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Introdução 
 

A Unidade de Saúde Familiar Buarcos (USF Buarcos) iniciou a sua atividade em 1 de 

Dezembro de 2007, foi inaugurada no dia 11 do mesmo mês e está em Modelo B 

desde 1 de Janeiro de 2010. 

Pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego (ACES Baixo 

Mondego), da Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC) e desenvolve a 

sua atividade na cidade da Figueira da Foz. 

Num período de forte restrição orçamental e atendendo à conjuntura económica e 

financeira atual, a saúde é uma das áreas com dificuldades na gestão das restrições, 

necessitando por isso de ter um plano de acompanhamento, com orientações e 

estratégias para redução das despesas, sem interferir na qualidade dos cuidados 

prestados aos utentes e famílias. 

Este relatório pretende descrever o trabalho de um ano realizado por uma equipa 

coesa, motivada e empenhada em cumprir os objetivos definidos no seu Plano de 

Acão. 

 

Apesar de ter assinado a carta de compromisso em Outubro de 2014, a equipa da 

USF 

Buarcos manifestou por escrito o seu desagrado perante algumas condições que 

limitaram a 

previsão do seu desempenho para o ano 2014 e, provavelmente, seguintes. Não é 

possível 

contratualizar com bom senso e rigor sem recursos a um histórico dos indicadores ou 

com 

base em indicadores desatualizados. 

 

Contribui para desvirtuar o processo de contratualização a total falta de cumprimento 

do 

compromisso assumido pela SPMS, no que respeita aos contratos de manutenção e 

ao 

carregamento atempado de dados do Vitacare®. A SPMS não disponibilizou, até à 

data da 

elaboração deste relatório dados definitivos e fidedignos da nossa atividade durante 

2014. 
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O anteriormente exposto leva a que o processo de monitorização de dados não seja 

eficaz, 

pelo que não se podem identificar desvios e aplicar medidas corretoras e estratégias 

de melhoria da qualidade do nosso desempenho. 

 

Por outro lado, a nova metodologia de contratualização levantou muitas dúvidas à 

equipa e, 

mais uma vez, sem haver estimativa dos indicadores, é impossível aplicar a métrica de 

cálculo dos indicadores. 

Apesar das múltiplas contrariedades (lentidão do sistema informático, reunião de 

contratualização tardia, ficheiros clínicos em constante atualização,etc.), a equipa 

atingiu os seus objetivos e pretende que este documento seja um instrumento de 

reflexão para uma 

melhoria contínua organizacional. 

É convicção da equipa que todos os fatores anteriormente descritos serão tido em 

linha de 

conta no momento da validação dos indicadores para atribuição dos incentivos tanto 

institucionais como financeiros. 

Os dados apresentados neste relatório foram recolhidos de duas fontes de informação 

(Vitacare e Sistema de Informação da ACSS-SIARS), que revelaram grandes 

discrepâncias por falta de actualização do SIARS. 

Este relatório de atividades vai ser enviado ao Departamento de Contratualização da 

ARSC, Direção do ACES Baixo Mondego e será divulgado junto dos utentes. 

 Este relatório congrega alguns resultados dos programas de saúde implementados e 

indicadores contratualizados dando assim cumprimento ao nº 1 do artigo 5ª da Portaria 

nº310/2008 de 18 Abril e tem como função avaliar e divulgara actividade e resultados 

da USF Buarcos no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014. 
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1. Caracterização da USF Buarcos 

1.1 Área geográfica da USF Buarcos 

A USF Buarcos está localizada no concelho da Figueira da Foz, na freguesia de 

Buarcos. A sua área geográfica de atuação abrange principalmente as freguesias de 

São Julião da Figueira da Foz, Buarcos e Tavarede, mas inclui ainda utentes de outras 

freguesias (Quadro I). 

A localização da USF Buarcos, na Rodovia Urbana, assegura uma boa acessibilidade 

por transporte próprio, transportes públicos, transporte municipal ou a pé. 

 Os transportes públicos estão a cargo dos serviços prestados pela AVIC Costa de 

Prata, conforme horários estabelecidos pela empresa.    

O serviço de transporte municipal é assegurado pela Câmara Municipal da Figueira da 

Foz, e o utente pode usufruir do mesmo, se não tiver transporte próprio e tiver de 

percorrer distâncias consideráveis para aceder a consultas médicas. Para utilizar este 

serviço o utente tem de reunir as seguintes condições: residir em localidade não 

servida por transporte público coletivo até à localidade da extensão de saúde, não 

dispor de transporte próprio ou encontrar-se em situação de carência económica, que 

o impossibilite de suportar os custos de deslocação. Este transporte é totalmente 

gratuito, assegurado por duas carrinhas e dois carros ligeiros efetuado uma vez por 

semana em horários previamente definidos e para consultas médicas previamente 

marcadas. 

A USF tem parque de estacionamento para os profissionais e utentes. Contudo, este é 

insuficiente para a quantidade de utilizadores do Centro de Saúde e USF, o que leva 

frequentemente os utentes a estacionarem na Rodovia Urbana, expondo-se 

continuamente ao perigo ao atravessar a mesma, tendo já acontecido acidentes 

graves e mortais.  

1.1.1 Instalações e equipamentos 

A USF Buarcos ocupa parte das instalações do Centro de Saúde da Figueira da Foz 

(ala esquerda, correspondente aos antigos módulos verde e amarelo). 

Os utentes mantêm a dificuldade em distinguir a USF Buarcos da UCSP Figueira da 

Foz Urbana no que respeita ao espaço físico, o que tem originado algumas 
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dificuldades no nosso funcionamento. Realçamos mais uma vez a necessidade da 

individualização do nosso espaço através de uma porta ou parede. 

A USF Buarcos é de opinião de que deveria existir um quiosque eletrónico para cada 

unidade funcional, de forma a que ambas pudessem beneficiar de todas as 

potencialidades desta forma de atendimento, evitando a sobrecarga que leva a um 

mau funcionamento 

. A USF após adquirir PC´s com os seus incentivos institucionais veio confirmar aquilo 

que sempre manifestou, que os futros não têm a velocidade /capacidade de resposta 

como o PC dado a sobrecarga de terminais no mesmo servidor. 

A nível administrativo e de enfermagem é utilizado também o programa SINUS e RNU. 

Estes dois programas contabilizam os utentes de forma diferente: o RNU/SINUS 

contabiliza os utentes existentes em determinada data; o VITACARE contabiliza todos 

os utentes que estiveram inscritos durante o período em análise. 

As instalações são adequadas, mas insuficientes. Foi retirado o sistema de deteção de 

incêndios por orientação da ARSC sendo que até á data de elaboração deste relatório 

ainda não foi reposto, existem extintores em todas as áreas e saídas de emergência 

devidamente sinalizadas e em 2009 foi criado o Plano de Emergência com 

colaboração entre a USF Buarcos e a Proteção Civil da Figueira da Foz, estando neste 

momento a ser reformulado para depois ser apresentado à ANPTC para homologação. 

A climatização continua, lamentavelmente, por se resolver, o que cria situações de 

desconforto tanto no Verão como no Inverno, quer para os profissionais, quer para os 

utentes. 

Não existem instalações sanitárias para os utentes da USF, pelo que se tem de 

deslocar para a UCSP Figueira da Foz Urbana para ter acesso a estes serviços.  

A área administrativa sofreu alteração de forma a garantir a 

confidencialidade/privacidade no atendimento ao utente, mas continua a ser deficitária, 

não existe sala para trabalho administrativo de retaguarda. 

1.1.2 Organização, procedimentos e normas de qualidade 

A atividade da USF Buarcos rege-se pelo Regulamento Interno, elaborado e discutido 

em equipa e aprovado em Conselho Geral e homologado pela ARSC em Setembro de 

2011, estando neste momento a ser reformulado para depois ser homologado pelo DE 

do Aces Baixo Mondego. 
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A necessidade de definir bem todos os procedimentos organizativos, levou á criação 

de protocolos clínicos, com a elaboração do Manual de Boas Práticas e do Manual de 

Procedimentos. 

A USF Buarcos, para o Plano de Auditoria Interna escolheu como tema para 2013: 

“Determinação do número de eventos cardiovasculares por ano, nos utentes 

hipertensos vigiados em consulta na USF Buarcos”, sendo a sua implementação da 

responsabilidade do Conselho Técnico, com a colaboração da equipa responsável 

pelo programa de Diabetes. 

A interligação com o ACES Baixo Mondego  está definida no Manual de Articulação, 

assinado pelo Diretor  Executivo do ACES Baixo Mondego e pela Coordenadora da 

USF Buarcos a 23 de Janeiro de 2015. 

1.2 População Inscrita 

A USF Buarcos iniciou a sua atividade com 3162 utentes, pertencentes aos ficheiros 

clínicos de duas médicas do CSFF e que integraram a equipa. 

Em Dezembro de 2014 o nº utentes era de 10922, sendo 10498 inscritos residentes e 

424 os familiares inscritos temporariamente e atendidos em situação de doença aguda  

e os não frequentadores. Em 2014 mais uma vez a ACSS a nível nacional, realizou 

uma limpeza 

de ficheiros sem qualquer fundamentação. Detetou-se que os utentes que receberam 

carta tinham a sua inscrição ativa e que frequentavam consultas regularmente na USF, 

dado que a 

ACSS baseou-se no contacto através do SINUS e não do Viatacare®, assim nunca se 

conseguirá expurgar o ficheiro do verdadeiro utente não frequentador. Será necessário 

que melhorar a comunicação da ACSS com o HIS-Vitacare® para se fazer o 

levantamento real 

dos utentes não utilizadores. 

Esta situação veio confirmar mais uma vez que o Sinus é um programa que neste 

momento está mais que ultrapassado, não tendo havido alterações desde que foi 

implementado há cerca de 20 anos. 

Os  10498 utentes correspondem a uma média de 1749 utentes por médica e por 

enfermeira (Quadro II). A média de utentes por administrativa é de 2625 utentes. 

Mais uma vez, verificamos, uma grande procura por parte dos utentes sem médico de 

família, ou utentes de outras unidades funcionais devido ao alargamento do horário e à 
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diversidade de tipos de consulta de acordo com a carteira básica de serviços da USF 

Buarcos. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I – MAPA COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA 2012-2014 

 

 

2012 2013 2014 Variação 

2012-2014 

Utentes 

inscritos 

10497 10373 10498 0,1% 

                                         Fonte Sinus       

 

Figura 1 – Evolução da população inscrita 2012-2014 na USF Buarcos 

 

Verifica-se que a maioria dos utentes inscritos são adultos entre os 20 e os 64 anos 

(62,5%), e que o número de idosos é relativamente baixo, tendo em conta a tendência 

atual para o envelhecimento da população em geral (figura 2 e Quadro III). Aplicando a 
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classificação de Sundbard à população da USF Buarcos verifica-se que se trata de 

uma população estacionária.  

As mulheres constituem cerca de 53,4% do total de inscritos. O número de mulheres 

entre os 25 e os 64 anos é de 3264 (31.1% da população total e 58.2% das mulheres), 

o que nos alerta para a existência de um numeroso grupo vulnerável que necessita de 

vigilância e cuidados preventivos. 

 

 

Figura 2: Pirâmide Etária da USF Buarcos a 31.12.2014 

(Fonte Sinus) 

Da análise da pirâmide é ainda possível calcular alguns indicadores demográficos: 

 Índice de Dependência de Jovens = 23,5% 

 Índice de Dependência de Idosos = 25,2% 

 Índice de Dependência Total = 48,7% 

 Índice de Envelhecimento = 106,9% 

 Índice de Juventude = 87,8% 

250

327

288

268

260

241

342

430

403

317

369

357

297

245

171

320

244

277

275

234

279

307

397

543

480

410

431

378

318

280

210

550

< 5 anos

5-9 anos

10-14 anos

15-19 anos

20-24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

60-64 anos

65-69 anos

70-74 anos

≥ 75 anos



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 11 
 

  



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 12 
 

QUADRO II – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES POR GRUPOS ETÁRIOS E CÁLCULO DAS 

UNIDADES PONDERADAS DA USF BUARCOS 

 

 

Utentes UP 

0-6 719 1078,5 

7-64 8003 8003 

65-74 906 1812 

>75 870 2175 

Total 10498 13068,5 

 

QUADRO III – CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA POR SEXO E IDADE, EM 

2014 

  SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL % 

Crianças <1 ANO 38 39 77 0.7 

1 - 9 ANOS 539 482 1021 9.7 

Adolescentes 10- 19 

ANOS 

556 509 1065 10.2 

Adultos 20-64 ANOS 3016 3543 6559 62.5 

Idosos ≥ 65 ANOS 736 1040 1776 16.9 

 TOTAL 4885 5613 10498 100 

 % 46.4% 53.6% 100%  

Fonte Sinus 31.12.2014 
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QUADRO IV – UTENTES INSCRITOS NA USF BUARCOS POR FREGUESIA 

 

Freguesias Inscritos 

Santana 14 

Alqueidão 7 

Ferreira a Nova 28 

Moinhos da Gandara 33 

Paião 39 

Bom Sucesso 52 

Marinha das Ondas 58 

Quiaios 72 

Maiorca 161 

Brenha 120 

Lavos 103 

Vila Verde 236 

São Pedro 252 

Alhadas 328 

Tavarede 2303 

Buarcos 2889 

São Julião da Figueira da Foz 3674 

                Fonte: Sinus 31.12.2014 
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1.3 Recursos humanos – Equipa Multiprofissional 

 

Profissionais da Equipa Multiprofissional da USF Buarcos: 

 

Médicas 

 

Carla Isabel Paiva Sérgio 

Catarina Isabel de Oliveira Murça Bettencourt 

Cláudia da Silva Mira Paulo Ribeiro 

Elisabete Maria Neto Pereira  

Lígia Maria Ribeiro Santos Martins (até 31.10.2014) 

Filomena Cristina Cuco (a partir de 01.11.2014) 

Patrícia Inês Lacerda Vaz Cardoso 

 

Enfermeiras 

 

Ana Rita Gomes Oliveira 

Cristina Maria dos Reis Medina Pais Alves 

Filomena Cristina Pires Oliveira Rodrigues 

Olimpia Santos Pais Pimenta 

Maria Isabel Almeida Couto Ribeiro 

Tânia Gomes da Silva 
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Administrativas 

 

Ana Cristina Laranjeira Figueiredo  

Dina Paula Figueiredo Sopas 

Fernanda Maria BrenheiroTerreno  

Maria Alice Godinho Gonçalves (até 17 Agosto de 2014) 

Maria do  Rosário Dias  Madeira de Oliveira ( a partir de 18 de Agosto de 2014) 
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A equipa da USF Buarcos está constituída por 16 profissionais com a seguinte 

distribuição: 

a. 6 médicas que cumprem o horário de 35 horas/semana, todas com CFPTI, 

com mobilidades consolidadas para o centro de saúde da Figueira da Foz; 

b. 6 enfermeiras que cumprem o horário de 40 horas, todas com vínculo 

definitivo (CFPTI), á data já todas as profissionais se encontram consolidadas 

no CS Figueira da Foz/ACES Baixo Mondego; 

c. 4 Administrativas, que cumprem um horário de 40 horas,  todas com vínculo 

definitivo e consolidadas todas as mobilidades para o CS figueira da Foz / 

ACES Baixo Mondego. 

