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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. 

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 27 de Fevereiro de 2015, não foi 

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 

2015. 

 

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. 

 

Os dados apresentados neste relatório foram recolhidos do programa Vitacare e Sinus. 

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

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

Site. 

 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 atividade e resultados da 

USF Buarcos no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015. 
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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. 

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 dificuldades no 

nosso funcionamento. Realçamos mais uma vez a necessidade da individualização do 

nosso espaço através de uma porta ou parede. 
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A USF Buarcos é de opinião de que deveria existir um quiosque eletrónico para cada 

unidade funcional, para que ambas pudessem beneficiar de todas as potencialidades 

desta forma de atendimento, evitando a sobrecarga que leva a um mau funcionamento 

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, esta unidade tem Plano de Emergência homologado pela 

ANPTC. 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. 

Já foi reportado várias vezes para o ACES/ARS Centro a presença de telhado de 

amianto neste centro de saúde, assim como as inundações frequentes neste edifício 

dado que as juntas do telhado estão danificadas, o que representa um perigo para os 

profissionais e utentes que frequentam estas instalações assim como a humidade 

danifica os equipamentos desta unidade. 

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 aprovada a sua 4ª Revisão em Conselho Geral e homologado pelos ACES 

Baixo Mondego a 22/4/2015. 

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. 
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A USF Buarcos, para o Plano de Auditoria Interna escolheu como tema para 2015: 

“Avaliação da adequação do método contracetivo aos fatores de risco 

cardiovascular”, sendo a sua implementação da responsabilidade do Conselho 

Técnico, com a colaboração da equipa responsável pelo programa de Planeamento 

Familiar. 

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 2015 o nº utente era de 10852, sendo 10331 inscritos residentes e 

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

e os não frequentadores. Em 2015 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 10331 utentes correspondem a uma média de 1721 utentes por médica e por 

enfermeira (Quadro II). A média de utentes por administrativa é de 2583 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 

diversidade de tipos de consulta de acordo com a carteira básica de serviços da USF 

Buarcos. 
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QUADRO I – MAPA COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA 2013-2015 

 

 

2013 2014 2015 Variação 

2013-2015 

Utentes 

inscritos 

10373 10498 10331 -0,4% 

                                         Fonte Sinus       

 

Figura 1 – Evolução da população inscrita 2013-2015 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 

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. 
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Figura 2: Pirâmide Etária da USF Buarcos a 31.12.2015 

(Fonte Sinus) 

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

 Índice de Dependência de Jovens = 21,6% 

 Índice de Dependência de Idosos = 28,8% 

 Índice de Dependência Total = 50,3% 

 Índice de Envelhecimento = 133,4% 

 Índice de Juventude = 74,9% 
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QUADRO II – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES POR GRUPOS ETÁRIOS E CÁLCULO DAS 

UNIDADES PONDERADAS DA USF BUARCOS 

 

 

Utentes UP 

0-6 693 1039,5 

7-64 7794 7794 

65-74 942 1884 

>75 902 2255 

Total 10331 12972,5 

 

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

2015 

  SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL % 

Crianças <1 ANO 46 46 92 0.9 

1 - 9 ANOS 506 469 975 9.4 

Adolescentes 10- 19 

ANOS 

541 519 1060 10.3 

Adultos 20-64 ANOS 2910 3449 6359 61.6 

Idosos ≥ 65 ANOS 784 1061 1845 17.8 

 TOTAL 4787 5544 10331 100 

 % 46.3% 53.7% 100%  

Fonte Sinus 31.12.2015 
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QUADRO IV – UTENTES INSCRITOS NA USF BUARCOS POR FREGUESIA 

 

Freguesias Inscritos 

Santana 7 

Alqueidão 7 

Ferreira a Nova 35 

Moinhos da Gandara 34 

Paião 41 

Bom Sucesso 55 

Marinha das Ondas 71 

Quiaios 76 

Maiorca 172 

Brenha 117 

Lavos 108 

Vila Verde 245 

São Pedro 256 

Alhadas 349 

Tavarede 2326 

Buarcos 4403 

São Julião da Figueira da Foz 2362 

                                      Fonte: Sinus 31.12.2015 
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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  

Filomena Cristina Cuco  

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 do  Rosário Dias  Madeira de Oliveira 

  



Relatório de Atividades 
 

2015 Página 14 
 

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 às 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 
2014 

Contratualizado 
2015 

Resultado 
2015 

6 Taxa Utilização de consultas médicas 3 anos 
 

89,5% 90% 89.8% 

4 
Taxa de domicílios enfermagem 1000 inscritos 
 

128,2‰ 100‰ 150%º 

51 
índice de acompanhamento adequado em saúde 
materna 

Nd 0.62 0.69 

52 indice de acomp.adeq. PF em MIF nd 0.64 0.45 

58 indice de acomp adeq 1º ano nd 0.810 1 

56 
Proporção idosos, sem  ansiolíticos 
/sedativos(hipnóticos 
 

38,8% 40% 56.3% 

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

66,4% 48% 66.6% 

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

61% 60% 61.2% 

39 
Proporção DM c/ ultima HgbA1c<=8% 
 

86% 75% 84.4% 

 
Satisfação de utilizadores de unidades funcionais 
 

nd  nd 

70 
Despesa medicamentos prescritos por util.(PVP) 
 

201,73€* 188€ nd 

71 
Despesa MCDTs prescritos por utili (p.conv) 
 

51,3€* 48.20€ nd 

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

23 
Proporção hipertensos com rico CV 3 anos 
 

nd 28% 51.2% 

25 
Índice  HIPERTENSOS, com acompanhamento 
adequado 
 

67,6% 0.65 0.72 

43 Índice de acompanhamento adeq utentes DM nd 0.70 0.68 

78 Proporção novos DM2 em terap. Metform monot nd 77% nd 

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

8 Taxa utilização de cons PF(méd./ enfer.)  66% 67,9% 

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

83% 85% 86,5% 

Eixo Local( 4 indicadores propostos pela USF/UCSP) 

5 
Proporção de cons. pp enfermeiro  família 
 

0 60% 70.94% 

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

 97,9% 89% 

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

33% 40% 48.7% 

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

96% 98% 96.2% 

*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. 

 

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. 

O início de 2015 causou um desgaste enorme à equipa, dado que o servidor informático 

tinha entrado em colapso no fim do ano, pelo que os profissionais desta unidade tiveram 

de trabalhar mais de 12 horas diárias para tentar manter um registo atualizado no 

processo clínico informático. 

2.3.1 Ausências Prolongadas 

Cabe realçar a capacidade organizativa e funcional da USF Buarcos, que perante as 

situações de ausências prolongadas conseguiu manter o atendimento a todos os seus 

utentes sem qualquer recurso a horas extraordinárias, agradecendo a colaboração dos 

internos de formação específica de Medicina Geral e Familiar que foram de uma forma 

exemplar e sem prejudicar a sua formação, elementos fundamentais para colmatar 

estas faltas imprevistas. 

1.- Dra. Elisabete Neto atestado por doença prolongada que iniciou a 18/12/2015 até 

2/03/2016 

2.- Enf. Olimpia Pimenta atestado por doença de 1 a 24 de setembro de 2015. 

3.- Dra. Patrícia Cardoso ausência a partir de 1/1/2015 a 30/01/2015 por atestado de 

gravidez, licença de maternidade de 31/01 a 29/06/2015, tendo retomado atividade 

profissional a 30/06/2015 com horário reduzido de 25 horas por amamentação até 

30/01/2016.  

 

4.- Enf. Isabel Ribeiro: atestado por doença de 5 a 20 de Março de 2015. 
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2.3.2. Médicos Prescritores na USF durante 2014 

Nome  Cédula Profissional        

Elisabete Neto  37784  

Carla Sérgio  37525  

Cláudia Paulo  39887  

Patrícia Cardoso  40021  

Catarina Bettencourt  39263  

Filomena Cuco   40483  

Lígia Martins**  39187  
 

 

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  

Cláudio Espirito Santo*   54044  

               *Internos de MGF    ** Trabalhou na USF Buarcos até 31.10.2014 

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/contrato da ARSC/SPMS com  a HIS-e-HEALTH INNOVATION 

SYSTEMS  o que levou à falta de acompanhamento/monitorização e atualização de 

dados atempadamente. 
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Conforme mail recebido da HIS-e-HEALTH INNOVATION SYSTEMS a 15/10/2015 

enviado à ARSC e que deu conhecimento à USF Buarcos, que passo a transcrever: 

“A HIS tem vindo a trabalhar desde 2010, mesmo quando as questões contratuais com a 

Administração Regional de Saúde não estiveram regularizadas, dentro das condições mais 

favoráveis para as Unidades de Saúde Familiar. 

Com isto indicamos que, apesar de a formalização das encomendas do serviço anual de 

manutenção e assistência técnica nunca terem sido atempadamente adjudicadas, a HIS assumiu 

sempre o compromisso, sem garantias, de manter as Unidades com o suporte aos utilizadores e 

atualizações de versões de forma proactiva, reativa e preventiva.  

Desta forma, o ano 2015 não está a ser diferente nesse sentido, contudo estamos no mês de 

Outubro e a previsão de adjudicação do contrato não é expectável, perante o email do Eng. 

