaliação externa, que é realizada 
por equipas de avaliadores 
qualificados do Programa Nacional 
de Acreditação em Saúde, procede-
se à observação e reconhecimento 
de evidências apresentadas e 
registadas durante a observação 
interna, com o objectivo de as 
confirmar. Localmente observam-se 

2.- O modelo de acreditação 
de unidades de saúde aborda 
a qualidade de uma forma 
integral, constituindo-se, assim, 
como um programa estruturante.
4.- É um modelo de qualidade 
progressivo, dinâmico, contínuo 
e evolutivo.

Padrões de referência 
(standards) 

No processo de auditoria é 
avaliado o cumprimento de um 
conjunto de standards, que incidem 
sobre fatores fundamentais na 
definição de padrões de qualidade, 
englobando aspetos relacionados 
com o cidadão e a sua relação com 
o serviço de saúde, a organização 
do serviço centrada no utente, a 
gestão clínica, os processos de 
suporte e os resultados em saúde.
A equipa da USF Buarcos encontra-
se, neste momento, na fase de 
auditorias/auto-avaliação interna, 
até Junho de 2015, após o qual 
entrará na fase de avaliação 
externa. Contamos consigo, 
para percorrer este longo mas 
grato caminho, que nos levará 
ao reconhecimento de uma 
organização de prestação de 
cuidados sustentada na competência 
profissional e na adesão às melhores 
práticas científicas, de segurança e 
de eficiência, tendo como fim último 
a melhoria contínua da qualidade 
e satisfação dos utentes e dos 
profissionais.

 
Elisabete Neto, Médica de Família



A acreditação nacional de unidades de saúde 
é umas das estratégias prioritárias para a 
operacionalização da Estratégia Nacional 
para a Qualidade na Saúde (Despacho n.º 
14223/2009, de 24 de junho), à qual as 
USF Modelo B estão legalmente vinculadas 
pelo Despacho 24101/2007, de 22 de 
outubro. Para o efeito, está implementado 
o Programa Nacional de Acreditação em 
Saúde, coordenado pelo Departamento 
para a Qualidade na Saúde - Direção Geral 
da Saúde, cuja finalidade visa reconhecer 
a qualidade das organizações prestadoras 
de cuidados de saúde e promover o seu 
empenho voluntário na melhoria contínua, 
consolidando a cultura de qualidade e 
da segurança. Foi adotado para este fim 
o modelo ACSA (Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía) (Despacho n.º 
69/2009, de 31 de Agosto).
Após a apresentação da candidatura, 
foi com grande agrado que no dia 29 de 
Abril de 2014, a equipa da USF Buarcos 
foi informada pela ARSC que tinha 
sido escolhida para iniciar o processo 
de acreditação juntamente com mais 4 
unidades. Assim se iniciou o processo, a 
29 de Maio de 2014, com uma reunião na 
ARSC que envolveu representantes da ARSC, 
Diretor executivo do ACES Baixo Mondego, 
representantes da DGS e elementos das 
equipas envolvidas.

Ao longo do ano de 2014, a USF Buarcos 
dinamizou vários eventos, sinalizando datas 
comemorativas com sessões de educação 
para a saúde, sessões de atividade física e 
sessões de convívio entre utentes e equipa 
de saúde: Peddy Paper no Mês de Maio Mês 
do Coração, Dia da Criança, Dia da Mulher, 
Dia do Idoso, Semana do Aleitamento 
Materno e Dia Mundial da Diabetes. A USF 
continua, desta forma, a contribuir para 
uma maior e melhor informação em saúde 
dos seus utentes, esperando, não só estreitar 
a sua relação com a equipa de saúde, mas 
também capacitá-los para a prevenção 
da doença e uma melhor gestão dos seus 
problemas crónicos.

Liga dos Amigos da USF
Dando-se conta do interesse dos seus 
utentes em contribuir para a melhoria da 
satisfação dos utentes e profissionais da USF 
Buarcos, em participar nas suas iniciativas 
e em aproximar utentes e equipa de saúde, 
a USF iniciou um processo de sinalização 
de utentes voluntários para constituir a Liga 
dos Amigos da USF Buarcos. Espera-se 
que este grupo de utentes e profissionais 
venha a servir de ponte entre a população 
e a equipa de saúde, a dinamizar e a 
divulgar ações de intervenção em saúde na 
comunidade e a facilitar as relações entre a 
USF e parceiros na comunidade. Se estiver 
interessado em participar, fale com a sua 
médica ou enfermeira de família.

USF no facebook
A USF Buarcos desenvolveu uma outra 
forma de divulgação dos seus eventos 
e de outras informações úteis para os 
seus utentes. Visite e siga a nova página 
no facebook www.facebook.com/
usfamiliarbuarcos.

A USF Buarcos foi desafiada pela USF 
BRIOSA, de Coimbra, para participar na 
campanha “Balde de Água Gelada” da 
Associação Portuguesa de Esclerose Lateral 
Amiotrófica. Esta iniciativa tem mobilizado 
várias entidades, figuras públicas e público 
em geral para angariação de fundos para 
apoio aos doentes portugueses. Se quiser 
visualizar o filme que ilustra a contribuição 
da USF Buarcos para esta iniciativa, procure 
em www.facebook.com/usfamiliarbuarcos 
ou em http://www.youtube.com/
watch?v=xxROapnygNY

Aniversário
A USF Buarcos vai festejar o seu 7º 
aniversário no dia 11 de Dezembro de 
2014. Com uma equipa renovada e em 
pleno processo de acreditação, a USF 
Buarcos continua a apostar na qualidade e 
na formação, reforçando, a cada desafio, 
a missão definida no primeiro dia, “prestar 
cuidados de saúde personalizados, com 
responsabilidade e competência, em tempo 
útil, aos nossos utentes”.
 

Nova médica de família na USF. A partir de 1 de Novembro de 2014 iniciou funções na USF 
Buarcos a Dra. Filomena Cuco, em substituição da Dra. Lígia Martins. A Dra. Lígia, que por motivos 
familiares e pessoais foi obrigada a mudar-se para outra localidade, manifestou-se desta forma, no 
momento da partida: “Gostei muito de ter feito parte desta equipa e foi um prazer acompanhar, apoiar e 
prestar cuidados a todos e a cada um dos meus utentes. Parto, certamente, mais rica. Até sempre!”
A atribuição da nova médica de família será feita em consonância com o direito de opção de escolha do 
utente, conforme informação entregue por escrito aos utentes.

Cara nova no atendimento. Desde o dia 1 de outubro a USF Buarcos integrou nova assistente 
técnica na sua equipa. A D. Maria do Rosário Oliveira veio substituir a D. Alice Godinho, que optou 
por desempenhar as suas funções profissionais noutro local. O novo elemento da equipa da USF tem-se 
integrado com naturalidade, contribuindo para qualidade do serviço de atendimento administrativo nesta 
unidade, a que os utentes já estão habituados.

ACONTECE 
NA USF
Acreditação USF Buarcos Educação para a saúde 

na USF Buarcos

Desafio apELA