A USF Buarcos é dotada de capacidade formativa, pelo que participaram nas 

atividades internos do Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar, internos 

do Ano Comum, alunos do segundo, quinto e sexto ano de Medicina e alunos de 

Enfermagem. 

Em articulação com o ACES Baixo Mondego contamos com o apoio de outros 

profissionais: Assistente Social, Psicólogas, Nutricionista, Assistentes Operacionais e 

Vigilância. 

1.4 Oferta e disponibilidades de serviços 

A USF Buarcos funciona nos dias úteis das 08 às 20 horas e aos sábados das 09 às 

13 horas. 

O horário de cobertura assistencial (horário de atendimento) é das 8:15 ás 19:45 horas 

nos dias úteis e aos sábados das 09:15 às 12:45 horas. 

Disponibilizando neste horário de funcionamento todos os serviços correspondentes á 

carteira básica de serviços. 

1.4.1 Carteira adicional 

Não foi contratualizada.   

1.4.2 Alargamento de horário 

Contratualizado alargamento de horário aos sábados das 09 às 13 horas, com 50% de 

consulta programada e 50% consulta de doença aguda. 
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2 . Contratualização e Resultados 

2.1 Cobertura Assistencial 

A USF Buarcos funciona nos dias úteis das 08 às 20 horas e aos sábados das 09 às 

13 horas. 

O horário de cobertura assistencial (horário de atendimento) é das 8:15 ás 19:45 horas 

nos dias úteis e aos sábados das 09:15 às 12:45 horas. Sabemos que se torna cada 

vez mais pertinente garantir o acesso aos cuidados de saúde primários depois das 18 

horas e ao fim-de-semana, uma vez que tanto os utentes mais idosos como os mais 

jovens manifestam esta carência, por motivos e com necessidades de cuidados 

distintos.  

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

Todos os dados que se descrevem a seguir, são provisórios já que á data da 

elaboração deste relatório ainda faltam por fazer atualizações no Vitacare®, e também 

falta que o SIARS faça a leitura dos indicadores devidamente atualizados. No anexo I 

apresentamos a justificação de cada indicador. 
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2.2 Indicadores Institucionais 

2.2.1-Eixo Nacional (12 indicadores para 3 anos) 

ID Designação Resultado 
2013 

Contratualizado 
2014 

Resultado 
2014 

6 Taxa Utilização de consultas médicas 3 anos 
 

88.2% 90% 89,5% 

4 
Taxa de domicílios enfermagem 1000 inscritos 
 

150‰ 100‰ 128,2‰ 

51 
Proporção grávidas ,c/acompanhamento adequado 
 

0 20% Nd 

52 
Proporção MIF, c/ acompanhamento adequado em PF 
 

0 40% 33.1% 

58 
Proporção crianças 1 ano, c/acompanhamento 
adequado 
 

0 83,7% 10,8% 

56 
Proporção idosos, sem  ansiolíticos 
/sedativos(hipnóticos 
 

38,8% 72% 38,8% 

47 
Proporção utentes >14 anos, c/ reg habit tabágicos 
 

65,4% 48% 66,4% 

20 
Proporção de hipertensos <65 anos, com PA <150/90 
 

62% 54% 61% 

39 
Proporção DM c/ ultima HgbA1c<=8% 
 

75% 55% 86% 

 
Satisfação de utilizadores de unidades funcionais 
 

  nd 

70 
Despesa medicamentos prescritos por util.(PVP) 
 

 203,60€ 201,73€* 

71 
Despesa MCDTs prescritos por utili (p.conv) 
 

 47.90€ 51,3€* 

2.2.2 – Eixo Regional ( 4 indicadores para 3 anos selecionados pela ARSC) 

23 
Proporção hipertensos com rico CV 3 anos 
 

 28% nd 

25 
Proporção HIPERTENSOS, com acompanhamento 
adequado 
 

64,9% 24% 67,6% 

43 
Proporção DM, c/ acompanhamento  adequado 
 

0 43% nd 

78 
Proporção de utentes com DPOC 
 

0 2% nd 

2.2.3- Eixo Local( 2 indicadores para 3 anos selecionados pelo ACES) 

8 Taxa utilização de cons PF(méd./ enfer.)  66% 68,37% 

32 
Proporção de jovens c/14 anos, c/ peso e altura reg 
[11;14[ anos 
 

83% 86% 86,5% 

Eixo Local( 4 indicadores propostos pela USF/UCSP) 

5 
Proporção de cons. pp enfermeiro  família 
 

0 60% nd 

28 
Proporção crianças  7 A, PNV  cump. até ao 7º ano 
 

 97,9% 95,2%* 

46 
Proporção utentes entre [50;75[A ,c/rastreio cancro 
colo rectal efectuado 

33% 40% 43,5% 

74 
Proporção de cons médicas presencias que deram 
1 cod ICPC-2 
 

96% 98,3% 96,3% 

*Dados obtidos pelos SIARS 
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À data da elaboração do relatório de atividades o programa Vitacare® existem 

indicadores dos quais não temos qualquer resultado, conforme informação iremos ter 

na próxima atualização. 

 

2.3 Situações com impacto nos resultados 

A contínua remodelação dos ficheiros, com a inscrição de novos utentes interferem por 

vezes nos nossos resultados (grávidas no final da gravidez; crianças sem 

vacinação,...) mas nem por isso esta USF deixa de os inscrever,  sabendo 

atempadamente que iriam ter impacto negativo sobre os resultados dos nossos 

indicadores. Também existem situações de utentes que não cumprem (utentes de 

etnia cigana ou estrangeiros), falhas de sistema frequentes, etc. 

No fim do ano 2014 por sobrecarga do servidor, o programa informático entrou em 

colapso, levando aso profissionais da USF Buarcos ao desespero total e a trabalhar 

diariamente sobre stress extremo, ultrapassando mais de 12 horas de trabalho diário 

durante o mês de Dezembro de 2014 e janeiro de 2015 para se tentar manter um 

registo adequado no processo clínico. 

2.3.1 Ausências Prolongadas 

1.- Dra. Lígia Martins: iniciou atestado por gravidez de risco a 19/6/2013, licença de 

maternidade a partir 25/07/2013 tendo retomado a sua atividade laboral a 9/12/2013 

com horário reduzido a 25 horas/semana por licença de amamentação. Não se 

recorreu a trabalho extraordinário, por termos contado com o apoio da Dra. Susete 

Simões interna do último ano de MGF. 

2.- Dr.ª Catarina Bettencourt: atestado por doença de 17 de Outubro a 19 de 

Novembro de 201. Não se recorreu a trabalho extraordinário, por temos contado com o 

apoio da Dr.ªTânia Gesteiro, interna do último ano de MGF. 

 

3.- Enf. Ana Rita Oliveira: ausência a partir de 12.10.2012 por atestado por gravidez 

de alto risco até 29/5/2013, licença de maternidade de 30/5 a 25/10/2013, tendo 

retomado atividade profissional a 28/10/2013 com horário reduzido de 30 horas por 

amamentação até 29 de Maio de 2014. Foram solicitadas 20 horas/semanais 
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extraordinárias para a equipa de enfermagem de forma a manter a cobertura 

assistencial ao ficheiro a descoberto pela ausência. 

 

4.- Enf. Isabel Ribeiro: atestado por doença de 8 de Maio até 16 de Junho de 2014. 

 

5.- Assistente Técnica Dina Sopas: atestado por doença de 8 de Setembro a 15 de 

Outubro 

DE 2014.O secretariado ficou a funcionar com três assistentes técnicas, tendo um 

elemento integrado a equipa da USF em Agosto de 2014. 

 

 

2.3.2. Médicos Prescritores na USF durante 2014 

Nome  Cédula Profissional        

Elisabete Neto  37784  

Carla Sérgio  37525  

Cláudia Paulo  39887  

Patrícia Cardoso  40021  

Lígia Martins   39187  

Catarina Bettencourt  39263  

Filomena Cuco   40483  

Margarida Veiga*  48919  

Susete Simões*  49056  

Nuno Rosa*  50365  

Marta Pessoa*  50266  

Tânia Oliveira*  50126  

Eloisa Sobreira*  51686  

Vitor Esteves*  53535  

Joana Carvalho*  50120  

Carla Mendes*  52784  

Patrícia Ladeiro*  53469  
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Cláudio Espirito Santo   54044  

               *Internos de MGF 

2.3.3. Outras Situações para a análise 

A falha de atualização de dados pelo SIARS, por falha da SPMS não ter criado as 

condições necessárias para a migração de dados do Vitacare® (que tem tudo pronto 

conforme estipulado no contrato). 

A falta de regularização no pagamento à HIS pelos serviços prestados, que só foi feita 

em Fevereiro de 2014 por parte da ARSC/SPMS o que levou à falta de 

acompanhamento/monitorização e atualização de dados atempadamente. 

É pertinente que a ARS proceda á formalização do contrato de manutenção e 

assistência técnica com  a HIS-e-HEALTH INNOVATION SYSTEMS  atempadamente. 

 

Uma contratualização tardia e sem histórico de dados; não é possível contratualizar 

com bom senso e rigor sem recurso a um histórico de indicadores ou com base em 

indicadores desatualizados, por outo lado, a metodologia de contratualização levantou 

muitas dúvidas à equipa, mais uma vez, sem haver estimativas dos indicadores, é 

impossível aplicar a métrica de cálculos em vigor. 
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2.4 Indicadores Financeiros 

2.4- Indicadores para Incentivos Financeiros  

ID Designação Resultado 
2013 

Contratualizado 
2014 

Resultado 
2014 

Pontos 

9 Taxa utilização de consultas 
PF(enf) 

 

56% 56% 53,4% 2 

12 
Proporção grávidas c/ 6+cons vig 
enfermagem 

 
71% 76% 74,2% 

2 

13 
Proporção de puerperas 
c/domicilio de enfermagem 

 
65,3% 54% 66,1% 

2 

50 
Proporção grávidas c/ consulta 
RP efetuada 

 
69,3% 61% 85,4% 

2 

15 
Proporção RN c/dom enf até 15º 
dia de vida 

 
97,6% 54% 97,2% 

2 

16 
Proporção crianças c/6+cons 
med.vig 1ºano 

 
93.3% 86% 90% 

2 

17 
Proporção crianças c/3+cons 
med.vig 2ºano 

 
92% 83% 85,2% 

2 

27 
Proporção crianças 2A, c/PNV 
cumprido até 2A 98% 98% 97,7%* 2 

18 
Proporção de hipertensos com 
IMC(12 meses) 90,2% 90% 91,2% 2 

19 
Proporção de hipertensos com 
PA  em cada semestre 

 
76,8% 61% 79,3% 

2 

35 
Proporção DM com exame pés 

 76,1% 75% 88% 
2 

36 
Proporção DM c/ cons enf. E 
gestão RT ultimo ano 

 
97% 23% 96,3% 

2 

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

 
97,9% 87% 97,7% 

2 

45 
Proporção mulheres [25;60[ A. c/ 
colpoc(3anos) 

 
38% 70% 68,8% 

2 

98 
Proporção utentes>=25A, c/ 
vacina tétano 

 
 86% 82,4% 

2 

33 
Proporção inscritos >14 A, c/ IMC 
últimos 3 anos 

 
82.4% 81% 84,5% 

2 

99 
Taxa Utilização consultas 
enfermagem - 3 anos 

 
73.9% 77% 75,8% 

2 

Total 34 

 Cumprido ≥ 90% * dados obtidos no SIARS 

Os dados apresentados são do programa Vitacare® exceto a vacinação, todos os 

indicadores que necessitam cruzamento com o SINUS (por causa da vacinação) não 

estão corretos já que o Vitacare®, não se sincroniza com o SINUS. 
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Caso seja necessário a justificação de alguns dos resultados apresentados estaremos 

disponíveis para enviar as evidências, não iremos anexar no relatório dado o volume 

de evidências.  
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2.5 Carteira Adicional de Serviços 

A USF Buarcos não contratualizou Carteira Adicional de Serviços. 

2.6 Alargamento Horário 

Alargamento de Horário aos sábados da 9h às 13 horas (50% de consultas 

Programadas e 50% de consultas aguda)      

Meta contratualizada 

 

Meta Atingida Vitacare 

2012                    2013           2014 

Indicadores USF´S 

SIARS 

600        664 693 605 Nd 

Fonte Vitacare/Siars 

 

Como se pode verificar pela tabela o indicador foi atingido, com um total de 605 

consultas realizadas no alargamento de horário, das quais 48.4% foram de consulta de 

doença aguda e 51,6% de consulta programada. 
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3. Avaliação do Plano de Acão 

3.1. Atividades médicas 

 

As atividades médicas compreendem as atividades assistenciais (consulta 

programada, consulta no próprio dia e consulta não presencial) e as atividades não 

assistenciais (gestão de ficheiro médico e reunião médica).  