Ernesto no dia 25/09/2015. 

Desde Março de 2015 que temos vindo a apresentar os melhores requisitos para que a 

celebração do contrato de manutenção seja realizado de forma célere, não só pela necessidade 

de suporte às Unidades, mas também pelas necessidades oficiais relacionadas com adequações 

normativas.  

A HIS não pode continuar a assumir o suporte às Unidades de Saúde Familiar sem contrato 

formalizado. 

Desta forma, informamos que vamos suspender o suporte técnico às Unidades até à adjudicação 

formal do contrato de manutenção do ano de 2015. 

No entanto, por uma questão de honra pelo trabalho dos profissionais, faremos os possíveis para 

manter o funcionamento da solução nas Unidades nos casos de indisponibilidade de serviço. 

Aproveitamos para enviar em anexo uma listagem de pedidos de suporte concluídos desde 01 

de Janeiro de 2015 até à data de hoje que, caso o contrato não seja celebrado, terá de ser alvo 

de orçamento. 

Pelas USF’s, lamentamos mais uma vez que esta situação tenha tomado proporções que 

prejudicam a prestação dos serviços de saúde.” 

 

É pertinente que a as entidades competentes procedam á formalização do contrato de 

manutenção e assistência técnica atempadamente, para que o nosso trabalho seja 

validado e reconheci. 

 

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 

 

 Cumprido ≥ 90% * dados obtidos no Vitacare/Sinus 

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. 

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.  

ID Designação Resultado 2014
Contratualizado 

2015
Resultado 2015 Pontos

27
Proporção crianças 2A, c/PNV cumprido até 

2A
97,70% 98% 99% 2

18 Proporção de hipertensos com IMC(12 meses) 90,20% 90% 88% 2

34TOTAL

99
Taxa Utilização consultas enfermagem - 3 

anos
84,50% 77% 75% 2

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

anos
82,40% 81% 84% 2

98 Proporção utentes>=25A, c/ vacina tétano 68,80% 86% 89% 2

45
Proporção mulheres [25;60[ A. c/ 

colpoc(3anos)
97,70% 65% 69% 2

37 Proporção DM c/ cons enf vigil.DM último ano 96,30% 90% 100% 2

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

ano
88,00% 80% 97% 2

35 Proporção DM com exame pés 79,30% 75% 89% 2

19
Proporção de hipertensos com PA  em cada 

semestre
91,20% 61% 76% 2

17 Proporção crianças c/3+cons med.vig 2ºano 85,20% 83% 77% 2

16 Proporção crianças c/6+cons med.vig 1ºano 90,00% 86% 99% 2

15 Proporção RN c/dom enf até 15º dia de vida 97,20% 54% 98% 2

50 Proporção grávidas c/ consulta RP efetuada 85,40% 61% 77% 2

13
Proporção de puerperas c/domicilio de 

enfermagem
66,10% 54% 76% 2

2

12
Proporção grávidas c/ 6+cons vig 

enfermagem
74,20% 76% 78% 2

2.4- Indicadores para Incentivos Financeiros

9 Taxa utilização de consultas PF(enf) 53,40% 56% 53%
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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 

2013                  2014           2015 

Indicadores USF´S 

SIARS 

600        693       605 633 Nd 

Fonte Vitacare/Siars 

 

Como se pode verificar pela tabela o indicador foi atingido, com um total de 633 

consultas realizadas no alargamento de horário, das quais 47% foram de consulta de 

doença aguda e 52,9% de consulta programada, tendo havido um ligeiro aumento da 

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 2015 foram realizadas um total de 33.953 consultas médicas, um ligeiro 

aumento em relação ao ano de 2014 (quadro V). 

QUADRO V – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS 2013-2015 

 

 2013 2014 2015 (%)Variação 

2013/2015 

Nº Consultas 31.888 33763 33953 +6.1% 

                                                                                                                                            Fonte Vitacare 

 

 

 

Figura 2 – Evolução das Consultas 2013-2015 

 

2013 2014 2015

CONSULTAS
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No decorrer do ano 2015, 7787 utentes recorreram à USF Buarcos, o que corresponde 

a uma taxa de utilização de 75,4% 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 

33.953 consultas realizadas, 40.3 % foram consultas programadas.  

 

QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS REALIZADAS  POR TIPO DE CONSULTA 2013-2015 

Tipo de Consultas Nº 

Consultas 

2013 

Nº 

Consultas 

2014 

Nº 

Consultas 

2015 

Variação 

2013/2015 

Consulta Programada Saúde Adulto e Idosos 7663 7985 7577 -1.1% 

Saúde Infantil/Juvenil 1880 1838 1978 +5.2% 

Saúde Mulher e Saúde 

Materna 

2446 2350 2009 -17.9% 

Diabéticos 1579 1666 1703 +7.9% 

Domicílios 436 491 428 -1.8% 

Consulta Não 

Programada 
Consulta Aberta 4715 5755 5188 +10% 

Consulta de Intersubstituição 2656 2508 2890 +8.8% 

Consulta de Fim-de-semana 264 293 298 +12.9% 

Consulta Não Presencial 10249 10877 11884 +15.9% 

TOTAL 31888 33763 33953 +6.5% 
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Figura 3 – Evolução da Consulta Programada 2013-2015 

 

 

 

Figura 4 – Evolução da Consulta Não Programada 2013-2015 
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3.1.2. Caracterização da consulta programada 

No ano 2015 foram realizadas 13695 consultas programadas, distribuídas conforme o 

quadro VI, -2.2% do que em 2013. 

 

 

QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS PROGRAMADAS CONFORME O TIPO DE 

CONSULTA 2013-2015 

 

  2013 % 2014 % 2015 % Variação 

2013-2015 

Saúde da Mulher  1907 13.6 1739 12.1 1396 10.2 -26.8% 

Saúde Materna  539 3.8 611 4.3 613 4.5 +13.7% 

Saúde 

Infantil/Juvenil 

 1880 13.4 1836 12.8 1978 14.4 +5.2% 

Saúde Adulto  7663 54.7 7985 55.7 7577 55.3 -1.1% 

Diabetes  1579 11.3 1666 11.6 1703 12.4 +7.9% 

Domicílios  436 3.1 491 3.4 428 3.1 -1.8% 

TOTAL  14402 100% 14330 100% 13695 100% -2.2% 

         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.  
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Foram realizadas 7577 consultas de Saúde do Adulto/Idoso, que corresponde a 55.3% 

das consultas programadas. 

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 2013-2015 

 Total 

2013 

Total 

2014 

Total 

2015 

19-44 anos    

Taxa utilização 65.9% 

N=2499 

65% 

N=2451 

68.9% 

N=2476 

Utilização média  3.7 3.6 

45-64 anos    

Taxa utilização 75.4% 

n=2116 

75.4% 

N=2170 

75.7% 

N=2173 

Utilização média  4.7 4.7 

>=65 anos    

Taxa utilização 88% 

n= 1499 

87.8% 

N=1559 

86.1% 

N=1588 

Utilização média 6.3 6.4 6.4 

        Fonte Vitacare 
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Figura 5 – Evolução da taxa de utilização Saúde Adulto por grupo etário 2013-2015 

 

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 1396 consultas de um total 3976 

mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 69 anos. 

 

QUADRO VIII- Consultas de Saúde da Mulher 2013-2015 conforme codificação ICPC 

         Fonte Vitacare 
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Figura 6 – Variação de consultas de Saúde da Mulher 2013-2015 

 

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 6756 consultas, das quais 5103 consultas da faixa etária dos 15 aos 

49 anos e 1653 consultas da faixa etária 50-69 anos. 

b) No rastreio do colo do útero realizaram-se 690 citologias, das quais 590 citologias 

foram realizadas a mulheres da faixa etária 25 -64 anos e 50 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 310 

mamografias das quais 137 a mulheres da faixa etária dos 50-69 anos e 173 a 

mulheres fora do rastreio. 

SAÚDE MATERNA 

Na consulta de Saúde Materna são vigiadas as grávidas de baixo risco, mas é mantido 

também acompanhamento das gravidezes de alto risco.  

Foram realizadas um total de 613 consultas durante o ano 2015 

De um total de 66 grávidas, foram efetuadas 51 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 1978 Consultas a 2129 crianças dos 0-18 anos. Por motivos de erro 

do programa informática não temos dados para 2015 das consultas de vigilância de 

saúde Infantil, sendo por isso impossível determinar a taxa de utilização global. O 

referido programa só contabilizou por faixa etária as consultas por doença 

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

 

QUADRO IX  - UTILIZAÇÃO MÉDIA DAS CRIANÇAS E JOVENS POR GRUPO ETÁRIO 

DURANTE O ANO 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Saúde Infantil: 0-11 M    

Taxa utilização Global 87.9% 83,8% nd 

Utilização média total;  

Taxa Utilização vigilância 

4.3 

75.9% 

4,2 

77,4% 

4.4 

nd 

Saúde Infantil: 12-23 M    

Taxa utilização Gobal 39.7% 42,8% nd 

Utilização média total; 

Taxa  Vigilância 

6.3 

27% 

6,1 

24,1% 

6.5 

nd 

Saúde Infantil: 2-13 A    

Taxa utilização Global 68.7% 69% nd 

Utilização média total; 

Taxa Vigilância 

2.5 

35.4% 

2.6 

35.5% 

2.8 

nd 

Saúde Juvenil: 14-18 A    

Taxa utilização Global 62.8% 58,4% nd 

Utilização média total;  

Taxa Vigilância 

2.4 

19.5% 

2.6 

20.2% 

2.4 

nd 

        Fonte Vitacare 
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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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O número de Exames globais de Saúde Infantil e Juvenil em 2015 foi de: 

 

Exame Global de Saúde 5/6 anos = Nº EGS 5-6anos/7 anos = 153/117= 130.7% 

Exame Global de Saúde 11/13 anos = Nº EGS 11-13 anos/14 anos = 135/103= 103% 

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 650 utentes diabéticos tendo sido realizadas um total de 1703 

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 (1619) foram feitos 797 rastreios o que perfaz 49.2 %.   