3.1.1. Actividade assistencial 

Durante o ano 2014 foram realizadas um total de 33.763 consultas médicas, um 

ligeiro aumento em relação ao ano de 2013 (quadro V). 

 

QUADRO V – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS 2012-2014 

 

 2012 2013 2014 (%)Variação 

2012/2014 

Nº Consultas 31.474 31.888 33763 +7.3% 

                                                                                                                                            Fonte Vitacare 

 

 

 

Figura 2 – Evolução das Consultas 2012-2014 
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No decorrer do ano 2014, 7671 utentes recorreram à USF Buarcos, o que 

corresponde a uma taxa de utilização de 73,3% e a uma média de 4,4 consultas por 

utente utilizador. 

O quadro VI ilustra a distribuição do total de consultas pelo tipo de consulta. Do total 

de 33.763 consultas realizadas, 41.5 % foram consultas programadas.  

 

QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS REALIZADAS  POR TIPO DE CONSULTA 2012-

2014 

Tipo de Consultas Nº 

Consultas 

2012 

Nº 

Consultas 

2013 

Nº 

Consultas 

2014 

Variação 

2012/2014 

Consulta Programada Saúde Adulto e Idosos 8001 7663 7985 -0.2% 

Saúde Infantil/Juvenil 1946 1880 1838 -5.5% 

Saúde Mulher e Saúde 

Materna 

2416 2446 2350 -2.7% 

Diabéticos 1529 1579 1666 +9% 

Domicílios 510 436 491 -3.7% 

Consulta Não 

Programada 
Consulta Aberta 4491 4715 5755 +28.1% 

Consulta de Intersubstituição 2619 2656 2508 -4.2% 

Consulta de Fim-de-semana 240 264 293 +22.1% 

Consulta Não Presencial 9722 10249 10877 +11.9% 

TOTAL 31474 31888 33763 +7.3% 
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Figura 3 – Evolução da Consulta Programada 2012-2014 

 

 

 

Figura 4 – Evolução da Consulta Não Programada 2012-2014 

 

3.1.2. Caracterização da consulta programada 

No ano 2014 foram realizadas 14330 consultas programadas, distribuídas conforme o 

quadro VI, +0.5% do que em 2013. 
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QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS PROGRAMADAS CONFORME O TIPO DE 

CONSULTA 2012-2014 

 

  2012 % 2013 % 2014 % Variação 

2012-2014 

Saúde da Mulher  1772 12.3 1907 13.6 1739 12.1 -1.9% 

Saúde Materna  644 4.5 539 3.8 611 4.3 -5.1% 

Saúde 

Infantil/Juvenil 

 1946 13.5 1880 13.4 1836 12.8 -5.5% 

Saúde Adulto  8001 55.6 7663 54.7 7985 55.7 -0.2% 

Diabetes  1529 10.6 1579 11.3 1666 11.6 +9% 

Domicílios  510 3.5 436 3.1 491 3.4 -3.76% 

TOTAL  14402 100% 14004 100% 14330 100% -0.5% 

         Fonte vitacare 

 

Conforme esperado o maior número de consultas programadas foram de saúde do 

adulto, seguidas de saúde infantojuvenil e de saúde da mulher. 

 

SAÚDE DO ADULTO  

Todas as médicas têm um período de consulta para observação dos utentes com 

idades igual ou superior a 19 anos. Nesta consulta é feito o seguimento de diversas 

patologias agudas ou crónicas (nomeadamente HTA, dislipidémia, obesidade, etc), 

bem como atos de medicina preventiva. A iniciativa da marcação pode ser do utente 

ou de qualquer elemento da equipa de família.  

Foram realizadas 7985 consultas de Saúde do Adulto/Idoso, que corresponde a 

55.7% das consultas programadas. 
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O quadro VII ilustra a taxa de utilização por grupo etário, verificando-se que os idosos 

são os mais utilizadores, com uma média de consultas de 6.4 consultas por utente 

adulto.  

 

QUADRO VII  - TAXA DE UTILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO MÉDIA DOS ADULTOS POR GRUPO 

ETÁRIO EM 2012-2014 

 Total 

2012 

Total 

2013 

Total 

2014 

19-44 anos    

Taxa utilização 60.7% 

n=2419 

65.9% 

N=2499 

65% 

N=2451 

Utilização média 3.6  3.7 

45-64 anos    

Taxa utilização 72.8% 

n=2031 

75.4% 

n=2116 

75.4% 

N=2170 

Utilização média 4.5  4.7 

>=65 anos    

Taxa utilização 85.9% 

n=1397 

88% 

n= 1499 

87.8% 

N=1559 

Utilização média 6.3 6.3 6.4 

        Fonte Vitacare 
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Figura 5 – Evolução da taxa de utilização Saúde Adulto por grupo etário 2012-2014 

 

SAÚDE DA MULHER  

Na consulta de Saúde da Mulher são observadas todas as utentes que necessitem de 

cuidados na área da saúde sexual e reprodutiva. Inclui planeamento familiar, rastreios 

e menopausa/climatério. Esta consulta pode ser marcada por iniciativa do utente, da 

médica ou enfermeira de família. Foram realizadas 1739 consultas de um total 4057 

mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 69 anos. 

 

QUADRO VIII- Consultas de Saúde da Mulher 2012-2014 conforme codificação ICPC 

         Fonte Vitacare 
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Figura 6 – Variação de consultas de Saúde da Mulher 2012-2014 

 

Verificamos, mais uma vez, ao elaborar este relatório, uma grande dificuldade na 

recolha dos dados da saúde da mulher. Os dados apresentados no quadro baseiam-

se na codificação do ICPC e nos Indicadores apresentados no documento de apoio da 

ACSS.  

Assim: 

a) No Planeamento Familiar (Código ICPC: W10,W11,W12,W13,W14 ou W15), 

realizaram-se 6943 consultas, das quais 5407 consultas da faixa etária dos 15 aos 

49 anos e 1494 consultas da faixa etária 50-69 anos. 

b) No rastreio do colo do útero realizaram-se 903 citologias, das quais 835 citologias 

foram realizadas a mulheres da faixa etária 25 -64 anos e 68 a mulheres fora do 

rastreio <25 e >de 65 anos. 

c) No Rastreio do Cancro da Mama, ao longo do ano foram realizadas cerca de 263 

mamografias das quais 119 a mulheres da faixa etária dos 50-69 anos e 144 a 

mulheres fora do rastreio. 

SAUDE MATERNA 

Na consulta de Saúde Materna são vigiadas as grávidas de baixo risco, mas é mantido 
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De um total de 62 grávidas, foram efetuadas 46 revisões de puerpério na USF 

Buarcos. 
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SAUDE INFANTO-JUVENIL 

Na consulta de Saúde Infantil é feita a vigilância das crianças e jovens até aos 18 

anos.  

Foram realizadas 1838 Consultas a 2074 crianças dos 0-18 anos. A taxa de utilização 

global foi de 73.1% 

O quadro IX descreve as taxas de utilização pelos diversos grupos etários. 

 

QUADRO IX  - TAXA DE UTILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO MÉDIA DAS CRIANÇAS E JOVENS 

POR GRUPO ETÁRIO DURANTE O ANO 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Saúde Infantil: 0-11 M    

Taxa utilização Global 83.7% 87.9% 83,8% 

Utilização média total;  

Taxa Utilização vigilância 

4.8 

71.9% 

4.3 

75.9% 

4,2 

77,4% 

Saúde Infantil: 12-23 M    

Taxa utilização Gobal 43.5% 39.7% 42,8% 

Utilização média total; 

Taxa  Vigilância 

5.7 

28.3% 

6.3 

27% 

6,1 

24,1% 

Saúde Infantil: 2-13 A    

Taxa utilização Global 66.2% 68.7% 69% 

Utilização média total; 

Taxa Vigilância 

2.6 

33.6% 

2.5 

35.4% 

2.6 

35.5% 

Saúde Juvenil: 14-18 A    

Taxa utilização Global 57% 62.8% 58,4% 

Utilização média total;  

Taxa Vigilância 

1.5 

16.8% 

2.4 

19.5% 

2.6 

20.2% 
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        Fonte Vitacare 

 

Figura 7 – Evolução da taxa de utilização global Saúde Infantil por grupo etário 2012-2014 

 

 

Figura 8 – Evolução da taxa de utilização de vigilância Saúde Infantil por grupo etário 2012-

2014 
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Exame Global de Saúde 5/6 anos = Nº EGS 5-6anos/7 anos = 145/136= 106.6% 

Exame Global de Saúde 11/13 anos = Nº EGS 11-13 anos/14 anos = 105/101= 104% 

CONSULTA DE DIABETES 

Na consulta de diabetes são vigiados os diabéticos de baixo risco, mas é mantido 

também acompanhamento complementar a utentes seguidos a nível hospitalar. 

De um total de 638 utentes diabéticos, 344 utentes (53.9%) foram acompanhadas na 

USF Buarcos durante o ano 2014, tendo sido realizadas um total de 1666 consultas. 

RASTREIO ONCOLÓGICO (Cancro colo-rectal) 

Para além dos Rastreios Cancro da Mama e Colo do Útero, a USF Buarcos, tem vindo 

a sensibilizar os seus utentes da importância do rastreio do cancro colo rectal. Dos 

utentes entre os 50-74 anos (1583) foram feitos 678 rastreios o que perfaz 42.8 %.   

 

 

Figura 9 – Evolução da utilização global do rastreio do cancro colo-rectal 2012-2014 

3.1.3 Caracterização da consulta domiciliária 

Como previsto no Plano de Ação, todas as médicas da USF Buarcos realizam 

consultas domiciliárias programadas. Sendo uma das características que distingue a 

Medicina Geral e Familiar de outras especialidades, é competência do médico de 

família conhecer o ambiente familiar dos utentes e enquadrar a doença no seu 

contexto bio-psico-social. 
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Durante o ano de 2014 realizaram-se 491 domicílios, o que representa 3.4% do total 

do número de consultas programadas (Quadro V). 

 

 

 

CONSULTA PROGRAMADA DE FIM DE SEMANA 

A nossa consulta programada ao fim de semana continua com uma grande adesão 

sobretudo pela população ativa, como se pode constatar pelo quadro abaixo. Foram 

realizadas 312 consultas, das quais 45% foram de saúde de adulto.  

 

Quadro X- CONSULTA PROGRAMADA DE FIM DE SEMANA EM 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Saúde da Mulher+ S.Materna 21% 

(n=89) 

23.2% 

(n=100) 

24% 

(n=76) 

Saúde Infantil/Juvenil 18.6% 

(n=79) 

13% 

(n=56) 

18% 

(n=57) 

Saúde Adulto 50% 

(n214) 

55% 

(n=237) 

45% 

(n=141) 

Diabetes 10.4% 

(n=44) 

8.8% 

(n=38) 

12% 

(n=38) 

TOTAL 100% 

(n=424) 

100% 

(n=431) 

100% 

(n=312) 

         Fonte Vitacare 
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Figura 10 – Evolução da Consulta programada de Fim de Semana 2012-2014 

 

3.1.4. Caracterização da consulta não programada 

Como consulta não programada entende-se aquela para a qual não há marcação 

prévia.  

Assim, na USF Buarcos a organização da consulta permite que todos os dias os 

utentes tenham consulta para situações agudas (Consulta Aberta e Consulta de 

Intersusbstituição). Na Consulta Aberta durante o ano 2014 realizaram-se 5755 

consultas (17% do total de consultas), e na consulta de intersubstituição foram 

realizadas 2508 consultas (7.4% do total de consultas). Verificou-se uma ligeira 

diminuição do número de consultas de intersubstituição em relação ano 2013. 

No alargamento de horário da USF Buarcos aos Sábados, além das consultas 

programadas, são atendidos os utentes que apresentem doença aguda. No ano 2014 

foram realizadas 293 consultas de fim-de-semana (0.8% do total de consultas e 

48.4% das consultas realizadas ao Sábado).    

3.1.5. Caracterização da consulta não presencial    

A consulta não presencial permite que o utente utilize os serviços da USF Buarcos 

sempre que se dispense a presença simultânea do utente e do MF, como no caso da 

renovação do receituário crónico e credenciais de transporte, elaboração de relatórios 

clínicos e análise de EAD’s pedidos pela médica de família. Este tipo de consulta 

representou 32.2% do total de consultas realizadas na USF Buarcos ao longo do ano 

2014, num total de 10877 consultas, mais 5.7% em relação ao ano 2013. 
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3.1.6. Actividade não assistencial 

A atividade não assistencial teve, neste ano, um grande peso na atividade médica 

global. Para além das reuniões clínicas semanais foi necessário um esforço acrescido 

na atualização das fichas clínicas dos utentes a nível informático, no registo de 

resultados de exames complementares necessários para o cumprimento de 

indicadores de produtividade e de qualidade. Verifica-se, no final do ano, que não é 

possível mensurar muito deste trabalho e que ainda muito está por fazer, uma vez que 

muitos dos utentes foram transferidos de outros ficheiros clínicos e, por isso, alguma 

informação pertinente ainda se encontra em suporte de papel. Será, por isso, um 

trabalho contínuo de atualização e de otimização de registos. 

3.1.7 Gestão de ficheiro 

A gestão de ficheiro engloba, essencialmente, a atualização das fichas clínicas dos 

utentes, nomeadamente no que respeita a resultados de exames complementares de 

diagnóstico, informação clínica proveniente de outros níveis de cuidados e atualização 

de dados, como lista de problemas ou medicação crónica. 

Foi prioridade da equipa médica o registo de resultados de colpocitologias e 

mamografias, uma vez que esses resultados chegam à USF Buarcos por correio, 

convencional e eletrónico, respetivamente, e não pela mão do utente na consulta, e 

que o cumprimento de alguns indicadores de produtividade dependem desse registo. 

3.1.8. Reuniões clínicas 

As reuniões clínicas médicas são feitas semanalmente onde foram apresentados e 

discutidos casos-problema, questões de ordem clínica e, de ordem organizativa. 