 

 

Figura 9 – Evolução da utilização global do rastreio do cancro colo-rectal 2013-2015 

Nota: detetamos que tanto no numerador e no denominador só foi contabilizado os utentes do 

sexo feminino. Foi reportado ao Responsável do programa Informático através de email, 

aquando a visita do IGAS 
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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. 

Durante o ano de 2015 realizaram-se 428 domicílios, o que representa 3.1% 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 335 consultas, das quais 45% foram de saúde de adulto.  

 

Quadro X- CONSULTA PROGRAMADA DE FIM DE SEMANA EM 2012-2015 

 2013 2014 2015 

Saúde da Mulher+ S.Materna 23.2% 

(n=100) 

24% 

(n=76) 

13.5% 

(n=45) 

Saúde Infantil/Juvenil 13% 

(n=56) 

18% 

(n=57) 

14% 

(n=47) 

Saúde Adulto 55% 

(n=237) 

45% 

(n=141) 

60% 

(n=201) 

Diabetes 8.8% 

(n=38) 

12% 

(n=38) 

12.5% 

(n=42) 

TOTAL 100% 

(n=431) 

100% 

(n=312) 

100% 

(n=335) 

         Fonte Vitacare 
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Figura 10 – Evolução da Consulta programada de Fim de Semana 2013-2015 

 

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 2015 realizaram-se 5188 

consultas (15.3% do total de consultas), e na consulta de intersubstituição foram 

realizadas 2890 consultas (8.5% do total de consultas).  

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

programadas, são atendidos os utentes que apresentem doença aguda. No ano 2015 

foram realizadas 298 consultas de fim-de-semana (0.8% do total de consultas e 40.6% 

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 35% do total de consultas realizadas na USF Buarcos ao longo do ano 

2015, num total de 11884 consultas, mais 9.3% em relação ao ano 2014. 
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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 2015 realizaram-se 19.415 consultas de 

enfermagem, das quais 7782 (40.1%) com consulta médica e 11633 (59.9%) 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 2015 

Tipo de Marcação 2015 

Diabetes 9.5%(n=1852) 

Enfermagem curativa(engloba toda a 

cons.enfer.sem marcação) 

1.2%(n=246) 

Saúde Mulher 7.4%(n=1448) 

Saúde Materna 3.5%(n=676) 

Planeamento familiar 6.4%(n=1230) 

Saúde Infantil 12.9%(n=2467) 

Vacinação 12.8%(n=2446) 

Pós-Médica 3.4%(n=650) 

Hipocoagulados 

 Não especificada 

5%(n=955) 

0.5%(n=90) 

CI( Consulta Intersubstituição) 

CFS(Consulta Fim de semana) 

0.9%(n=166) 

0.1%(n=21) 

Visita domiciliária(preventiva e curativa) 

Consulta aberta 

Atendimento Telefónico 

4.2%(n=799) 

0.8%(n=157) 

0.2%(n=32) 

 

Total 100%(19415) 

                         Fonte Vitacare 

 

 

Quadro XIa- DISTRIBUIÇÃO DOS ACTOS DE ENFERMAGEM   EM 2015 

Tipo de Actos 2015 

Algaliação 22 

Injectáveis( por via subcutânea; via IM e via IV 1345 

Pensos 

Extracção de pontos e agrafes 

4197 

396 

Avaliação tensão arterial 211 
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3.2.1 Avaliação da visita domiciliária de enfermagem 

Em 2015, o número de visitas domiciliárias foi de 1881, 9.6% 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 na qual continuamos a investir  

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 2014 (1 ano) 98%  

 Nascidos em 2013 (2 anos) 99%  

 Nascidos em 2008 (7 anos) 89%  

 Nascidos em 2001 (14 anos) 99%  

 Nascidos em 1997 (18 anos) 96%  

 Nascidos em 1990 (25 anos) 97%  

 Nascidos em 1950 (65 anos) 84%  

  

Fonte Sinus 

  

    

No grupo etário menos de 1 ano de idade (nascidos em 2014), foram inscritas 86 

crianças, das quais 98% (corresponde a 84 crianças), cumpriram o plano nacional de 

vacinação. Este grupo passou a receber, pelo plano nacional de vacinação, 2 doses da 

vacina pneumocócica polissacárida conjugada de 13 valências (Pn13) com boa adesão 

da população. 

Neste universo, as 2 crianças em falta nasceram no estrangeiro e só recorrem à unidade 

durante situações de doença aguda no período de férias em Portugal, conforme registo 

no processo clínico. 

No grupo etário mais de 1 ano menos de 2 anos de idade (nascidos em 2013) foram 

inscritos 94 crianças das quais 99% (92 crianças) cumpriram o plano nacional de 

vacinação. Neste universo, uma das crianças em falta nasceu e vive em Espanha, 
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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. 

No grupo etário dos 7 anos de idade (nascidos em 2008) estavam inscritas 120 crianças, 

das quais, 89% (107 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. 

Também estão neste grupo criança de famílias de emigrantes que passam a fazer o 

calendário vacinal do país de acolhimento. 

No grupo etário dos 14 anos de idade (nascidos em 2001) estavam inscritas 106 

adolescentes, dos quais, 58 do sexo masculino, com uma taxa vacinal correta de100% 

e 48 do sexo feminino, com uma taxa vacinal correta de 94% (45 adolescentes 

corretamente vacinadas). Este valor, no sexo feminino, deve-se à vacina incompleta 

contra o vírus do papiloma humano (H.P.V.) onde, neste universo, duas adolescentes 

não iniciaram a vacina e uma só tomou a primeira dose. 

No grupo etário dos 18 anos de idade (nascidos em 1997) estavam inscritos 103 utentes, 

dos quais 96% cumpriram a vacinação correta. 

No grupo etário dos 25 anos de idade (nascidos em 1990) estavam inscritos 116 utentes, 

dos quais 92% cumpriram a vacinação correta. Neste grupo o sexo feminino apresentou 

uma taxa de 95% e o sexo masculino de 89% de adesão à vacinação. 

 

No grupo etário 65 anos de idade (nascidos em 1950) estavam inscritos 128 utentes, 

dos quais84% cumpriram a vacinação correta. Neste grupo o sexo feminino apresentou 

uma taxa de 88% e o sexo masculino de 80%, de adesão à vacinação. 

 

 

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 1882 utentes, dos quais, 43% tomaram a vacina da 

gripe (808 utentes): 
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Vacinas extra calendário nacional 

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. 

A vacina contra a Meningite B, é do conhecimento da população e tem grande aceitação. 

No grupo etário do primeiro ano de vida, aderiram às duas primeiras doses da vacina 

38% dos utentes. 

No segundo ano de vida 53% dos utentes inscritos cumpriram as duas doses da vacina. 

No grupo etário 3 - 12 anos de idade, aderiram à vacina 12% dos utentes. 

Com estes valores, verificamos que as famílias tem conhecimento do benefício da 

vacinação e cumprem tanto o preconizado pelo calendário nacional de vacinação como 

a vacinação 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, pela iniciativa da equipa  11 dias úteis  , assim como o 

tempo médio de espera na sala de espera após a hora marcada para consulta médica 

de  5.2 minutos e para consulta de enfermagem 3.8 minutos, esta monitorização é 

realizada por auditoria interna pelos responsáveis pelo menos uma vez por semestre, e 

são aplicadas as medidas corretoras necessárias. 

 

3.3.1. Iniciativa da Marcação das consultas 

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

(69%). 

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 
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marcação de iniciativa do utente na consulta de saúde do adulto, permitindo uma boa 

acessibilidade. 

Pretendemos continuar 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 2013-2015 

 

 2013 2014 2015  

Utente 64.8% 64.25% 68.96%  

Médico 22.7% 21.86% 19.77%  

Enfermeiro 2.6% 2.59% 2.58%  

Outro 8.9% 10.11% 8.06%  

Não definida 1.02% 1.19% 0.63%  

                                                                           Fonte Vitacare 

 

 

 

Figura 10 – Iniciativa da marcação das consultas programadas em 2015 

 

 

69%

20%

2%
8%

1%

Utente Médico Enfermeiro Outro Não definida
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3.3.2 Marcação telefónica 

Em 2015, verificaram-se cerca de 5198 marcações por telefone, correspondendo a 

cerca de 15 % do total de marcações, cerca de mais 16% em relação ao ano 2013. 

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 2015). 

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 

No ano de 2015 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 89.9% das consultas, o que revela 

uma procura efetiva das consultas por parte dos utentes. 

Foram canceladas 5.3% das consultas, a maioria devido a erros de agendamento no 

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

moderadora. 
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QUADRO XV – RESULTADO DO AGENDAMENTO EM 2013-2015 

 

 2013 2014 2015 

Consulta Cancelada 3.4% 3,7% 5.3% 

Consulta Efectuada 91.9% 91,4% 89.9% 

Consulta Não Efectuada 0.2% 0,3% 0.1% 

Utente Faltou 4.5% 4,6% 4.5% 

Outro 0.01% 0,01% 0.02% 

Total  100% 100% 100% 

                                          Fonte Vitacare 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Resultado do agendamento 2015 

 

 

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 

5%

90%

0% 5% 0%

Consulta Cancelada

Consulta Efectuada

Consulta não Efectuada

Utente Faltou

Outro



Relatório de Atividades 
 

2015 Página 43 
 

anual em 2015 foi de 5.2 minutos para a consulta médica programada, 3.8 minutos para 

a consulta de enfermagem programada e 4 minutos para a chamada no atendimento 

administrativo. 

 

4. Reuniões do Conselho Geral 

 

Durante o ano de 2015 foram realizadas 11 reuniões de conselho geral, onde foram 

discutidos e analisados aspetos importantes organizacionais e de funcionamento da 

USF, houve necessidade que estas reuniões fossem mais frequentes já que a USF 

Buarcos esteve m processo de Acreditação e houve necessidade de aprovação e 

elaboração de documentos necessários para a mesma; 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. 

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 

09.01.2015 

30.01.2015 

20.02.2015 

14.04.2015 

17.04.2015 

08.05.2015 

14.08.2015 

11.09.2015 

06.112015 

27.11.2015 

04.12.2015 

 

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

por grupos setoriais (médicas, enfermeiras e assistentes técnicas) muito produtivas para 
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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 2015 foram realizadas 26 reuniões multidisciplinares, 25 reuniões 

médicas, 27 reuniões de enfermagem e 22 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 I plano anual de formação 2015) 

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 2015 

foram realizadas por equipas multiprofissionais e individuais.  

 

FORMAÇÕES MULTIPROFISSIONAIS INTERNAS 

Formações Data  

Processo de acreditação: apresentação de auditorias, e aplicação de medidas 

corretoras no processo de acreditação da USF Buarcos 

01.01 a  30.06.2015 

Sessão da Unidade Coordenadora Funcional da Criança e do Adolescente sobre 

vacinação extra-calendário PNV e outros assuntos pertinentes pata otimizar 

articulação de cuidados com o serviço de pediatria do HDFF 

06/03/2015 

“Comunicação e Privacidade no Atendimento ao Utente” 

 Team Coaching Análise do Modelo DISC e Sintonia Comportamental 

Alinhamento da equipa  

Gestão -Mudança  Desafios a superar 

 

23.05.2015 

13.06.2015 

21.11.2015 

Mapa de riscos…USF Buarcos medidas corretoras 22.5.2015 
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Formação sobre a aplicação do plano de segurança contra incêndios – Sr. João 

Nascimento (Proteção Civil da Figueira da Foz) 

Treino com extintores – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz 

29.05.2015 

Taxas de cobertura das vacinas do Plano Nacional de Vacinação, no primeiro 

semestre de 2015, apresentação pela USP Aces Baixo Mondego 

31.07.2015 

Como optimizar terapêutica inalatória: escolher, ensinar, treinar e verificar  

Dra. Vitória Martins, assistente hospitalar de Pneumologia do HDFF 

18.09.2015 

Medidas de autoprotecção e plano de emergência interno – formação a cargo da 

SIGNUM – Daniel Carvalho 

30.10.2015 

 

FORMAÇÕES DE ASSISTENTES TÉCNICAS – EXTERNAS  

Congresso/Curso/Jornadas 

7º Encontro Nacional das USF 

II Jornadas dos Secretarios clinicos- Trabalho apresentado Dina Sopas "Dê mais  de 

si: Use O BI- As vantagens do BI das USF no dia a dia do secretário clínico" 

4º Encontro de Outono das USF 

 

FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM - EXTERNAS 

Congresso/Curso/Jornadas Data  

I Encontro da UCC Farol do Mondego"Mexer com a Comunidade” 20.03.2015 

I Congresso Internacional de Saúde Familiar e Comunitária-VII Encontro do dia 

Internacional da Família e Congresso Reativa –“reforma ativa: estudo de um 

programa promotor de um envelhecimento saudável” 

14-15/05/2015 

I Encontro de Enfermagem do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.  

Simpósio Next Mission 25.9.2015 

Tratamento de Feridas e Material Pensos 11/05/2015 

1ª Reunião PPCIRA do Aces Baixo Mondego 4/11/2015 
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FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM – INTERNAS  

Data 

 

Tema 

06.03.2015 Procedimento para recepção e acondicionamento de vacinas e produtos 
termo sensíveis  
 

13.03.2015 Procedimento em situação de Avaria ou Incidente na utilização de 
Equipamentos de Diagnóstico e Terapêutica 
  

30.04.2015 Procedimento para a qualidade dos registos de enfermagem  

30.04.2015 Procedimento para orientação do utente para consulta de enfermagem 

(PR02 PROC11) 

30.04.2015 Procedimento para orientação da marcação de domicílios de enfermagem 

(PR03 PROC03 ) 

05.06.2015 A introdução da vacina conjugada de 13 valências contra infeções por 

streptococcus pneumoniae (pn13) no Programa Nacional de Vacinação 

05.06.2015  Identificação dos grupos de risco para os quais a vacinação 
contra infeções por streptococcus pneumoniae  

 Reflexão sobre o Procedimento para triagem e 
acondicionamento de resíduos hospitalares  

 Norma de higiene das mãos DGS 

  

02.10.2015 Vacinação da Gripe 2015 -comunicado da Direção Geral da Saúde de 
30.09.2015  
 

13.11.2015 Apresentação do glicómetro FreeStyle Precision Neo –  
 

13.11.2015 Teoria da Humanitude  

 

FORMAÇÕES MÉDICAS - EXTERNAS 

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

CONGRESSOS, JORNADAS, ENCONTROS, CURSOS 

XXVI Jornadas de Cardiologia do Norte 01/2015 

XIX Jornadas Nacionais Patient Care  5 e 6/02/2015 

11as Jornadas de Urologia da Zona Centro em Medicina Familiar 26-27/02/2015 

32º Encontro Nacional de MGF  05-07/03/2015 

II Open Day USF-AN  13/03/2015 

Update em Medicina 2015  30/4 a 3/05/2015 

1º Curso de Gastrenterologia Oncológica, 8/5/2015 8/05/2015 

7º Encontro Nacional das USF 14-15/05/2015 

CURSO de SAUDE REPRODUTIVA e SEXUALIDADE Set/Dez 2015 

7º Encontro Nacional das USF 14 a 16/05/2015 

VII Jornadas do Internato de MGF do Centro  27 a 30/05/2015 

VI Encontro Proximidade, Intimidade, Intencionalidade e Violência  3/06/2015 

4ª Jornadas Médico-Cirurgicas do Atlântico 5-6 /06/2015 

IX Congresso Nacional do Idoso  26 e 27/06/2015 
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7as Jornadas Diabetologia em Medicina Familiar 
 

26-27/06/2015 

Academia Médica 03-04/07/2015 

6ª Jornadas de Pediatria de Aveiro e Viseu  07/2015 

XIII Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento, Geriatria Prática  24 e 25/9/2015 

VI Fórum Boas Práticas em Saúde Mental, Inserido na Semana Psiquiátrica do 
CHUC 

24 e 26/09/2015 

19º Congresso Nacional de MGF e no 14º Encontro Nacional de Internos e Jovens 
Médicos de Família 

25 a 27/9/2015 

AÇÃO DE FORMAÇÃO RESPIRATÓRIA PARA A MGF – MEDINFAR / CEDRA / 
IDEALMED. Modulos I,II,III.  