Houve ainda a oportunidade de receber alguns colegas de outras especialidades para 

discussão de temas pertinentes para a Medicina Geral e Familiar e de assistir à 

apresentação de trabalhos pelos internos do ano comum e pelos internos 

complementares de Medicina Geral e Familiar que fizeram e fazem estágio na USF 

Buarcos (ver ponto 8 – Desenvolvimento Profissional e Formação Contínua).  
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3.2 Avaliação das Actividades de Enfermagem 

Na USF Buarcos durante o ano de 2014 realizaram-se 18.580 consultas de 

enfermagem, das quais 8053 (40.8%) com consulta médica e 10527 (59.1%) sem 

consulta médica. De referir que todas elas foram acompanhadas das respetivas 

intervenções do tipo Ensinar, Instruir e Treinar. 

  

Quadro XI- DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS POR TIPO DE MARCAÇÃO EM 2014 

Tipo de Marcação 2014 

Diabetes 9.9%(n=1846) 

Enfermagem curativa(engloba toda a 

cons.enfer.sem marcação) 

2.4%(n=442) 

Saúde Mulher 9.4%(n=1747) 

Saúde Materna 3.8%(n=698) 

Planeamento familiar 5.8%(n=1079) 

Saúde Infantil 12.1%(n=2258) 

Vacinação 12.7%(n=2358) 

Pós-Médica 3.2%(n=603) 

Hipocoagulados 

 Não especificada 

5.3%(n=988) 

0.6%(n=114) 

CI( Consulta Intersubstituição) 

CFS(Consulta Fim de semana) 

1.5%(n=286) 

0.2%(n=46) 

Visita domiciliária(preventiva e curativa) 

Consulta aberta 

Atendimento Telefónico 

7.2%(n=1338) 

1.2%(n=230) 

0.4%(n=66) 

 

Total 100%(18580) 

                         Fonte Vitacare 

 

 

Quadro XIa- DISTRIBUIÇÃO DOS ACTOS DE ENFERMAGEM   EM 2014 

Tipo de Actos 2014 

Algaliação 7 

Injectáveis( por via subcutânea; via IM e via IV 1207 

Pensos 

Extracção de pontos e agrafes 

2677 

333 

Avaliação tensão arterial 263 
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3.2.1 Avaliação da visita domiciliária de enfermagem 

Em 2014, o número de visitas domiciliárias foi de 1338, 7.2% do total de consultas de 

enfermagem. 

Tendo em conta as características da nossa pirâmide etária, já referidas, 

consideramos que a maior parte das visitas domiciliárias de enfermagem foi de 

carácter preventivo e de vigilância. 

3.2.2 Vacinação 

As vacinas são o meio mais eficaz e seguro de proteção contra certas doenças. 

Mesmo quando a imunidade não é total, quem está vacinado tem maior capacidade de 

resistência na eventualidade a doença surgir. 

A vacinação é uma atividade á qual damos bastante ênfase. 

Aos profissionais de saúde compete divulgar o programa, motivar as famílias e 

aproveitar todas as oportunidades para vacinar as pessoas suscetíveis 

nomeadamente através da identificação e aproximação a grupos com menor 

acessibilidade aos serviços de saúde. 

A modificação do estado imunitário da população altera a epidemiologia e a 

apresentação clínica das doenças. 

Para melhorar a cobertura vacinal adotamos as seguintes estratégias: 

 Verificação e atualização do estado vacinal de todos os utentes que se dirigem 

á U.S.F 

 Convocação por cartas dos utentes com P.N.V em atraso 

 Informatização de todos os dados que chega á U.S.F 
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QUADRO XII – TAXA DE COBERTURA VACINAL POR COORTE 
 

 

    

 

COORTE Taxa de cobertura 

 

 

Nascidos em 2013 (1 ano) 98% 

 

 

Nascidos em 2012 (2 anos) 98% 

 

 

Nascidos em 2007 (7 anos) 98% 

 

 

Nascidos em 2000 (14 anos) 99% 

 

 

Nascidos em 1996 (18 anos) 98% 

 

 

Nascidos em 1989 (25 anos) 97% 

 

 

Nascidos em 1949 (65 anos) 91% 

 

  

Fonte Sinus 

 

  

   No grupo etário menos de 1 ano de idade (nascidos em 2013), foram inscritas 95 

crianças, das quais 98% (corresponde a 93 crianças), cumpriram o plano nacional de 

vacinação.  

Neste universo, 1 criança só fez a vacinação referente aos 2 meses de idade, por 

estar ausente da morada, conforme registo no processo clínico, após convocação por 

carta e visita domiciliária. A outra criança nasceu e passa muito tempo em Espanha, 

pelo que os pais optaram por seguir o calendário vacinal espanhol. 

No grupo etário mais de 1 ano menos de 2 anos de idade (nascidos em 2012) foram 

inscritos 89 crianças das quais 98% (87 crianças) cumpriram o plano nacional de 

vacinação. Neste universo, uma das crianças em falta foi viver para o estrangeiro, 

conforme o registo no processo clínico, e a outra criança pertence a uma família que 

solicitou a transferência do processo para outra unidade de saúde. 



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 43 
 

No grupo etário dos 7 anos de idade (nascidos em 2007) estavam inscritas 123 

crianças, das quais, 98% (120 crianças) cumpriram o plano nacional de vacinação. 

Nesta faixa etária, as crianças em falta pertencem a famílias de imigrantes onde existe 

necessidade de aplicar o plano de vacinação de recurso e nem sempre cumprido 

pelas famílias. 

 

No grupo etário dos 14 anos de idade (nascidos em 2000) estavam inscritas 100 

adolescentes, dos quais, 53 do sexo masculino, com uma taxa vacinal correta de 98% 

(52 adolescentes) e 47 do sexo feminino, com uma taxa vacinal correta de 87% (41 

adolescentes). Este valor, no sexo feminino, deve-se à vacina incompleta contra o 

vírus do papiloma humano (H.P.V.) onde, neste universo, uma adolescente não iniciou 

a vacina, outra só tomou a primeira dose e três não cumpriram a terceira dose. 

No grupo etário dos 18 anos de idade (nascidos em 1996) estavam inscritos 110 

utentes, dos quais 98% cumpriram a vacinação correta. 

No grupo etário dos 25 anos de idade (nascidos em 1989) estavam inscritos 105 

utentes, dos quais 97% cumpriram a vacinação correta. 

No grupo etário 65 anos de idade (nascidos em 1949) estavam inscritos 102 utentes, 

dos quais 91% cumpriram a vacinação correta. 

 

Vacinação Gripe 

Com a manutenção da vacina da gripe gratuita à população com mais de 65 anos, 

continuamos a verificar uma adesão significativa à vacina por parte deste grupo.  

Neste universo, estavam inscritos 1763 utentes, dos quais, 44% tomaram a vacina da 

gripe (773 utentes): 

 -   7% tomaram a vacina pela 1ª vez (125 utentes); 

 - 12% tomaram a vacina pela 2ª vez (217 utentes); 

 - 24% tomaram a vacina pela 3ª vez (414 utentes); 

 -   1% tomaram a vacina pela 4ª vez (17 utentes). 

 

Vacinas extra calendário nacional 
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Relativamente à administração de vacinas extra calendário, consideramos importante 

demonstrar a adesão dos utentes a este grupo de vacinas, principalmente no grupo de 

utentes em idade escolar. 

 

Em relação à vacina pneumocócica polissacárida conjugada de 13 valências (Pn13), 

verificámos que no grupo etário até 2 anos de idade 49% das crianças estão vacinado 

com Pn13 no esquema 4 doses (3+1) e 69% cumpriu o esquema de 3 doses (2+1). 

Quanto à vacina contra o Rotavírus, verificámos que no grupo etário do primeiro ano 

de idade, 50% das crianças tomaram 2 ou mais doses da vacina (em função do 

esquema/ laboratório selecionado pelos pais). 

No final do ano ficou disponível no mercado uma nova vacina, a vacina contra a 

Meningite B (Men B).  

No grupo etário do primeiro ano de vida, aderiram à primeira dose da vacina 17% dos 

utentes; no segundo ano de vida 7,9% dos utentes. 

No grupo etário 3 - 12 anos de idade, aderiram à primeira dose da vacina 4.4% dos 

utentes. 

Com estes valores, verificamos que quanto menor a idade da criança, maior a adesão 

à vacina, quer em relação às vacinas do calendário nacional de vacinação como em 

relação às vacinas extra calendário nacional. 

3.3 Monitorização do agendamento 

É uma preocupação da equipa a monitorização continua do tempo de demora de 

marcação de consulta programada, tendo sempre como objetivo a marcação até ao 5º 

dia útil por iniciativa do utente, assim como o tempo médio de espera na sala de 

espera após a hora marcada (que não ultrapassa os 10 minutos em média), a pesar 

de continuarmos  a aferir estes resultados com o Vitacare®, para que seja mais fácil a 

sua monitorização. 

3.3.1. Iniciativa da Marcação das consultas 

A iniciativa da marcação das consultas é predominantemente da iniciativa do utente 

(65%). 
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É objetivo da equipa aumentar o número de marcações de consultas pelos 

profissionais nas consultas de vigilância de Diabetes, HTA, Saúde Materna, Saúde da 

Mulher, Saúde Infantil e outras patologias crónicas. Achamos importante manter a 

oportunidade de marcação de iniciativa do utente na consulta de saúde do adulto, 

permitindo uma boa acessibilidade. 

Pretendemos também aumentar as marcações por telefone, email e e-agenda 

evitando que o utente se desloque à USF.  

 

 

 

 

QUADRO XIV – INICIATIVA DA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PROGRAMADAS 2012-2014 

 

 2012 2013 2014  

Utente 65% 64.8% 64.25%  

Médico 23,4% 22.7% 21.86%  

Enfermeiro 3% 2.6% 2.59%  

Outro 7.7% 8.9% 10.11%  

Não definida 0,8% 1.02% 1.19%  

                                                                           Fonte Vitacare 
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Figura 10 – Iniciativa da marcação das consultas programadas em 2014 

3.3.2 Marcação telefónica 

Em 2014, verificaram-se cerca de 5476 marcações por telefone, correspondendo a 

cerca de 16 % do total de marcações, cerca de mais 4% em relação ao ano 2012. 

Achamos este aumento significativo, apesar de os utentes terem dificuldade em entrar 

em contacto telefónico com a USF Buarcos. Apesar de publicitarmos os nossos 

telefones, as chamadas recaem em simultâneo na central telefónica da UCSP Figueira 

da Foz Urbana; isto leva-nos á nossa necessidade sentida de sempre uma central só 

para a USF Buarcos. 

Também está implementado a possibilidade de marcação de consulta ou pedido de 

receituário pelo E-agenda, que não é utilizado quase pelos nossos utentes para 

marcação de consulta, exclusivamente para renovação de receituário (< 10 durante o 

ano 2014). 

A utilização do mail usfbuarcosutentes@gmail.com é cada vez mais frequente. Este 

mail é  utilizado com uma maior frequência(> 6 mails x dia), para marcação de 

consultas, para aconselhamento médico, para a renovação da prescrição crónica, ou 

mesmo para enviar os seus exames digitalizados. 

 

3.3.3. Faltas às consultas 

64%

22%

3% 10%

1%

Utente Médico Enfermeiro Outro Não definida



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 47 
 

No ano de 2014 verificou-se na USF que 4.5% das consultas não foram efetuadas por 

falta do utente, valor que se manteve desde 2013. 

Consideramos um valor baixo, tendo sido efetuadas 91,4% das consultas, o que revela 

uma procura efetiva das consultas por parte dos utentes. 

Foram canceladas 3.7% das consultas, a maioria devido a erros de agendamento no 

tipo de consulta previamente marcada, ou por vezes devido ao valor da taxa 

moderadora. 

 

QUADRO XV – RESULTADO DO AGENDAMENTO EM 2012-2014 

 

 2012 2013 2014 

Consulta Cancelada 3.4% 3.4% 3,7% 

Consulta Efectuada 91.4% 91.9% 91,4% 

Consulta Não Efectuada 0.1% 0.2% 0,3% 

Utente Faltou 5.1% 4.5% 4,6% 

Outro 0.01% 0.01% 0,01% 

Total  100% 100% 100% 

                                          Fonte Vitacare 
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Figura 11 – Resultado do agendamento 2014 

 

 

3.3.4. Tempo de espera 

É realizada a monitorização dos tempos médios de espera em sala após a hora 

semestralmente, estando a mesma afixada na sala de  espera da USF Buarcos. A 

média anual em 2014 foi de 12 minutos para a consulta médica programada, 10 

minutos para a consulta de enfermagem programada e 5 minutos para a chamada no 

atendimento administrativo. 

 

4. Reuniões do Conselho Geral 

 

Durante o ano de 2014 foram realizadas 10 reuniões de conselho geral, onde foram 

discutidos e analisados aspetos importantes organizacionais e de funcionamento da 

USF, todas as convocatórias para estas reuniões são feitas com 48 horas de 

antecedência e com uma ordem de trabalhos já definida, divulgada através de 

mensagem pelo VITACARE® pelo responsável da agenda de marcações de reuniões. 

4%

91%

0% 5% 0%

Consulta Cancelada

Consulta Efectuada

Consulta não Efectuada

Utente Faltou

Outro
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A ata do conselho geral é sempre realizada durante a reunião, lida no final e são 

colocadas as assinaturas digitais de todos os presentes, assim como é dado 

conhecimento da ata aos elementos ausentes na seguinte reunião e só nesse 

momento serão colocadas as assinaturas. 

 

Data dos Conselhos Gerais 

10.1.2014 

23.4.2014 

18.7.2014 

23.7.2014 

22.8.2014 

29.8.2014 

05.09.2014 

12.9.2014 

16.12.2014 

19.12.2014 

 

A USF Buarcos realiza reuniões não só de conselho geral, como multidisciplinares, e 

por grupos setoriais (médicas, enfermeiras e assistentes técnicas) muito produtivas 

para que se mantenha o desempenho organizacional/gestão e de equipas, sejam elas 

permanentes ou de projetos. Estas reuniões constituem uma ferramenta indispensável 

para a efetividade do nosso trabalho coletivo e podem ter as mais diversas finalidades, 

tais como: planeamento, tomada de decisões, solução de problemas, negociação, 

comunicação/informação, feedback e avaliação, resolução de conflitos e formação. 