2,10/10 e 13/11/2015 

I Jornadas Coimbra Sul 2015 9/10/2015 

Coração Centro- Arritmias 2015/O Estado da Arte  9 e 10/10/2015 

XXIX Jornadas de Coimbra da APMGF 16 -17/10/2015 

Jornadas de Cardiologia do Centro - 23 e 24 de outubro 23 e 24/10/2015 

1º Encontro de MF do Algarve 30 e 31/10/2015 

XXVIII Fórum de Dermatologia 13-14/11/2015 

II Jornadas do Internato Médico da Bairrada 27/11/2015 

1as Jornadas de Medicina Interna dos CHUC 11/12/2015 

WORKSHOPS/CURSOS 

Ação de formação em Tuberculose, Departamento de Saúde Pública da ARS Centro  13/02/2015 

Ciclo de Debates “Quando os Laços Magoam”- “A entrevista na Identificação de Sinais 
e Sintomas de Mau Trato e Abuso em Crianças e Adolescentes”  

27/05/2015 

Oficina de trabalho “Semiologia Urológica – Destaques para o Dia-a-Dia da MGF” 
Oficina de trabalho “HBP- do diagnóstico ao tratamento”  
 11ªs Jornadas de Urologia da Zona Centro em Medicina Familiar 

26 e 27/02/2015 

Workshop Abordagem de lesões traumáticas desportivas em ambiente pré hospitalar 
- 32º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar 

5/03/2015 

Psoríase: Muito para Além da Pele – Uma abordagem multidisciplinar 6/03/2015 

Workshop Balint - 32º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar 6/03/2015 

Workshop Exame Neurológico em MGF - 32º Encontro Nacional de Medicina Geral e 
Familiar 

7/03/2015 

Workshop “ Estudo da lista de utentes”, inserido no II Open Day USF-AN 13/03/2015 

Workshop “Pain Education” 28/03/2015 

Formação Prática de Aplicação e Remoção de Implante Contraceptivo 22/04/2015 

Pé Diabético 15/0/2015 

Workshop "Doença Renal Crónica em Cuidados de Saúde Primários", VII Jornadas do 
Internato de MGF do Centro 

27/05/2015 

Workshop de Antibioterapia em CSP - VII Jornadas do Internato de MGF do Centro 30/05/2015 

Laboratórios do 7º Encontro Nacional  das USF 

 Diagnóstico e tratamento da infeção em feridas 

 Capacitação de cidadãos 

 As lideranças e gestão participativa 

 Auditorias clínicas e não clínicas 

14 a 16/05/2015 

Curso teórico - "Tratamento Intensivo em Cessação Tabágica" 3 e 4 /06/2015 

Curso de terapêuticas injectáveis na diabetes 4/06/2015 

Oficina “Interações entre plantas/ psicofármacos/ outros medicamentos”, inserido no 
VI Fórum Boas Práticas em Saúde Mental 

24/09/2015 

Workshop de “menopausa – terapêutica hormonal” 
Workshop “Otites e Otoscopia”  
Workshop de “exame ortopédico do ombro” 

9/10/2015 

VII Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde 10/10/2015 

“Sistema de gestão de Qualidade” USF AN 15/10/2015 

Curso TeAM de Anticoagulação Oral - 35ª edição 29/10/2015 

V Curso de Dermatologia para Médicos de Família, realizado pelo Hospital CUF 
Descobertas em parceria com a APMGF 

2 a 6/11/2015 

Curso de reumatologia para MGF – escola de medicina familiar outono 2015 - APMGF 18 a 21/11/2015 

Curso de Insulinoterapia promovido pela UCF da Diabetes  04/12/2015 
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FORMAÇÕES MÉDICAS – INTERNAS  

Data 

 

Palestrante  Tema 

23.01.2015 Dra. Marta Pessoa* ‘Temos os nossos utentes com fibrilhação auricular 

anticoagulados: a realidade da USF Buarcos’. 

(Avaliação de Qualidade) 

06/02/2015  Dra. Patrícia Ladeiro* ‘Hábitos Tabágicos dos Utentes de uma USF’  

(1ºciclo de avaliação de qualidade)  

20/02/2015 Dr. Bruno Almeida HBP com treino de toque rectal  

27/03/2015 Dr.ª Joana Carvalho* 

 

 

Dr.ª Carla Mendes* 

“Insuficiência renal está codificada nos nossos diabéticos?”,  

trabalho de avaliação e melhoria contínua da qualidade  

Primeiro prémio no XXXII Congresso Nacional da APMGF. 

 

“Um caso de sucesso”  

(relato de caso)  

17/04/2015 Dra. Carla Mendes * 

 

’Violência domestica em mulheres frequentadoras da USF’ 

(Protocolo de investigação na USF) 

24/04/2015 Dra. Carla Mendes* 

 

“Vacinação anti-pneumocócica na DPOC: avaliação contínua da 

qualidade”.  

(2ª avaliação de qualidade) 

22/05/2015 Dr.ª Mariana Pereira* 

Dr. Bruno Nunes* 

 “Avaliação do tempo de resposta a pedidos de renovação de 

prescrições em consultas não presenciais”. 

(Avaliação de qualidade) 

04/09/2015 Dr.ª Carla Mendes* 

 

Dr.ª Patrícia Ladeiro* 

 

 

 

Dra. Cláudia Paulo 

“Violência Doméstica em mulheres frequentadoras da USF “ 

(Trabalho de investigação) 

“Referenciação aos Cuidados de Saúde Secundários: a realidade 

numa Unidade de Saúde Familiar” 

(Trabalho de investigação) 

 

“Reconciliação Terapêutica” 

(Auditoria clínica) 

 

02/10/2015 Dr.ª Patrícia Ladeiro* “Registo dos hábitos tabágicos e diagnóstico de tabagismo nos 

utentes de uma USF” 
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(2ª avaliação do trabalho de avaliação e melhoria continua de 

qualidade) 

6.6.2014 Dr.ª Lilian Campos 

(Urologista HDFF) 

Hiperplasia benigna da próstata (HBP, incidindo essencialmente na 

terapêutica farmacológica e não farmacológica 

13/11/2015 Dr.ª Carla Sérgio  

 

Prescrição de GGT  

(Auditoria à NOC) 

20/11/2015 Dr.ª Diana Cunha Ribeiro**  

Dr. José Bastos  

(ORL CHUC) 

 “Urgências em ORL para médicos de família”. 

*Internos complementares de MGF em formação na USF Buarcos  **Interna de ORL CHUC 
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JOURNAL CLUB 2015 

Data Título Apresentação 

16.01.2015 

 The effect of simvastatin on inflammatory cytokines in 

community acquired pneumonia: a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial, British Medical Journal  

  Tobacco smoking and risk of endometriosis: a systematic 

review and meta-analysis, British Medical Journal 

  Sex differences in lifetime risk and first manifestation of 

cardiovascular disease: prospective population based cohort 

study, British Medical Journal 

 Birth History Is Forever: Implications for Family Medicine 

Casey Crump, MD, PhD  

J Am Board Fam Med 2015; 28:121–123. 

 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and 

men: cohort studies. 

Karl Michaëlsson professor 1, Alicja Wolk professor 2, Sophie 

Langenskiöld senior lecturer 3, Samar Basu professor 3, Eva 

Warensjö Lemming researcher 1 4, Håkan Melhus professor 5, Liisa 

Byberg associate professor 1 

BMJ 2014;349:g6015 doi: 10.1136 

 

 

Cláudio Espírito 

Santo Joana 

Carvalho 
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06/02/2015 

 Geada, N., Mafra, I., Barroso, R., Franco, J. Fracturas Femorais 

Atípicas e o Tratamento com Bifosfonatos: É um Factor de 

Risco? Acta Med Port, 2014:27:704-709 

 Ferreira, L., Gomes, E. Papel da glucosamina no alívio dos 

sintomas da osteoartrose: revisão baseada na evidência. Rev 

Port Med Geral Fam 2014;30:378-84 

 Bannuru, R., Schmid, C., Kent, D., Vaysbrot, E., Wong, J., 

McAlindon, T. Comparative Effectiveness of Pharmacologic 

Interventions for Knee Osteoarthritis - A Systematic Review 

and Network Meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162:46-54 

 Armadilhas e pérolas de 8 exames frequentes, Pos-Graduate 

Vol 42, nº5, Dez 2014, Joshua Tessier , DO e tal. 

 Determinantes do peso corporal de crianças em idade pré-

escolar – Revista Factores de Risco, nº34 Out-Dez 2014, Teresa 

Sancho e tal. 

 

 

Patrícia Ladeiro  

Carla Mendes 

13/03/2015 

 Brasileiro A., Afonso. P., Diamantino F., Paiva Lopes M. A ponta 

do iceberg: manifestações cutâneas de patologia pediátrica 

com envolvimento neurológico. Acta Médica Portuguesa, 2015 

Jan-Fev; 28(1): 92-96 

 Jácome C., Marques A., Gabriel R., Cruz J., Figueiredo D. Anxiety 

and depression in Portuguese patients with obstructive 

pulmonary disease: a multicentre cross-sectional study. 

Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 2015, 31:24-32. 

 Massa A., Rangel R., Cardoso M., Campos A. Diabetes 

Gestacional e o impacto do actual rastreio. Acta Médica 

Portuguesa, Jan-Fev 2015: 28(1): 1-7 

  Keyes K., Maslowsky J., Hamilton A., Schulerberg J. The Great 

Sleep Recession: Changes in Sleep Duration Among US 

Adolescents, 1991-2012. Pediatrics, 2015, 135(5). 

Inês Martins  

Carolina 

Rabaça 

17/04/2015 

 ‘Cannabis, tobacco smoking and lung function’ 

 ‘Magnesium intake and depression in adults’ 

 ‘Evaluation of the anticrobial susceptibility of community-acquired 

urinary tract infection’ 

 ‘Le prevencion de la obesidade infantil desde una perspectiva 

comunitária’ 

 

Bruno Nunes 

Mariana Pereira 
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15/05/2015 

 Health Literacy and Mortality: A Cohort Study of Patients 

Hospitalized for Acute Hearty Failure – American Heart 

Association;  

 Co-morbilidades Psiquiátricas Associadas às Cefaleias: 

Experiência da Consulta de Ligação – Acta Médica Portuguesa;  

 Azithromycib in early infancy and pyloric stenosis – Pediatrics; 

Digoxin use in Patientes with atrial fibrillation and adverse 

cardiovascular outcomes – The Lancet; 

  Digoxin-associatede mortality: a systemic review and meta-

analyses of the literature – European Heart Association. 

 A ponta do Iceberg: Manifestações cutâneas de Patologia 

Pediátrica com o Envolvimento Neurológico 

  Sleep and use of eletronic devices in adolescence: results 

from a large population-based study – British Medical Journal; 

Images in Clinical Medicine – The new england journal of Medicine 

Vitor Esteves  

 

Eloísa Sobreira  

04/09/2015 

 

 “Benefits and harms of mammography screening”, publicado 
na revista Breast Cancer Resarch (2015) 17:63;  

  “Avaliação de massas escrotais”, publicado na Postgraduate 
Medicine em Julho de 2015. 

Joana Carvalho  

Ana Monteiro 

02/10/2015 

 “Análise de revisão Cochrane: IECAs Vs ARAs como 

prevenção cardiovascular na HTA“ ;Ata Médica Portuguesa de 

maio-junho, intitulado  

 “Vitamin D deficiency is associated with increased risk of 

Alzheimer’s disease and dementia: evidence from meta-

analysis” publicado no “Nutrition Journal”;  

  “Análise de revisão Cochrane: o uso de cigarros electrónicos 

para diminuição/cessação tabágica” publicado na Ata Médica 

Portuguesa”;  

  “Diabetes e hiperglicémia: fatores de prognóstico na 

pneumonia adquirida na comunidade” da Revista Portuguesa de 

Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. 

Carla Mendes 

 

 Cláudio Espírito 

Santo  

 

Bruno Nunes 

 

 Patrícia Ladeiro 

13/11/2015 

 “A randomized trial of intensive versus standard blood-
pressure control“ 

  Apixabano in deep vein thrombosis and pulmonary 
embolism”;   
 

  “Calcium intake and risk of fracture: systematic review” 

 

  “Effect of Time Spent Outdoors at School on the 
Development of Myopia Among Children in China: A 
Randomized Clinical Trial 

Mariana Pereira  

Eloísa Sobreira 
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5.2 Formação pré e pós graduada 

A USF Buarcos é uma unidade com capacidade formativa desde o inicio da sua 

atividade, em 2015 recebeu os seguintes estagiários: 

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

do Porto, estágio de Prática de Saúde na comunidade 5º ano: Mariana São Miguel 

Morgado. 

- Área pós graduada tutela os internos de ano comum (IAC): Ana Carolina 

Ferreira Rabaça, Inês Catarina Mendes Melo Martins, Rui Bernardino, Tiago Pimenta. 

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

Enfermagem de Coimbra, formação aos alunos do 3º e 4º ano: Mariana Sousa Lopes, 

Mariana Faria, Adriana Lázaro, Miguel Batista, Joana Rodrigues, Joana Ferreira, Ana 

Cosme, Marta Costa, Inês Pinto, Daniela Sousa. 

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

de 2015: Mariana Pereira, Ana Monteiro e Bruno Nunes 

- Interno de formação específica de MGF, 4º ano  UCSP Mealhada Estela 

Loureiro. 

 
Ainda os profissionais desta USF colaboram em Reuniões cientificas e júris de 

especialidade: 

1.- Dra. Catarina Bettencourt: foi oradora no seminário “Era uma vez. O imaginário 

infantil” a 9/6/2015 na Figueira da Foz 

2.- Dra. Catarina Bettencourt foi júri nas IV Jornadas Médico Cirúrgicas do Atlântico que 

se realizaram nos dias 3 a 6/6/2015 

3.- Dra. Cláudia Paulo foi júri de avaliação final de internato médico de MGF – 2ª época 

de 2015 

4.- Dra. Carla Sérgio foi júri de avaliação final de internato médico de MGF- 1ª época 

2015 
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5.3 Produção científica e de investigação 

 Modalidade/congresso 

‘Evolução do risco cardiovascular dos doentes 

hipertensos acompanhados numa unidade de saúde 

familiar, ao longo de 5 anos’  

Trabalho de investigação aceite para 

publicação na Revista 

Portuguesa de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular em 08.2015 

“Referenciação aos cuidados de saúde secundários: a 

realidade numa unidade de saúde familiar” 

 

Trabalho de Investigação 

“Hábitos tabágicos nos utentes de uma USF” 

 

 Avaliação e Melhoria contínua da Qualidade 

"A insuficiência renal está codificada nos nossos 

diabéticos?" 

Prémio Melhor Comunicação Oral na Área de 

Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade 

32º Encontro Naacional de MGF 

"Adequação do método contracetivo ao risco 

cardiovascular" 

Póster - Trabalho de Investigação 

1º Encontro de Médicos de Família do 

Algarve 

“Um Caso de Sucesso” Póster caso clínico 

 UpDate em Medicina 2015 

 

“Vacinação antipneumocócica na DPOC: melhoria 

contínua da qualidade” 

Avaliação e Melhoria contínua da Qualidade 

VII Jornadas do Internado de MGF do Centro 

de 2015 no dia 29.05.2015, tendo recebido 

uma Menção Honrosa 

“Violência doméstica em mulheres frequentadoras da 

USF” 

Trabalho de investigação-Comunicação oral 

19º Congresso Nacional de MGF 

“Uma varicela de cor púrpura” Poster – Caso clinico 

 Jornadas do Internato de MGF do Centro  

“Nem Tudo É o Que Parece”  Poster Caso clínico 

I Jornadas Coimbra Sul 

" O que se esconde na sombra do coração?" Caso  clínico-comunicação oral  

19o congresso nacional de MGF 

"Nevralgia do Trigémio - a propósito de um caso clínico" Caso clínico  
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5.4 Plano de acompanhamento Interno 

“Avaliação da adequação do método contracetivo aos fatores de risco 

cardiovasculares”, ANEXO II 

 

6. Avaliação da satisfação dos profissionais e utentes 

 

A avaliação de satisfação dos utentes foi realizada pela ARSCentro, através da 

CEISUC com o apoio do 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 USF Buarcos 

durante 1 semana em Janeiro de 2015. (ANEXO III) 

A avaliação de satisfação dos profissionais foi realizada pelo Conselho técnico   da 

USF Buarcos, através da aplicação de um questionário, disponibilizado por correio 

eletrónico às 16 profissionais no dia 8 de Novembro de 2015 e a colheita dos dados foi 

realizada dia 15 de Novembro de 2015. Obtiveram-se respostas das 16 profissionais. 

(ANEXO IV) 

 

 

 

7.Outras Actividades 

7.1. Educação para a Saúde 

Ações na comunidade e para a Comunidade 

 Participação na realização de rastreios/ ações de sensibilização para os 

fatores de risco cerebrovasculares, efetuadas de forma mensal pela 

Sociedade Portuguesa AVC, Delegação da Figueira da Foz 

 Dinamização da sessão “Sexualidade e Adolescência”, com a apresentação 

do tema “Como abordar a sexualidade na adolescência”, na Associação 

Fernão Mendes Pinto da Figueira da Foz, em colaboração com a UCC, no 

dia 04.06.2015 
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 Dinamização da sessão “Prevenir para sorrir”, com a apresentação do tema 

“Cuidado com o Sol”, na Escola Infante D. Pedro, Figueira da Foz, no dia 

08.06.2015 

 A importância das leguminosas na alimentação - Educação para a saúde - 

Ação de sensibilização para alunos do 1 e 2º ano na Escola Infante D. Pedro 

 Apresentação no VII Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde pela 

LAUSF: “O voluntariado como combate à solidão” 

 

 

Ações na USF Buarcos e para a Comunidade 

 Sessão de podologia: "Comece hoje a cuidar dos seus pés" 

A Liga dos Amigos da USF Buarcos dinamizou a sessão "Comece hoje a cuidar dos seus 

pés", no dia 26 de fevereiro de 2015, dirigido aos utentes idosos ou diabéticos da USF Buarcos, 

ou seus cuidadores. Esta sessão teve a colaboração da podologista Dr.ª Sónia Sousa e grande 

adesão por parte dos nossos utentes. 

  

 Dia do Médico de Família 

Comemorou-se, 19 de maio de 2015, o Dia Mundial do Médico de Família, pilar dos 

Cuidados de Saúde Primários. Este dia pretende realçar a proximidade entre o 
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Médico de Família e a comunidade e sensibilizar para a importância do seu papel na 

saúde dos cidadãos. 

Na Figueira da Foz as comemorações, decorreram  no Mercado Municipal, com a 

colaboração das equipas da USF Buarcos, USF São Julião e UCSP Cantanhede. 

A equipa de Médicas de Família da USF Buarcos, no dia 19 de Maio lembrou e 

celebrou o trabalho e dedicação de todos os días aos nossos utentes pela equipa de 

familia. 