Assim durante o ano 2014 foram realizadas 29 reuniões multidisciplinares, 24 reuniões 

médicas, 17 reuniões de enfermagem e 20 reuniões de assistentes técnicas. 
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5. Desenvolvimento de Competências e Formação 
Contínua 

5.1 Plano Anual de Formação Contínua 

A formação continua para todos os elementos da equipa da USF é fundamental para a 

manutenção e aquisição de conhecimentos e competências. 

No último trimestre de cada ano o conselho técnico da USF Buarcos faz o 

levantamento das necessidades formativas da equipa, após o qual elabora o plano 

anual de formação contínua com o respetivo cronograma. (Anexo III plano anual de 

formação 2014) 

As prioridades formativas individuais e coletivas dos 3 grupos profissionais têm em 

conta as necessidades pessoais e os interesses da USF, dando-se prioridade à 

abordagem de problemas da prática diária, pelos próprios elementos da equipa. A 

participação em atividades de formação contínua (cursos, congressos ou outros) é 

acordada dentro do grupo. Semanalmente existem reuniões para atividades de 

formação contínua, onde se partilham experiências, se faz a síntese de informação 

relevante das diferentes formações frequentadas, são apresentados temas por 

especialistas hospitalares em diversas áreas de interesse, etc. 

As comissões gratuitas de serviço/Formações em serviço pela ARSC no ano de 2014 

foram realizadas por equipas multiprofissionais e individuais.  

 

FORMAÇÕES MULTIPROFISSIONAIS INTERNAS 

Formações Data  

“Um projecto de melhoria da organização dos postos de trabalho a través dos 5 S 

japoneses” Dra. Catarina Paiva 

17.1.2014 

Insulinoterapia  
 

24.1.2014 

Úlceras e feridas  de origem vascular ( venosas) 31.1.2014 

A gestão emocional num desempenho de excelência 7.3.2014 

Treino de determinação de índice tornozelo-Braço (ITB) 28.2.2014 

Insulinização Dr. Mariano Velez 23.5.2014 

Processo de acreditação: apresentação de auditorias, e aplicação de medidas 13/06 a 12.12.2014 
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corretoras no processo de acreditação da USF Buarcos  

Atitudes e decisões reprodutivas e padrões de adaptação em sobreviventes de 

cancro da mama 

19.9.2014 

 

Avaliação de qualidade dos registos médicos no programa de saúde materna  19.9.2014 

 

Boas práticas na governação clínica “Projeto Figueira respira” 10.10.2014 

Protocolo de atuação na USF Buarcos perante a suspeita de casos de Ébola 17.10.2014 

Avaliação do cumprimento dos consentimentos informados e aplicação de medidas 

corretoras na USF Buarcos 

31.10.2014 

Procedimento para orientação ou consulta da comissão de ética na USF Buarcos 14.11.2014 

 

FORMAÇÕES DE ASSISTENTES TÉCNICAS – EXTERNAS  

Congresso/Curso/Jornadas 

6 Encontro Nacional das USF 

Folha de cálculo (50 horas) 

Utilitário de apresentação gráfica (25 horas) 

Internet-Evolução  (25 horas) 

 

FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM - EXTERNAS 

Congresso/Curso/Jornadas Data  

11º Congresso Português de Diabetes 6 a 8/3/2014 

18as Jornadas de Endocrinologia e Diabetes de Coimbra 7 e 8.11.2014 

Encontro de Pediatria da SUCF Criança e adolescente na Figueira da Foz 22/5/2014 

Suporte Básico de Vida /ARSC  
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FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM – INTERNAS  

Data 

 

Tema 

7.2.2014 

 

Leites de Fórmula infantil 

14.3.2014 Hidratação da pele: linha dermatológica barral baby protect 

9.5.2014 Alimentação e obesidade na infância 

30.5.2014 Novos glicómetros Med-trust 

1.8.2014 “Bexsero” Uniformidade  no plano de administração na USF Buarcos 

2.6.2014 Orientação DGS 016/2014 vacina antigripal época 2014-2015 

3.10.2014 Novo Glicómetro “Contou Next” da Bayer 

10.10.2014 Importância das células estaminais e aplicações clínicas 

 

FORMAÇÕES MÉDICAS - EXTERNAS 

Congresso/Curso/Jornadas/workshops/Formações/Seminários Data 

Jornadas Saúde Atlântica 15.2.2014 

XVIII Jornadas Nacionais Patiente Care  13 e 14.2.2014 

Open Day USF-AN 28.02.2014 

Workshop "UF Sentinela - Investigação em CSP" 28.02.2014 

Psicologia na consulta e negociação terapêutica em MGF: trabalhar a partir da 

personalidade usando o enegrama 
01.03.2014 

Formação em Pediatria para médicos de MGF 07.03.2014 

XXXI Curso de Atualização em Dermatologia a Venerologia 04 e 05.04.2014 

Workshop "Como formar uma USF" 11.04.2014 

Update em Medicina 1 a 4.05.2014 

6º Encontro Nacional das USF  8 a 10.05.2014 

Codificação ICPC2 15.05.2014 

IVº Encontro da SUCF da Criança e do Adolescente da Figueira da Foz 16.05.2014 

Curso integrado em Diabetes" -  Formação APDP 26.05.2014 - 28.05.2014 

Curso Euract Leonardo de Nível 1 para formadores de MGF - Coimbra 27,28 e 31.5.2014 

Curso de Suporte Básico de Vida com DAE SBV/DAE 28.05.2014 

VI Jornadas do Internato de MGF do Centro 29.04 a 31.0512014 

Workshop "Redução Racional de Medicação Crónica" 30.05.2014 

Workshop "Prevenção Quaternária e Sobrediagnóstico" 31.04.2014 

III Jornadas Médico-Cirúrgicas do Atlântico 06 a 07.05.2014 

Curso de Suporte Avançado de Vida (Grupo de formação da VMER da Figueira da 
Foz) 
 

04-05.06.2014 

15º Encontro de MGF do Alto Minho 5 a 7.06.2014 

VIII Jornadas de Actualização em Doenças Respiratórias do Norte para Medicina 
Familiar. 

09-10.06.2014 
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Sessão sobre Risco Cardiovascular 17.06.2014 

31º Curso de Pediatria Ambulatória 19 e 20.0612014 

19th WONCA Europe Conference 2 a 5107.2015 

Curso de Metodologias de Investigação e-learning 21.06-29.11.2014 

XXXV Curso de Reumatologia Ciência na Prática 16 e 17.10.2014 

XVII Jornadas Regionais Patiente Carre  10 e 11.10.2014 

Psiquiatria Aberta 27 e 28.10.2014 

O doente com problemas ligados ao Álcool em Cuidados e Saúde Primários - Curso 
39 A2 

04 a 06.11.2014 

18as Jornadas de Endocrinologia e Diabetes de Coimbra 7 e 8.11.2014 

Curso prescrição racional de fármacos-modulo cardiovascular - Porto 15, 22 e 29.11.2014 

4º Encontrus com a Dermatologia, a prática do dia a dia... 28.11.2014 

Curso de Formação em intervenção sistemica aplicada para médicos de MGF - 
Lisboa 

2014  

Jornada Antitabágica 13.12.2014 

FORMAÇÕES MÉDICAS – INTERNAS  

Data 

 

Palestrante  Tema 

3.1.2014 Dra. Mariana Nuno Costa 

(CH Lisboa Central) 

Sessão clínica com Gastroenterologista: esclarecimentos de 

dúvidas 

3.1.2014   

Dra. Margarida Rosa* 

 

Avaliação do controlo do colesterol das LDL nos diabéticos tipo 2 

27.1.2014  

 

 

 

Dr. Vítor Esteves*  

Atualização de NOC´s da DGS:  

 Abordagem terapêutica das dislipidémias e  
 Abordagem terapêutica farmacológica da angina estável” 

 

 

Caso Clínico ”Sensação de corpo estranho…trazendo à 

discussão um tema menos comum da nossa prática clínica- 

amigdalite caseosa 

21.2.2014 Dr. João de Araújo e Sá 

(Neurologista) 

Ansiedade, tratamento 

 

13.2.2014 Dra. Marta Pessoa* 

 

 

 

 

Dr. Vítor Esteves* 

 

 

Atualizações de NOC`s da DGS  

 Prescrição de exames laboratoriais para avaliação de 
dislipidémias 

 

 

 Risco de poliomielite e recomendações de pessoas 
oriundas de países de risco 

 Anti-inflamatórios não esteroides sistémicos em adultos: 
orientações para a utilização de inibidores da Cox-2” 

 

 

 Cuidados Respiratórios domiciliários: prescrição de 
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Dra. Carla Mendes* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Eloisa Sobreira* 

aerosolterapia por sistema  de nebulização 
 Cuidados respiratórios domiciliários: prescrição de 

ventiloterapia outros equipamentos 
 Cuidados Respiratórios domiciliários: prescrição de 

oxigenioterapia” 
 

 

 Prescrição e determinação do antigénio específico da 
próstata 

 Utilização e seleção de antiagregantes plaquetários em 
doenças cardiovasculares” 

28.3.2014 Dra. Carla Mendes* 

 

 

 

Dra. Patrícia Ladeiro* 

 

 

 

 

 

Dr. Cláudio Espirito Santo* 

 

 

Dra. Patrícia Ladeiro* 

 

 

Vacina anti-pneumocócita na DPOC 

 

 

 

“Sintomas comportamentais e psicológicos na demência”, caso 

clínico e revisão de tema 

 

 

Atualização  de NOC´s da DGS 

 

 Tratamento sintomático da ansiedade e insónia com 
benzodiazepinas e fármacos análogos. 

 

 

 Avaliação do risco cardiovascular SCORE 
 Insulinoterapia na diabetes mellitus tipo 2 
 Exames laboratoriais na gravidez de Baixo Risco 

 

 Exames ecográficos na gravidez de baixo risco 
 Hipertensão arterial: definição e classificação 
 Abordagem terapêutica da hipertensão arterial 
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Dra. Tânia Oliveira* 

 

2.5.2014 Dr. Nuno Rosa* Atualização  de NOC´s da DGS 

 

 Diagnóstico e tratamento da DPOC 
 Diagnóstico e tratamento  de Tumores Neuroendocrinos 

do pulmão 
 Diagnóstico e tratamento de Tumores neuroendocrinos 

do pulmão 
 Diagnóstico e tratamento do carcinoma pulmonar de Não 

pequenas células 
 

 

 

9.5.2014 Dra. Eloisa Sobreira* Caso clínico: claudicação persistente em idade pediátrica 

16.5.2014 Prof. Dr. José António 

Pereira da Silva 

(Reumatologia-CHUC) 

 

 

 

Dra. Patrícia Ladeiro* 

 

 

2ª parte educacional  e revisão de casos, no contexto do estudo 

SIARA. 

 

 

 

Caso clínico: “À flor da pele”, a propósito de urticária de pressão 

 

 

6.6.2014 Dra. Joana Carvalho* Atualização  de NOC´s da DGS 

 

 Nódulo da Tiróide 
 Carcinoma d atiroide de origem folicular 
 Carcinoma medular da tiroide 

 

13.6.2014 Dra. Rosa Marcarenhas 

(Dermatologia HDFF) 

Psoríase: epidemiologia, aspetos clínicos mais relevantes, 

abordagem terapêutica. 

20.6.2014 Dra. António Jorge 

(Pneumologia CHUC) 

DPOC Talk, com discussão de casos clínicos 

1.8.2014 Dra. Joana Carvalho* Avaliação de qualidade (1º ciclo de avaliação) Insuficiência renal 

em diabéticos- codificação na lista de problemas. 

14.11.2014 Dr. Pedro Trincão “Dor crónica” 
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(Anestesista Idealmed) 

21.11.2014 Dr. Ricardo Godinho 

(Urologia-IPO Coimbra) 

“Disfunções sexuais masculinas, abordagem clínica e terapêutica” 

*Internos complementares de MGF em formação na USF Buarcos 

 

 

 

JOURNAL CLUB 2014 

Data Título Apresentação 
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24/01/2014 

“Antibioticoterapia na Otite Média Aguda da Criança.”  

(Ata Médica Portuguesa) 

 

“Diagnosis, management, and prevention of rotavirus 

gastroenteritis in children” 

(BMJ) 

 

“Rotavirus vaccines - balancing intussusception risks and health 

benefits” 

(The New England Journal of Medicine) 

 

“The symptom cluster-based approach to individualize patient-

centered treatment for major depression.”  

(J Am Board Fam Med 

 

“Combater a tosse que não acaba” 

(Postgraduate Medicine) 

 

“Proton pump inhibitors and the risk of hospitalization for 

community-acquired pneumonia: replicated cohort studies with 

meta-analysis” 

(BMJ) 

 

“Prenatal origins of bronchiolitis: protective effect of optimized 

asthma management during pregnancy.”  