  

 

 

  

 

 

 

 Mês de Maio, Mês do Coração. 

As doenças cardiovasculares continúan a ser a principal causa de mortalidade na população 

portuguesa, tendo um importante impacto económico que decorre da incapacidade por elas 

provocada e dos crescentes custos relacionados com o seu tratamento. Dependendo a saúde 

cardiovascular, em larga medida, da adoção de estilos de vida saudáveis, a alimentação e a 

atividade física desempenham um papel fundamental na redução do risco de vir a desenvolver 

doenças cardíacas e o risco de morte  por doenças cardíacas ou AVC . 

Tal como nos anos anteriores o ACES Baixo Mondego e a Câmara Municipal da Figueira da Foz, 

em parceria com os serviços e instituições locais, planearam varias atividades de promoção da 
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saúde e de prevenção da doença, direcionadas para a comunidade em geral. As atividades 

realizaram-se todas as 3ª e as 5ª feiras de Maio, durante o periodo da manhã, integrando  sempre 

uma sessão de apresentação de diferentes temas no ámbito da saúde cardiovascular e uma 

sessão dinámica propiciadora de actividade física. 

 
  

Também a USF Buarcos se juntou às actividades no âmbito do Mês de Maio, 

Mês do Coração!  de 18 a 22 de Maio de 2015.  
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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. Realizou-se também um Peddy-paper "À descoberta da Figueira e de um 

coração saudável". Esta actividade procurou alertar para a temática das doenças 

cardiovasculares de uma forma lúdica através de um percurso pedestre pela cidade, 

permitindo também o contacto com o património histórico da localidade em que a 

unidade se insere. 

https://www.facebook.com/usfamiliarbuarcos/photos/a.377285062435490.1073741831.320070321490298/473291619501500/?type=3
https://www.facebook.com/usfamiliarbuarcos/photos/a.377285062435490.1073741831.320070321490298/473291619501500/?type=3
https://www.facebook.com/usfamiliarbuarcos/photos/a.377285062435490.1073741831.320070321490298/473291619501500/?type=3
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 Dia Mundial da Criança 

Dia da Criança na USF Buarcos - as internas de formação específica Ana Monteiro 

e Mariana Pereira construíram um pequeno livro para as crianças se divertirem a 

desenhar, escrever e pintar, com o tema "Eu gosto de ir à médica/enfermeira 

porque..."No espaço infantil da USF Buarcos, as crianças podiam ainda encontrar 

várias imagens para colorir. 
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 Divulgação de “Direitos e Deveres dos utentes “ 

O grupo Comunicação e (In)formação da Liga de Amigos da USF Buarcos dinamizou 

sessões sobre os Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde. 

Estas sessões tiveram lugar nos dias 6, 18, 22, 25 e 30 de junho e 2 Julho, na sala 

de espera da USF. 

Com esta iniciativa , a LAUSFB pretendeu informar os utentes sobre os seus direitos 

e deveres e divulgar o panfleto informativo da ERS. Utentes informados poderão 

utilizar melhor os serviços de saúde e contribuir para a qualidade dos cuidados 

prestados . 

 

 

 

 Caminhadas organizadas pela LAUSFB 

                 A Liga de Amigos da USF Buarcos iniciou dia 20 de julho as caminhadas 

em grupo, de forma a promover estilos de vida saudáveis. 
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 Dia mundial do idoso  

Comemorou-se no dia 1 de Outubro de 2015 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. 
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Foram abordados temas de particular interesse da população com mais de 65 anos, 

nomeadamente  as alterações da memória, alimentação e prevenção de quedas . 

Foi uma manhã de partilha, esclarecimento de dúvidas e de proximidade num ambiente 

descontraído onde reinou o bom ambiente e boa disposição e que culminou com um pequeno 

lanche seguido de uma animada sessão de exercício físico. 

A equipa da USF espera que este pequeno momento tenha ido de encontro às expectativas dos 

utentes e que continuem a participar nas nossas futuras iniciativas. 

 
 

 Semana Mundial da Amamentação em 2015 

De 6 a 12 de Outubro comemorou-se, em Portugal, a Semana do Aleitamento Materno, 

sob o lema "Amamentação e o regresso ao trabalho". A USF Buarcos convidou as "suas" 

grávidas, mulheres a amamentar e seus companheiros ou convidados, a participarem em 

sessões sobre amamentação, exercício na grávida e puérpera, o regresso ao trabalho e a 

amamentação, a depressão pós-parto e massagem ao bebé. 
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Assim a USF Buarcos mais uma vez comemorou esta semana, no dia 

10.10.2015 com um programa dedicado á amamentação e puerpério, entre os que se 

destacam: processo de amamentação, amamentação e trabalho, depressão pós-parto, 

massagem terapêutica para bebés, exercício físico na gravidez e puérperio. 
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 Dia Mundial da Diabetes na USF Buarcos em 2015 

1. Olimpíadas da Diabetes 2015 

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 4ª  

edição das  „Olímpiadas da Diabetes“ em 2015.  

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. 

 

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 
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vencedor, numa pequena sessão de encerramento. 

 

 

 2. 9º Fórum Nacional da Diabetes 

No dia 7 de Novembro de 2015 e integrado nas comemorações do Dia Mundial da 

Diabetes, realizou-se mais um Fórum Nacional da Diabetes, pelo nono ano consecutivo. 

O evento decorreu no Centro de Congressos do Estoril e a USF Buarcos não podia 

deixar de estar presente.  

O 9º Fórum Nacional contou com cerca de 2700 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 
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alimentos. O exercício físico também não foi esquecido, tendo sido incentivada a sua 

realização de forma diária e regular.  

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: 

 Alimentação Saudável 

 Gastrite 

 Doença de refluxo Gastro-esofágico 

 HTA 

 Cuidados a ter com o sol 

 Exercícios para idosos-Otago 

 Conheça o seu risco cardiovascular 

 Participe no acompanhamento da sua Diabetes 

 

- Jornal do utente  

 Artigos do Jornal do utente: 

Jornal 21:Liga de Amigos da USF, A saúde dos portugueses, Espirros não há 

dois sem três, Pela sua saúde mexa-se, contornar os obstáculos alimentação 

dos idosos, Vacinas extra plano nacional de vacinação, Acontece na USF. 

Jornal 22: Liga de Amigos da USF Buarcos, As crianças e o Verão-cuidados a 

ter com o sol, Exposição solar durante a prática desportiva, principais cuidados 

dos desportistas com o sol, ondas de calor, aprender a ser saudável, Hidratação,  

Acontece na USF.  

Jornal 23: aprender a ser saudável, alergia alimentar, como ler um rótulo, o meu 

filho é hiperactivo?, acontece 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. 
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 O Projeto “Figueira Respira” 

 “Figueira Respira” e é o nome do projeto que vai tentar alterar o panorama da Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica (DPOC) na Figueira da Foz. A assinatura do protocolo de colaboração entre 

as entidades envolvidas no projeto (Administração Regional de Saúde do Centro, Hospital 

Distrital da Figueira da Foz, Município da Figueira da Foz e Novartis) vai aconteceu no dia 22 de 

julho, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. 

O projeto consiste na implementação de um conjunto de iniciativas articuladas entre todas as 

entidades envolvidas no projeto de forma a evitar a progressão da DPOC, sensibilizar a 

comunidade para a doença, promover a alteração de estilos de vida saudável, aumentar o 

diagnóstico e melhorar o tratamento para os doentes com DPOC. 

Este projeto resulta do programa “Boas Práticas de Governação Clínica”, uma iniciativa da 

Novartis em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, e assenta no envolvimento e 

articulação entre as várias Unidades de Cuidados de Saúde, profissionais de saúde, comunidade 

e parceiros, nomeadamente a USF Buarcos, a USF S. Julião, a UCC Farol do Mondego, o 

Serviço de Pneumologia do Hospital Distrital da Figueira da Foz e o Município da Figueira da 

Foz, através do programa Municipal “Figueira Cidade Saudável”.  

De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 80 por cento dos 

doentes com DPOC na Figueira da Foz não estão diagnosticados.  

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma doença progressiva, potencialmente fatal, 

associada ao tabagismo, à poluição do ar ou à exposição profissional, que provoca a obstrução 

do fluxo de ar nos pulmões, resultando em crises debilitantes de falta de ar. A DPOC afeta 210 

milhões de pessoas a nível mundial1 e é atualmente a quarta principal causa de morte, 

responsável por cerca de 6% de todas as mortes no mundo. Prevê-se que a DPOC venha a ser 

a terceira principal causa de morte em 2020 
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 Foi selecionado para nova apresentação no V Workshop “Boas Práticas de 

Governação”, que se realizou em 10 de Dezembro de 2015, no Centro de Congressos 

do Taguspark, em Oeiras, dado que já estava a ser implementado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HDFF 

PROJECTO :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 
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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 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, mantém-se em atividade. 

 

 

 

 

mailto:utentesusfbuarcos@gmail.com
mailto:cloureiro@hdfigueira.min-saude.pt
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7.3 Outros 

1.- Criação da Liga de Amigos da USF Buarcos (LAUSFB) 

A Liga dos Amigos da 

USF Buarcos, como 

instituição cívica, está 

empenhada em 

contribuir para que os 

utentes da USF Buarcos 

possuam uma unidade 

mais humanizada e 

sintam que os seus 

direitos de 

cidadão/utente mais 

garantidos na prática, 

nomeadamente através do seu apoio de voluntariado. 