(BMJ) 

Patrícia Ladeiro  

e  

Vítor Esteves 

13/03/2014 

“Effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine for 

the prevention of cervical abnormalities: case-control study nested 

within a population based screening program in Australia”  

(British Medical Journal) 

 

“Vacinação anti-pneumocócica no idoso”  

(Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

Isabel Ferreira 

e 

Sofia Pereira 
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“To be or not to be emphatic: the combined role of empathic 

concern and perspective taking in understanding burnout in 

General Practice”  

(BMC Family Practice) 

 

“Xilitol na prevenção na prevenção da otite média aguda em 

crianças” 

(Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

 

“Aftose oral recorrente. Abordagem nos Cuidados de Saúde 

Primários”  

(Postgraduate Medicine) 

 

“Azithromycin and levofloxacin use and increased risk of cardiac 

arrythmia and death”  

(Annals of Family Medicine) 

 

“Facebook enhances antidepressant pharmacotherapy effects”  

(Scientific World Journal) 

 

“Statins and the risk of colorectal cancer: an updated systematic 

review and meta-analysis of 40 studies” 

(World Journal of Gastroenterology) 

Carla Mendes 

e 

Tânia Oliveira  
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09/05/2014 

“Application of New Cholesterol Guidelines to a Population-Based 

Sample” 

(N Engl J Med) 

 

“Current utility of the ankle-brachial index (ABI) in general practice: 

implications for its use in cardiovascular disease screening” 

(BMC Family Practice) 

 

“How communication affects prescription decisions in 

consultations for acute illness in children: a systematic review and 

meta-ethnography” 

(BMC Family Practice) 

 

“Xilitol na prevenção da Otite Média Aguda em Crianças” 

(Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

 

“Prognosis of Mild Cognitive Impairment in General Practice: 

Results of the German AgeCoDe Study” 

(Annals of Family Medicine) 

Eloisa Sobreira 

e 

Joana Carvalho 

“Efficacy of Ambroxol lozenges for pharyngitis: a meta-analysis”  

(BMC Family Practice) 

 

“Split Peroneus Brevis Tendon: An Unusual Cause of Ankle Pain 

and Instability” 

(J Am Board Fam Med) 

 

“Multimorbidity of chronic diseases and health care utilization in 

general practice” 

(British Medical Journal – Heart) 

 

“Effects of antihypertensive treatment in patients over 65 years of 

age: a meta-analysis of randomized controlled studies” (British 

Medical Journal - Heart) 

Cláudio Espírito 

Santo  

e 

Nuno Rosa 
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13/06/2014 

“Helmet therapy in infants with positional skull deformation: 

randomised controlled trial” 

(BMJ) 

 

“Communicating cardiovascular disease risk: an interview study of 

General Practitioners use of absolute risk within tailored 

communication strategies” 

(BMC Family Practice) 

 

“Restropective population coorte study in hip fracture risk 

associated with zolpidem medication” 

(Sleep Journal) 

 

“Low dose estradiol and serotonin norepinefrine reuptake inhibitor 

venlafaxine for vasomotors symptoms” 

(JAMA Internal Medicine) 

 

“Effect of physical therapy on pain and function in patients with hip 

osteoarthritis” 

 

“Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: 

double-blind placebo controlled randomised trial” 

 

“Effect of fixed dose combination treatment on adherence and risk 

factor control among patients at high risk of cardiovascular disease: 

randomised controlled trial in primary care” 

Marta Pessoa 

e 

Vítor Esteves 
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11/07/2014 

“Perfil de risco cardiovascular de adultos jovens saudáveis - 

evolução temporal - Avaliação da Capacidade Funcional após 

Programa de Reabilitação Cardíaca - Efeitos a Longo Prazo” 

(Ata Med Port) 

 

“Symptoms and Reason for a Medical Visit in Lung Cancer Patients” 

(Ata Med Port) 

 

“Adverse drug events are a major cause of acute medical 

admission” 

 

“Cardiovascular drugs that increase the risk of new-onset diabetes” 

Diana Oliveira  

e 

Luís Andrade 
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12/09/2014 

 

"Alergia a Medicamentos Reportada em Crianças que Frequentam 

Infantários”  

(Ata Med Port) 

 

“Influenza vaccination of pregnant women and protection of their 

infants” 

(The New England Journal of Medicine) 

 

“Use of clarithromycin and roxithromycin and risk of cardiac death: 

cohort study” 

(BMJ) 

 

“Obesity Bias in Primary Care Providers” 

(Family Medicine) 

 

“The association of metabolic syndrome and its factors with 

gallstone disease” 

(BMC Family Practice) 

 

“Characteristics of Men Who Perpetrate Intimate Partner Violence” 

(J Am B Family Medicine) 

 

“Incidence of hypercalciuria and hypercalcemia during vitamin D 

and calcium supplementation in older women” 

(Menopause) 

 

“Acute mesenteric venous thrombosis with a vaginal contraceptive 

ring” 

(Western Journal of Emergency) 

 

“Risk of cardiovascular disease among postmenopausal women 

with prior pregnancy loss: the women’s health initiative” 

(Annals of Family Medicine) 

Nuno Rosa  

e 

Tânia Oliveira 
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10/10/2014 

“Contralateral Prophilatic Mastectomy. Is It a reasonable option?” 

(JAMA) 

 

“iPad-increasing Nickel exposure in children” 

(Pediatrics) 

 

“Blood pressure-lowering treatment based on cardiovascular risk: a 

meta-analysis of individual patient data” 

(Lancet) 

 

“Cancering Screening Rates in individuals with different life 

expectancies”  

(JAMA)  

 

“Envelhecimento: quatro mitos sobre a dor que podem dificultar os 

cuidados” 

(Postgraduate Medicine) 

 

“Low Sodium Intake – Cardiovascular Health Benefit or Risk?” 

(NEJM) 

 

“Arterial Imaging Outcomes and Cardiovascular Risk Factors in 

recently menopausal women”  

(Annals of Internal Medicine) 

Marta Pessoa  

e  

Carla Mendes 

12/12/2014  

“ Ébola: conhecer o vírus para melhor o combater” 

(Postgraduate Medicine) 

 

“Ebolavirosis: a 2014 Review for Clinicians” 

(Ata Médica Portuguesa) 

 

“Effect of accreditation on the quality of chronic disease 

management: a comparative observational study” 

(BMC Family Practice) 

Eloísa Sobreira 

e 

Patrícia Ladeiro 

e  

Vítor Esteves 
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“Rastreio do aneurisma da aorta abdominal - revisão baseada na 

evidência” 

(Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

 

“Um caso de adenite por BCG” 

(Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

 

“Clinical relevance of drug interactions between NSAIDs and 

antihypertensives” 

(Atención Primaria) 

 

“Trajetórias Relacionais e Reprodutivas Conducentes à Gravidez na 

Adolescência: a Realidade Nacional e Regional Portuguesa” 

(Ata Médica Portuguesa) 

 

“Widespread misconceptions about obesity” 

(Canadian Family) 

 

“Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of 

infant mortality: a population based cohort study in Sweden” 

(BMJ) 

 

“Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood 

asthma: nationwide population based with sibling analysis” 

(BMJ) 

 

“Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse 

health effects, and policy options to respond” 

(Frontiers in Public Health) 

 

“Prescrição de exercício físico na terceira idade” 

(Rev. Medicina Desportiva Informa) 
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5.2 Formação pré e pós graduada 

A formação pré e pós graduada é para nós muito importante.  

- Área médica pré graduada e em colaboração com a Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra, formação aos alunos: 

5 º Ano: Bruna Filipa Esteves Nascimento, Ana Filipa Dourado Sotero, 

António Pedro Delgado Morais, Gonçalo José Andrade dos Santos Fernandes, 

Marco Manuel Botelho e sara melissa Machado Silva 

 - CMEF´s : Miguel Pereira (2º ano FM Porto), Madalena Rangel (4º ano FMUC) 

e Sara Oliveira (2º ano Faculdade de Ciências médicas de Lisboa). 

- Área médica pré graduada e em colaboração com a Faculdade de Medicina 

da Universidade Lisboa, em  Estágios  de Prática de Saúde na comunidade I ( PSC 

I) 2º ano: Ana Isabel Rodrigues 

- Área pós graduada tutela os internos de ano comum (IAC): Sofia Farinha 

Pereira, Isabel Dinis Ferreira, Luís Gil Andrade, Diana Oliveira, Marta Sofia Machado 

Ferreira 

- Área enfermagem pré graduada e em colaboração com a Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, formação aos alunos do 3º e 4º ano: Nuno Miguel Correia 

Tinoco, Marilia Filipa Gouveia Jesus, Joana Filipa Romeiro Simões, Vanda Filipa 

Fernandes Seco, Adriana Sofia Santos Simões, Joana sofia Rodrigues Soares, Marta 

Santos Costa e Inês Dias Mendes Oliveira Pinto 

- Internos de Medicina Geral e Familiar em formação na USF Buarcos a 

partir de 2014: Cláudio José Ferreira do Espirito Santo 

- Internos de formação específica de Pediatria: estágio de cuidados de 

Saúde Primários à Criança e adolescente: Patrícia Alexandra de Sousa Rocha, estágio 

de 3/2 a 31/7/2014 do Centro Hospitalar Leiria-Pombal 

 
Ainda em Abril de 2014, a Dr.ª Cláudia Paulo fez parte integrante de júri de exame 

final de especialidade em Medicina Geral e Familiar, contribuindo também desta forma 

para a formação dos futuros médicos de família e a Dra. Carla Sérgio foi vogal no Júri 
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de Exame Final do internato Médico em MGF- Centro de Saúde de Montemor o velho 

em Outubro de 2014. 

A Dra. Cláudia Paulo e Dra. Patrícia Cardoso são tutoras da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra para alunos do 5º e 6º ano. 

5.3 Produção científica e de investigação 

 Modalidade/congresso/local 

Avaliação de qualidade dos registos médicos no 

programa de saúde materna  

Avaliação de qualidade; 

USF Buarcos 

“Cefaleia na criança, abordagem diagnóstica Revisão de tema 

Reunião de núcleo Coimbra-Oeste  

“Quando a pele é o nosso maior inimigo” Poster. Caso clínico 

4º Encontrus com a Dermatologia 

“Granuloma anular” Caso clínico 

4º Encontrus com a Dermatologia 

“À flor da pele” Caso clínico 
VI Jornadas do internato de Medicina Geral 
e Familiar do Centro 

“Evolução do risco cardiovascular dos doentes 

hipertensos numa unidade de saúde familiar, ao 

longo de 5 anos” 

Comunicação oral na categoria de 
Investigação 
31º Encontro de Medicina Geral e Familiar 
(Menção honrosa) 

“Amigdalite Caseosa” Caso clínico 
Reunião de núcleo Coimbra-Oeste e USF 
Buarcos 

“Atualização do protocolo de cuidados pré e pós 

operatórios em cirurgia do cólon e recto, 

hemorroidas e fístula anal  

Revisão de tema 

HDFF_ Serviço de Cirugia 

“Sintomas Comportamentais e Psicológicas na 

Demência” 

Revisão de tema  

USF Buarcos  

SIARA 

  

Impacto da educação sobre a doença e estratégias de 

referenciação no diagnóstico e referenciação de doentes 

com Artrite Reumatóide e Espondilartrite Axial 

(ainda a decorrer) 

Investigação 

Eurotrials/merck Sharp &Dohme 
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Vacinação antipneumocócica na DPOC: melhoria 

continua da qualidade 

Avaliação de Qualidade 
USF Buarcos 

“Tonturas como abordar?” Caso clínico 
Reunião de núcleo Coimbra-Oeste 
VI Joprnadas do Internato de MGF do 
Centro 

“Tosse em Pediatria” Revisão de tema  

Reunião de núcleo Coimbra-Oeste 

Reunião de serviço de Pediatria-HDFF 

“Família e doença mental” Caso clínico 

Curso de formação em intervenção 

sistémica aplicada para médicos de família 

“Mochila, adolescentes e alterações da postura-

haverá relação” 

Revisão baseada na evidência-
Comunicação oral 
15º Encontro de MGF do Alto Minho 

 “Oh no, Backpain again” 

 

“Life awer a Caus; impact” 

Relato de caso 
19th Wonca Europe Conference 
 
Relato de caso/Poster 
19th Wonca Europe Conference 

“Bubble Boy”  

 

“Quando a pele é o nosso maior inimigo” 

 

Acessórios em Dermatologia 

 

Queimadura solar após psoraleno 

Caso clínico-Comunicação oral  

4º Encontrus com a Dermatologia 

Caso clínico- Poster 

4º Encontrus com a Dermatologia 

Caso clínico- comunicação oral  

4º Encontrus com a Dermatologia 

Caso clínico- Póster  

4º Encontrus com a Dermatologia 
 

“Toxinfeções alimentares-etiologia” Revisão de tema 

Serviço de Pediatria HDFF 

Reunião de núcleo Coimbra-Oeste 

Síncope em idade pediátrica Revisão de tema 

Serviço de Pediatria HDFF 

Claudicação persistente em idade pediátrica Caso clínico-Comunicação oral 
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VI Jornadas do internato de Medicina Geral 

e Familiar do Centro 

 

 

 

 

 

5.4 Plano de acompanhamento Interno 

Avaliação do cumprimento do direito à privacidade e confidencialidade dos utentes na 

prestação de cuidados pelos profissionais da USF Buarcos 

1.Descrição do tema  

No seguimento da intenção de iniciar o processo de acreditação a USF 

Buarcos, surgiu a intenção de avaliar a qualidade no cumprimento dos direitos 

à privacidade e confidencialidade dos utentes na prestação dos cuidados de 

saúde pelos profissionais da USF, sendo o tema do Plano de 

Acompanhamento Interno (PAI) de 2014. 

A privacidade é um direito que assiste a todo o ser humano, descrito no artigo 

12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas. 

A confidencialidade foi definida pela Organização Internacional de 

Normalização (ISO) como “garantia que a informação seja acessível apenas 

àqueles autorizados a ter acesso” e é uma pedra angular da segurança da 

informação. 

Os utentes têm direito à privacidade na prestação de todo e qualquer acto 

clínico e à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos 

identificativos que lhe digam respeito. Todas as informações relativas ao 

utente, situação clínica, diagnóstico, prognóstico, tratamento e dados pessoais 

são confidenciais. 

O conhecimento dos direitos e deveres dos doentes, também extensivos a 

todos os utilizadores do Sistema de Saúde, potencia a sua capacidade de 

intervenção ativa na melhoria progressiva dos cuidados e serviços. 

Todos os profissionais de saúde devem promover e garantir a qualidade e 

melhoria contínua dos serviços, com rigor e respeito pela confidencialidade dos 
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utentes que nos procuram para receber cuidados globais, integrados e seguros 

de que necessitam e a que têm direito. 

 

2. Análise de implementação 

Objetivo 

O objetivo geral é avaliar o cumprimento do direito à privacidade e confidencialidade 

dos utentes na prestação de cuidados pelos profissionais da USF Buarcos. 

Métodos 

Tipo de estudo – avaliação da qualidade 

Dimensão estudada – adequação técnica  

Local da observação – USF Buarcos, Figueira da Foz 

Ano de observação – 2014: 2 momentos de avaliação semestral – junho/ julho e 

dezembro 

Unidade de estudo – Profissionais da USF  

Tipo de dados – estrutura e processo 

Fonte de dados – questionário elaborado pela equipa do PAI entregue pelas 

administrativas aos utentes que recorreram à USF Buarcos na semana 28/7 a 

1/8/2014, observação direta e entrevista realizada pela equipa do PAI aos profissionais 

da USF Buarcos. Resultados de auditoria interna do Standard 1 e 3 do Manual de 

Acreditação. Na 2ª avaliação houve alteração de 1 pergunta do questionário, que foi 

entregue pelas administrativas aos utentes que recorreram à USF na semana de 15/12 

a 19/12/2014. 

 Análise dos dados – programa Microsoft© Excel 20 

Tipo de avaliação – interna 

Critérios de avaliação – explícitos normativos 

Relação temporal com a assistência – retrospetiva 

Intervenção prevista – Educacional 

Critérios 
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Critérios de estrutura e de processo definidos pela USF Buarcos tendo por base o 

Manual de Standards de Unidades de Gestão Clínica (Versão 2) do Programa 

Nacional de Acreditação em Saúde da DGS. 

Avaliaram-se 27 critérios divididos em 4 grupos: 

Grupo 1- Critérios válidos para atendimento médico, de enfermagem e administrativo: 

1- O utente aguarda atendimento na sala de espera 

2- O atendimento é feito de forma a não ser percetível por terceiros 

3- O atendimento do utente não é interrompido exceto em situação urgente 

4- Não há informação clínica identificada de forma acessível e visível nos 

atendimentos 

5- A informação clínica do utente circula pela unidade de saúde de forma 

protegida e privada 

6- A informação clínica dos utentes é arquivada em locais de acesso exclusivo 

dos profissionais de saúde da unidade 

7- A comunicação não urgente entre profissionais faz-se através de Mensagens 

do programa Vitacare ou presencialmente em horário não assistencial 

8- A comunicação urgente entre profissionais faz-se através do telefone ou 

contacto direto. 

9- Os ecrãs dos computadores são bloqueados na ausência do profissional do 

seu local de trabalho 

10- Os profissionais mantêm o sigilo relativamente às suas credenciais de acesso 

informático 

11- Os profissionais assinaram compromisso de confidencialidade 

12- As reclamações por quebra de confidencialidade são analisadas e elaboradas 

medidas corretoras 

13- A USF avalia anualmente a satisfação dos utentes quanto à confidencialidade 

e implementa medidas corretoras 

Grupo 2- Critérios válidos para o atendimento administrativo: 

1- A administrativa entrega o guia do utente adequado a todos os novos utentes 

inscritos 

2- A administrativa questiona todos os utentes sobre o conhecimento do guia do 

utente adequado  

3- O atendimento é feito a um utente de cada vez 

4- A porta de acesso ao atendimento está sempre fechada 
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5- A chave de acesso ao arquivo dos processos clínicos está arquivada em local 

restrito 

6- O atendimento telefónico é feito de forma a preservar a confidencialidade do 

utente 

 

Grupo 3- Critérios válidos para atendimento médico e de enfermagem: 

1- Todos os gabinetes têm porta com tranca ou biombo e vidro fosco nas janelas 

2- Procedimentos em que haja exposição da intimidade do utente são efetuados 

com porta trancada ou com uso de biombo 

3- A presença na consulta de profissionais de saúde em formação é autorizada 

verbalmente pelo utente 

4- O utente assina consentimento informado quando são fotografadas lesões e/ou 

consulta vídeo-gravada 

5- A presença de um acompanhante do utente na consulta é autorizada 

verbalmente por este 

6- A porta de acesso ao corredor de gabinetes de consulta está sempre fechada 

Grupo 4- Critérios válidos para atendimento médico: 

1- Os delegados de informação médica aguardam atendimento na sala de espera 

2- Toda a informação clínica é entregue ao utente em envelope fechado. 

 

Critérios considerados em conformidade se cumpridos em pelo menos 90% dos casos. 

3.Resultados 

Os resultados da 1ª avaliação revelaram que dos 27 critérios avaliados 15 não 

se encontravam cumpridos (56%). 

Na 2ª avaliação, dos 27 critérios avaliados 4 não estavam cumpridos (15%), 

sendo critérios que também não estavam cumpridos na avaliação anterior. 

 
As tabelas seguintes resumem os resultados de ambas as avaliações: 
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4.Discussão 

Da análise dos resultados da 1ª avaliação conclui-se que 56% dos critérios não se 

encontravam cumpridos. Estes resultados foram apresentados e discutidos em reunião 

multidisciplinar e a equipa concluiu que vários motivos podiam justificar estes 

resultados: 

- O tema de avaliação é de difícil implementação no terreno.  

-A avaliação decorreu em período de férias e com novos elementos a serem 

integrados na equipa. 

-As autoras avaliaram os seus pares, no decorrer das suas consultas, provocando 

interrupções.  

- O critério 5 do grupo 3 não foi corretamente avaliado, pelo que, a equipa concordou 

em alterar a pergunta a fazer aos utentes na 2ª avaliação. 

Foram implementadas medidas corretoras que consideramos eficazes pois os 

resultados da segunda avaliação apresentam uma significativa melhoria, com um 

cumprimento de 11 critérios dos 15 não cumpridos na 1ª avaliação. 

Esta melhoria deve-se ao cuidado dos profissionais e melhor organização da equipa, 

assim como outras medidas abordadas em reunião e implementadas, nomeadamente: 

os diferentes elementos da equipa não se ausentarem do gabinete sem bloquearem o 

seu computador, não deixarem informação acessível sobre o doente, se encontrarem 

portas de acesso abertas fecharem-nas, não permitirem a permanência de pessoas 

estranhas ao serviço nos corredores, entregarem sempre cartões identificadores de 

estranhos à USF, as trancas colocadas nas portas, a afixação de avisos na sala de 

espera e nas portas “Aguarde o seu atendimento na sala de espera e esteja atento à 



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 76 
 

sua chamada”, “Proíbida entrada a estranhos”, a renovação do atendimento 

administrativo, a divulgação e a assinatura do compromisso de confidencialidade, 

privilegiar a escrita se o utente tem défice auditivo, divulgar e fornecer o guia do utente 

e não esquecer de que como USF formativa deve haver sempre o cuidado de 

perguntar se podem assistir elementos em formação na consulta do utente. 

Na 2ª avaliação não se cumpriram 4 dos 27 critérios (15%), sendo 3 relativos ao 

atendimento administrativo e 1 relativo à equipa médica. Estes resultados foram 

apresentados em reunião multidisciplinar e ficou decidido que a equipa administrativa 

terá de encontrar estratégias para entregar o guia do utente aos novos utentes, assim 

como questionar sobre o conhecimento aos restantes utentes. Por outro lado, 

verificou-se que o atendimento administrativo do utente continua a ser interrompido, 

pelo que, tem que haver um esforço de todos os profissionais para só interromperem o 

atendimento administrativo em caso de urgência. Relativamente ao critério médico não 

cumprido, foi relembrada a importância de apresentar os profissionais de saúde em 

formação aos utentes e pedir permissão para assistirem à sua consulta. 

Resumindo: 

De 27 critérios avaliados na 1ª avaliação, não estão cumpridos 15 (56%): 

Grupo 1- 6 critérios não cumpridos (46%) 

Grupo 2- 4 critérios não cumpridos (67%) 

Grupo 3- 3 critérios não cumpridos (50%) 

Grupo 4- 2 critérios não cumpridos (100%) 

De 27 critérios avaliados na 2ª avaliação, não estão cumpridos 4 (14.8%): 

Grupo 1- 1 critério não cumprido (7.6%) 

Grupo 2- 2 critérios não cumpridos (33%) 

Grupo 3- 1 critério não cumprido (16.6%). 

Deste estudo conclui-se que este tema necessitava de ser avaliado e que as medidas 

corretoras implementadas tiveram sucesso. A equipa preocupa-se e desenvolve 

estratégias para prestar cuidados aos utentes com privacidade e confidencialidade, 

havendo no entanto a necessidade de reforçar continuamente estas medidas. 
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6. Avaliação da satisfação dos profissionais e utentes 

 

A avaliação de satisfação dos utentes foi realizada pelo Gabinete do Cidadão do 

ACES Baixo Mondego, para o efeito foi distribuído um questionário estruturado de 

autorresposta (anónimo) a todos os utentes com idade igual ou superior a 18 anos, 

que recorreram aos US do ACES Baixo Mondego para consulta médica, durante a 

semana de 29 de Setembro a 3 de Outubro de 2014. (ANEXO I) 

A avaliação de satisfação dos profissionais da USF Buarcos ocorreu em dois 

períodos, dado que houve alterações de elementos na equipa: 

1.- Uma delas foi realizada através do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da 

Universidade de Coimbra (CEISUC) após acordo com a ARSC, que decorreu de 28 de 

Fevereiro a 10 de Março de 2014, através da distribuição aleatória de uma palavra-

chave por todos os elementos da equipa. Cada profissional (médico, enfermeiro ou 

secretário clínico), acedendo através da internet ao inquérito, e após colocar a palavra-

chave, podia responder às perguntas do questionário. 

O resultado final geral desta avaliação foi apresentado em reunião no dia 09/01/2015 

no Instituto da Juventude, com posterior envio do acesso aos relatórios do estudo 

sobre a satisfação dos profissionais das USF da Região Centro e a password 

individual de cada unidade para que se pudesse consultar  (ANEXO II). 

2.- A USF Buarcos avaliou satisfação dos seus profissionais, através da aplicação de 

um questionário, elaborado pela ARS Centro. O questionário online foi disponibilizado 

por correio eletrónico às 16 profissionais no dia 24 de Novembro de 2014 e a colheita 

dos dados foi realizada dia 10 de Dezembro de 2014. Obtiveram-se respostas das 16 

profissionais. 
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Foram apresentadas ambas as avaliações em reunião de conselho geral, tendo-se 

verificado que os resultados são muito semelhantes, a apesar de ter havido alteração 

da equipa.  

 

 

 

 

 

7.Outras Actividades 

7.1. Educação para a Saúde 

Ações na comunidade e para a Comunidade 

 Sessão de esclarecimento sobre infeções sexualmente 

transmissíveis e métodos contracetivos: em parceria com a UCC 

Farol do Mondego no INTEP a 15.05.2014 

 Participação na comemoração do dia da Juventude, a 12.8.2014, 

através da realização de consultas a jovens/adolescentes numa 

Unidade Móvel, ação promovida pela Câmara Municipal da Figueira 

da Foz e pelo centro de Atendimento a Jovens. 

Ações na USF Buarcos e para a Comunidade 

 

 Dia da Mulher 

Reconhecer a importância da Saúde na Mulher e promover cuidados 

preventivos, como a realização de rastreios oncológicos (cancro da mama e cancro do 

colo do útero). 
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Criação e posterior distribuição de flores de papel com uma mensagem 

simbólica às  utentes que se dirigiram à USF Buarcos no Dia Internacional da Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mês de Maio, Mês do Coração. 
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A Semana do Coração na USF Buarcos decorreu de 19 a 24 de Maio de 2014. 

Procurou-se alertar os utentes da USF Buarcos para a problemática das doenças 

cardiovasculares, informar acerca de medidas preventivas e estimular a adoção de um 

estilo de vida saudável. 

 A Semana do Coração na USF Buarcos incluiu a realização de apresentações 

temáticas subordinadas ao tema "Dicas para ter um coração saudável" na sala de 

espera da unidade. Em cada dia foi realizada uma apresentação dirigida aos utentes 

com um dos seguintes temas: alimentação saudável, exercício físico, cessação 

tabágica, redução do consumo de sal, consulta médica regular. Realizou-se também 

um Peddy-paper "À descoberta de Buarcos e de um coração saudável". Esta 

actividade procurou alertar para a temática das doenças cardiovasculares de uma 

forma lúdica através de um percurso pedestre por Buarcos, permitindo também o 

contacto com o património histórico da localidade em que a unidade se insere.   
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A Semana do Coração na USF Buarcos decorreu de 19 a 24 de Maio de 2014. 

Procurou-se alertar os utentes da USF Buarcos para a problemática das doenças 

cardiovasculares, informar acerca de medidas preventivas e estimular a adoção de um 

estilo de vida saudável. 

 A Semana do Coração na USF Buarcos incluiu a realização de apresentações 

temáticas subordinadas ao tema "Dicas para ter um coração saudável" na sala de 

espera da unidade. Em cada dia foi realizada uma apresentação dirigida aos utentes 

com um dos seguintes temas: alimentação saudável, exercício físico, cessação 

tabágica, redução do consumo de sal, consulta médica regular. Realizou-se também 

um Peddy-paper "À descoberta de Buarcos e de um coração saudável". Esta atividade 

procurou alertar para a temática das doenças cardiovasculares de uma forma lúdica 

através de um percurso pedestre por Buarcos, permitindo também o contacto com o 

património histórico da localidade em que a unidade se insere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia Mundial da Criança 

No ano 2014 e apesar da época difícil em que o país se encontra, a USF 

Buarcos celebrou o dia mundial da criança de forma a cumprir alguns dos 

seus direitos proclamados em 1959, pela ONU, na Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, ou apenas para relembrar que as crianças são 

mesmo o melhor do mundo. Para este efeito foi colocada na sala de espera 

da USF um painel de papel onde as crianças que recorreram à USF nessa 

semana foram deixando mensagens, desenhos enquanto se divertiam. 
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  Dia mundial do idoso 

 

Comemorou-se no dia 1 de Outubro 

de 2014 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. 
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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. 

 
 

 Semana Mundial da Amamentação em 2014 

Em 2014 celebrou-se o 22º ano, da semana mundial do aleitamento materno.  