A Liga constitui-se em 4 grupos de trabalho, todos enriquecidos pelos voluntários, e em 

perfeita sintonia com os órgãos de gestão e colaboradores da USF Buarcos. A 

identificação dos grupos foi feita por harmonização dos objetivos pretendidos, sendo 

identificados:  

Grupo 1 – Estrutura interna 

 Participar, enquanto órgão consultivo, na definição das orientações da política 
de saúde da USF Buarcos. 

 Participar na reabilitação ou instalação de equipamentos interiores ou exteriores 
da USF. 

 Promover e fazer a manutenção dos espaços destinados a exposições de artes 
plásticas, e outras atividades lúdicas, culturais ou sociais. 

 Promover e dignificar a atividade dos trabalhadores da USF Buarcos, como 
elementos imprescindíveis nas iniciativas sociais, culturais e lúdicas. 

 
Grupo 2 – Voluntariado 

 Colaborar num serviço de voluntariado, tendo em vista o apoio humanitário aos 
utentes carenciados. 

 Colaborar ativamente, em articulação com o serviço social da USF na assistência 
domiciliária e ambulatória. 

 Promover e apoiar iniciativas, existentes ou a criar, para doentes crónicos e 
convalescentes, com elevada dependência. 
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Grupo 3 – Comunicação e In(formação) 

 Promover e apoiar iniciativas de carácter social, cultural, desportivo e de lazer, 
que procurem a criação das melhores condições de acesso ao direito à saúde dos 
doentes/utentes da USF Buarcos. 

 Organizar e promover sessões de formação e esclarecimento, destinadas a 
grupos de doentes crónicos, quer sejam feitas na USF Buarcos ou em outros 
locais de fácil comunicação, para fomentar a Educação para a Saúde. 

 Gerir a comunicação e a divulgação das atividades da Liga de Amigos, quer seja 
pelas redes sociais ou as tradicionais, para uma rápida e eficaz passagem de 
mensagens a todos os utentes da USF Buarcos. 

 Instalação e manutenção de um “placard” de divulgação das atividades da Liga, 
em local digno e de fácil acesso, para conhecimento de todos os utentes que 
chegam à USF. 

 Estabelecer e manter a ligação com os órgãos autárquicos, estimulando o seu 
envolvimento. 

 
4 – Mais Saúde 

 Participar na melhoria do nível de saúde dos utentes da USF. 

 Estimular a realização de atividades de rastreio. 

 Colaborar com todas as pessoas, quer sejam singulares ou coletivas, com o 
objetivo de tirar o máximo aproveitamento de todas as potencialidades 
tendentes à melhoria global do nível de saúde. 

 Promover e coordenar a criação de grupos de doentes por tipos de doença. 

Criada a 3/12/2014 mas foi em 10/04/2015 que foi apresentada formalmente, e iniciou 

a sua atividade. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-OygTKwVHMvk/VS6rXkOyVMI/AAAAAAAAGSc/pdlzhfF4I38/s1600/USB+Buarcos.PNG
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2.- Processo de Acreditação  

A Acreditação de USF enquadrada no Programa Nacional de Acreditação em Saúde, 

coordenado pelo Departamento de Qualidade na Saúde da Direcção Geral da Saúde, 

faz parte da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde. 

Este processo e desenvolvido com base no Manual de Acreditação de Unidades de 

Saúde – Gestão Clínica, o qual teve como suporte o Modelo de Acreditação de Unidades 

de Saúde da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (Modelo ACSA). 

A Acreditação pretende ser o "caminho" traçado de forma natural pelas USF, como 

forma de reforço a sua marca (USF), evidenciando uma gestão participada baseada na 

motivação dos seus profissionais que colocam o utente no centro da sua atenção. 

Após quase 8 anos de atividade e depois de meses de dedicação na área da Qualidade, 

a equipa da USF Buarcos viu o seu trabalho reconhecido. O Departamento da Qualidade 

na Saúde da DGS atribuiu o nível Bom na Acreditação de Unidades de Saúde à USF 

Buarcos. 

Os utentes da USF Buarcos vêm, desta forma, confirmada a qualidade dos serviços que 

encontram nesta unidade de saúde e podem contar com uma equipa ainda mais 

motivada e exigente, que garante cuidados de qualidade, cada vez mais centrados no 

cidadão. 

A entrega de Certificados de Acreditação aconteceu durante a 7a Reunião das 

Comissões de Qualidade e Segurança, no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra, 

no dia 30 de março de 2016. A par de outras unidades de saúde e serviços hospitalares, 

a USF Buarcos, representada pela sua coordenadora Dra. Elisabete Neto, recebeu o 

certificado por ter atingido o Nível Bom de Acreditação em Unidades de Saúde. 
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A equipa da USF Buarcos, 16 mulheres prontas para mais um desafio - demonstraram, através do seu 

profissionalismo e capacidades técnicas e humanas, que estão presentes, dia a dia, a trabalhar pelos seus 

utentes e para a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços. A acreditação em Unidades de Saúde 

veio dar um impulso novo a uma equipa amadurecida e motivada pelos resultados que tem obtido e pela 

satisfação dos seus utentes. 

USF Buarcos - Unidade no Cuidar! 
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8.Conclusão 

 A cada ano que passa, a equipa da USF Buarcos tem vindo a enfrentar novos desafios 

e a lutar contra as adversidades, embora em algumas ocasiões o sentimento seja de 

desânimo e frustração. 

Em 2015, o desafio maior foi o processo de acreditação, um percurso iniciado em 2014 

que trouxe uma dinâmica diferente à USF e exigiu, de toda a equipa, uma concentração 

de esforços no sentido de mostrar evidência da capacidade técnico-científica e da 

qualidade dos serviços que presta, assim como das competências humanas na relação 

com os utentes e entre profissionais. Finalmente, em Setembro de 2015, a USF viu o 

seu trabalho reconhecido, com a atribuição do nível Bom na Acreditação de Unidades 

de Saúde pelo Departamento de Qualidade na Saúde da DGS. A acreditação reflecte o 

trabalho em equipa da USF Buarcos e veio reforçar a responsabilidade perante a 

população que serve e aumentar a satisfação dos seus profissionais, que continuarão a 

ter como objetivo último o cuidado aos seus utentes com rigor e eficiência. É um trabalho 

contínuo, dinâmico, em constante avaliação, que fará da equipa uma equipa cada vez 

melhor. 

Após 8 anos de atividade, as situações mais adversas continuam a ser as assinaladas 

nos primeiros anos, e daí por vezes o sentimento de desgaste e frustração dos 

elementos da equipa: a falta de uma central telefónica que garanta a acessibilidade dos 

utentes por esta via, as falhas na articulação com o serviço de aprovisionamento que 

levam a falhas de material, a fragilidade do sistema de informação que leva a falhas 

relevantes na determinação dos indicadores e na análise dos dados obtidos. De 

destacar outros dois aspetos fundamentais em 2015: um deles, a eventual transição 

para um sistema de informação diferente, com a abolição do Vitacare, com tudo o que 

isso acarreta, por exemplo a perda de informação clínica, o aumento do risco para 

profissionais e utentes e a degradação do trabalho das assistentes técnicas; outro 

aspeto, a difícil articulação e colaboração com o ACeS Baixo Mondego, designadamente 

no que respeita às auxiliares de acção médica, que continuam a exercer funções na 

USF de forma muito deficiente, pondo mesmo em causa a eficiente higienização das 

áreas clínicas e eventualmente a segurança dos profissionais e dos utentes que as 

utilizam. 

Perante os resultados descritos neste relatório, podemos concluir que o balanço é 

positivo, tendo sido alcançados os objetivos propostos para este ano, com o 

cumprimento de quase todos os indicadores, havendo ainda alguns dos quais faltam 
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dados. É urgente a resolução do problema que leva à ausência de informação para 

cálculo dos indicadores, uma vez que a USF Buarcos se vê prejudicada, não 

conseguindo monitorizar os seus resultados de forma a poder aplicar medidas 

corretoras, se necessário, ao longo do ano. 

E o balanço positivo não se fica pelos números. Em 2015, continuamos a encontrar 

resultados muito animadores na avaliação da satisfação dos utentes e dos profissionais. 

Reforçaram-se as relações entre utentes e unidade de saúde, com as várias atividades 

de educação terapêutica e com a dinâmica Liga de Amigos da USF. Foi também 

reforçada a articulação com os Cuidados de Saúde Secundários, com vários projetos 

que asseguram uma maior agilidade na comunicação e garantem uma maior 

continuidade de cuidados. 

A equipa mantém-se consistente e motivada, contando que os próximos anos sejam de 

esperança num Serviço Nacional de Saúde dirigido às necessidades dos cidadãos, 

fazendo parte de um conjunto de unidades de saúde centradas no utente e 

concentradas num objetivo comum, que é obter ganhos em saúde, servindo a população 

com rigor, responsabilidade, eficiência e satisfação. 

 