Comemorando-se em Portugal de 6 a 12 de outubro. O tema deste ano 

salientou a importância de aumentar e manter o apoio, a promoção e a 

proteção da amamentação, no âmbito da contagem regressiva para os 

objetivos de desenvolvimento do milénio e para alem desse objetivo. 

 

 

 

Assim a USF Buarcos 

mais uma vez comemorou 

esta semana, no dia 

9.10.2014 com um 

programa dedicado á 

amamentação e 

puerpério, entre os que se 

destacam: processo de 

amamentação, 

alimentação ma grávida e 

na puerpera, depressão 

pós-parto, yoga. 

 

 

 



Relatório de Atividades 
 

2014 Página 85 
 

 

 Dia Mundial da Diabetes na USF Buarcos em 2014 

1. Olimpíadas da Diabetes 2014 

O Dia Mundial da Diabetes é comemorado todos os anos no dia 14 de Novembro. Foi 

criado em 1991 pela IDF e OMS em resposta às crescentes preocupações sobre a 

ameaça da diabetes em todo o mundo. A USF Buarcos tem-se unido a estas 

comemorações, desenvolvendo várias actividades formativas e de lazer ao longo dos 

últimos anos: o programa „Caminhar para o Equilíbrio “, sessões de educação para a 

saúde em sala sobre nutrição, sessões práticas de exercício físico, caminhadas, 

participação no Fórum Nacional da Diabetes, iluminação da Torre do Relógio de azul. 

Em 2012, a USF Buarcos organizou a primeira edição das „Olimpíadas da Diabetes“, 

uma iniciativa que visa unir diabéticos e equipa de saúde para um melhor controlo da 

doença, assim como sensibilizar familiares de diabéticos e outros utentes para a 

importância da prevenção desta doença. A adesão dos utentes e equipa de saúde 

muito contribuiu para o sucesso desta iniciativa. Desta forma, a USF Buarcos 

organizou a 3ª edição das  „Olímpiadas da Diabetes“  

em 2014.  

Responsável: equipa coordenadora do programa de diabetes da USF Buarcos, Drª 

Patrícia Cardoso e Enfª Isabel Ribeiro, coordenadora da USF Buarcos, Drª Elisabete 

Neto. 

 

Objectivos:  sensibilizar os utentes para a diabetes, 

melhorar a informação que os diabéticos e seus 

familiares têm sobre a sua doença e capacitá-los para 

um melhor controlo. Tudo isto num ambiente divertido e 

estimulante, que possa também ser impulsionador de 

troca de experiências entre diabéticos e de uma cada 

vez melhor relação com a equipa  de saúde. 

 

 

População alvo: doentes diabéticos 

Programa: 
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9h00 – Recepção dos participantes 

9h30– Gincana da Diabetes  

11h00 – Intervalo/ lanche 

11h15 – Conversa sobre a Diabetes  

11h45 – Sessão convívio surpresa 

12h45 – Entrega de diplomas  

Descrição: as „Olimpíadas da Diabetes“ são um conjunto de jogos, teóricos e práticos, 

que aliam a informação sobre a doença à prática de exercício físico. Os diabéticos 

inscritos terão que responder a questões sobre a doença e participar em alguns jogos 

tradicionais, acumulando pontos. No final das provas foi atribuído um prémio ao 

jogador vencedor, numa pequena sessão de encerramento. 

 2. 8º Fórum Nacional da Diabetes 

No dia 2 de Novembro de 2014 e integrado nas comemorações do Dia Mundial da 

Diabetes, realizou-se mais um Fórum Nacional da Diabetes, pelo oitavo ano 

consecutivo. Desta vez, o evento decorreu no Centro de Congressos do Estoril e a 

USF Buarcos não podia deixar de estar presente.  

Sob o lema “Estilos de Vida Saudáveis na Diabetes”, o 8º Fórum Nacional contou 

com cerca de 2500 participantes. Foi possível assistir a diversas atividades de 

divulgação científica na área da Diabetes, com particular destaque para a alimentação 

saudável e para a adequada preparação culinária dos alimentos. O exercício físico 

também não foi esquecido, tendo sido incentivada a sua realização 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. Também a 

participação do humorista Ricardo Araújo Pereira como embaixador do Fórum e 

moderador da sessão “Os políticos pela diabetes” trouxe inúmeros visitantes ao 

grande auditório. 

Assim, foi debaixo de um sol radiante que todos os participantes da USF Buarcos 

se divertiram em mais um Fórum Nacional da Diabetes esperando que para o ano se 

repita e, deste modo, se continue a contribuir para a prevenção desta doença e para a 

melhoria da qualidade de vida dos doentes diabéticos. 
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DINAMIZAÇÃO DA USF através de: 

- Atualização de DVD com informação de funcionamento e educação para saúde a 

ser projetado na TV da sala de espera da USF. 

- Folhetos: 

 Medidas gerais para uma boa higiene do sono 

 Medidas preventivas para grávidas não imunes à toxoplasmose 

 Acne 

 Dermatite Atópica 

 Prevenção de úlceras de pressão 

- Jornal do utente : Nº 20 

 Artigos do Jornal do utente: 

- Visita ao 8º Fórum Nacional da Diabetes 

- Informação de saúde sobre ébola 

- Antibiótico nas crianças: nem sempre nem nunca! 

-Gripe: Informe-se previna-se 

- Dia Mundial do Idoso 

- Acreditação da USF Buarcos  

- Acontece Na USF: Acreditação USF Buarcos, CEducação para a 

saúde na USF Buarcos, Liga de Amigos da USF Buarcos, USF no 

facebook, Desafio apELA, 7º Aniversário 
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- Cara nova no atendimento e nova médica de família na USF. 

7.2. Protocolos/Articulação com outras Instituições 

 Manual de articulação com o ACES Baixo Mondego atualizado em 2014, 

apesar de ter sido assinado em 23 de Janeiro de 2015. 

 Projeto “Cuidados de Saúde Integrados-Agendas Partilhadas” USF Buarcos-

HDFF 

PROJECTO (fase piloto): Integração da prestação de cuidados de saúde entre o 

HDFF, EPE e a USF Buarcos 

 

OBJECTIVO: Marcação de consultas e/ou tratamentos nos Cuidados de Saúde 

Primários após alta do HDFF, EPE, EPE 

 

DESCRIÇÃO: Na fase de preparação da alta de um episódio de internamento, nos 

Serviços de Medicina ou Cirurgia Geral, a respetiva secretária clínica solicita a 

marcação por e-mail (ou telefone apenas no caso da USF S. Julião) de uma consulta 

e/ou tratamento para o médico/enfermeiro para a USF do utente. É importante que a 

secretária clínica confirme se utente está inscrito numa das duas USF referidas, logo 

no início do episódio de internamento, pois este projeto (fase piloto) é apenas para 

esses utentes. 

A secretaria clínica de acordo com a indicação do médico/enfermeiro do Serviço de 

Internamento deverá solicitar à USF a data preferencial para a consulta/tratamento. 

Após obtenção da confirmação (que deverá ser o mais célere possível) pela USF da 

data da consulta/tratamento a secretária clínica do internamento preenche o impresso 

A (em anexo) e cola a etiqueta do utente. Imprime o Boletim de Alta, coloca-o num 

envelope fechado, agrafa o impresso A já preenchido e entrega estes documentos ao 

utente ou ao respetivo familiar/acompanhante. 

NOTA: o Boletim de Alta deverá expressamente informar o médico de 

família/enfermeiro qual o plano de cuidados, quais os procedimentos médicos ou de 

enfermagem a realizar, com que periodicidade; deverá também indicar a eventual 

necessidade de regresso ao HDFF, EPE para reavaliação/seguimento e em que 
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espaço de tempo. (Informação Clínica com indicação expressa de finalidade, critérios, 

procedimentos e periodicidades.) IMPORTANTE: Colar a vinheta do médico. 

 

CONTACTOS: 

 

 USF Buarcos – Coordenadora: Dra. Elisabete Neto 

Rodovia Urbana – Buarcos 3080 – 254 Buarcos 

E-mail: utentesusfbuarcos@gmail.com ; Telefone 233 408260; 

Secretariado Clínico: Dina Sopas, Rosário Madeira, Cristina Figueiredo e 

Fernanda Terreno. 

 

Serviços do HDFF, EPE, EPE: 

 Serviço de Medicina Interna – Diretora: Dra. Amélia Pereira; Secretária Clínica: 

Célia Capote; Telefone: 233 402004; E-mail: cloureiro@hdfigueira.min-saude.pt  

 Serviço de Cirurgia – Diretor: Dr. José Couceiro; Secretária Clínica: Paula 

Cristina Freitas; Telefone 233 402016; E-mail: cristinafreitas@hdfigueira.min-

saude.pt  

 

DATA: Início em Março de 2014 

 

7.3 Outras Atividades 

Uma preocupação da equipa é manter-se unida. Não descurando o bom 

funcionamento e a boa qualidade prestada aos nossos utentes, esta equipa também 

investe no princípio de partilha e de trabalho em equipa organizando algumas 

atividades de lazer. É nessas atividades onde a equipa mostra alguma descontração e 

bem-estar. 

 

mailto:utentesusfbuarcos@gmail.com
mailto:cloureiro@hdfigueira.min-saude.pt
mailto:cristinafreitas@hdfigueira.min-saude.pt
mailto:cristinafreitas@hdfigueira.min-saude.pt
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Desafio apELA. 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 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/usfamiliarbuarcos
http://www.youtube.com/watch?v=xxROapnygNY
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8.Conclusão 

Decorridos 7 anos desde a sua inauguração, a USF Buarcos mantém uma equipa 

unida pela vontade de fazer a diferença nos Cuidados de Saúde Primários, servindo 

uma população cada vez mais exigente, com recursos cada vez mais imprevisíveis e, 

por vezes, escassos. 

 

Ao longo dos últimos anos, as dificuldades económicas sentidas pelos utentes em 

geral e as várias decisões políticas que atingem serviços públicos de saúde e 

desmotivam os seus profissionais, têm vindo a criar barreiras à relação do utente com 

os serviços. Na USF  Buarcos, e através deste relatório, tentamos demonstrar que se 

pode disponibilizar um serviço de qualidade, que vai de encontro às necessidades da 

população, de forma eficiente e centrada no utente. 

 

O Plano de Acompanhamento Interno e o processo de preparação para a acreditação 

vieram confirmar a capacidade de autoavaliação e de melhoria contínua da atividade 

de todos os grupos profissionais, o que demonstra também o espírito dinâmico e 

ambicioso da equipa.  

 

Continua a verificar-se o interesse, quer de alunos de medicina e de enfermagem, 

quer de internos do ano comum e de formação específica em MGF, em fazer parte do 

seu percurso formativo na USF Buarcos. É com bastante satisfação que se assiste à 

divulgação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais realizados 

pelos nossos formandos e é também com a sua participação que se tornam possíveis 

muitos dos projetos de investigação e de educação para a saúde existentes. 

 

A constituição da Liga de Amigos da USF foi finalmente conseguida no final de 2014. 

Desafiados pela coordenadora da USF, vários utentes apoiaram esta iniciativa e têm já 

vários projetos em desenvolvimento. Esta foi uma conquista da equipa da USF que 

virá com certeza aproximar equipa e utentes, numa parceria que visa a prestação de 

apoio cultural, social e humanitário à comunidade, através da realização de diversas 

atividades. 

 

 Mais uma vez, as falhas no fornecimento de material, a falta de espaço/ gabinetes, a 

burocratização dos serviços, a inexistência de uma central telefónica, a sobrecarga de 

tarefas, os constrangimentos na articulação entre serviços, entre outras, foram 
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dificuldades que a equipa teve de ultrapassar. Mas, neste ano, tivemos que enfrentar 

novos desafios. 

 

A nova metodologia de contratualização e os novos indicadores, ainda sem histórico, 

constituíram um desses desafios. Durante quase todo o ano, não foi possível 

monitorizar os indicadores devido à falta de atualização de dados no SIARS e no 

Vitacare e a falhas constantes no servidor nacional, o que obrigou a equipa a navegar 

“às cegas”, num esforço sobre-humano para atingir os seus objetivos.  

  

No início do segundo semestre deparámo-nos com a necessidade de substituir um dos 

elementos da equipa de assistentes técnicas, que saiu por motivos pessoais. Esta 

alteração veio desestabilizar a equipa numa altura do ano de muita procura e em que 

muitos profissionais optam por gozar as suas férias. Mais tarde, em novembro de 

2014, um elemento da equipa médica também saiu, sendo necessária a sua 

substituição atempada. A nova médica adaptou-se sem dificuldade, com o apoio de 

toda a equipa, embora também tenha sido um momento de alguma instabilidade e 

insegurança. A equipa foi renovada, o que acabou por se revelar uma mais-valia para 

os profissionais e para a sua dinâmica. 

 

Também a ausência prolongada de vários elementos interferiu com o normal 

funcionamento 

da USF, em especial nas equipas de assistentes técnicas e de enfermagem, uma vez 

que a colaboração imprescindível dos internos em formação específica de MGF 

minimizou o  impacto que as ausências na equipa médica poderiam ter tido. 

 

Em 2014, a USF Buarcos sentiu-se, muitas vezes, a “remar contra a maré”, sem 

bússola num ambiente de insatisfação global. Os utilizadores insatisfeitos com a crise 

na saúde e em todos os sectores profissionais, com serviços cada vez mais 

inacessíveis, com a escassez de recursos, com as taxas moderadoras, com as 

isenções… Os profissionais insatisfeitos com a falta de condições para trabalharem, 

com sistemas de informação ultrapassados (SINUS), com a lentidão do servidor 

informático, com as falhas de material, com as dificuldades na comunicação com 

outros serviços, com a sobrecarga de tarefas… Apesar de tudo isto, a equipa da USF 

Buarcos conseguiu atingir os seus objetivos e mantém-se firme na sua  missão, com o 

lema “Unidade no Cuidar”, esperando continuar a cumprir o seu propósito de servir a 

população com rigor, responsabilidade, eficiência e satisfação.  
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