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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 29 de Abril de 2016, 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 resultados de 

indicadores definitivos e fidedignos da nossa atividade durante 2016 no MIMUF®, pelo 

facto de não haver migração de dados do Vitacare® ( problema que já leva anos e não 

se resolve  entre SPMS e HIS). 

 

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 2016. 
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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, já orçamentada e enviada no PAII de 2015. 

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

A USF Buarcos, para o Plano de Auditoria Interna escolheu como tema para 2016: 

“Atendimento de qualidade numa unidade de saúde acreditada”, sendo a sua 

implementação da responsabilidade do Conselho Técnico, com a colaboração da 

equipa. 
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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 11 de Novembro de 2016. 

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 2016 o nº utentes era de 11039, sendo 10446 inscritos residentes e 

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

e os não frequentadores.  

Os 10446 utentes correspondem a uma média de 1741 utentes por médica e por 

enfermeira (Quadro II). A média de utentes por administrativa é de 2611 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. 

 

QUADRO I – MAPA COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA 2014-2016 

 

 

2014 2015 2016 Variação 

2014-2016 

Utentes 

inscritos 

10498 10331 10446 -0,5% 

                                         Fonte Sinus       
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Figura 1 – Evolução da população inscrita 2014-2016 na USF Buarcos 

 

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

(66,5%), 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 53,6% do total de inscritos. O número de mulheres 

entre os 25 e os 64 anos é de 3204 (30.7% da população total e 57.2% 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 31.12.2016 

(Fonte Sinus) 

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

 Índice de Dependência de Jovens = 21,2% 

 Índice de Dependência de Idosos = 30,2% 

 Índice de Dependência Total = 51,4% 

 Índice de Envelhecimento = 142,7% 

 Índice de Juventude = 70,1% 
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QUADRO II – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES POR GRUPOS ETÁRIOS E CÁLCULO DAS 

UNIDADES PONDERADAS DA USF BUARCOS 

 

 

Utentes UP 

0-6 668 1002 

7-64 7833 7833 

65-74 1015 2030 

>75 925 2312.5 

Total 10446 13177,5 

 

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

2016 

  SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL % 

Crianças <1 ANO 39 27 66 0.6 

1 - 9 ANOS 481 452 933 8.9 

Adolescentes 10- 19 

ANOS 

564 535 1099 10.5 

Adultos 20-64 ANOS 2934 3469 6403 61.3 

Idosos ≥ 65 ANOS 828 1117 1945 18.6 

 TOTAL 4846 5600 10446 100 

 % 46.3% 53.7% 100%  

Fonte Sinus 31.12.2016 
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QUADRO IV – UTENTES INSCRITOS NA USF BUARCOS POR FREGUESIA 

 

Freguesias Inscritos 

Santana 7 

Alqueidão 7 

Ferreira a Nova 42 

Moinhos da Gandara 34 

Paião 40 

Bom Sucesso 56 

Marinha das Ondas 68 

Quiaios 78 

Maiorca 174 

Brenha 112 

Lavos 102 

Vila Verde 251 

São Pedro 243 

Alhadas 315 

Tavarede 2308 

Buarcos São Julião da Figueira da Foz 6431 

                                      Fonte: Sinus 31.12.2016 
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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 dos Santos Cuco  

Patrícia Inês Lacerda Vaz Cardoso 

 

Enfermeiras 

 

Ana Rita Gomes Oliveira 

Cristina Maria dos Reis Medina  

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 
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A equipa da USF Buarcos está constituída por 16 profissionais com a seguinte 

distribuição: 

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

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

b. 6 enfermeiras que cumprem o horário de 35 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 35 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, 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 obtidos do Vitacare®, acreditamos que 

não estejam devidamente atualizados e nem sequer validados pela SPMS, mas é o 

reflexo do trabalho de uma equipa, alguns foram calculados manualmente. 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 
2015 

Contratualizado 
2016 

Resultado 
2016 

6 Taxa Utilização de consultas médicas 3 anos 
 

89.8% 90% 87.9% 

4 
Taxa de domicílios enfermagem 1000 inscritos 
 

150%º 135‰ 125‰ 

51 
índice de acompanhamento adequado em saúde 
materna 

0.69 0.62 0.62 

52 indice de acomp.adeq. PF em MIF 0.45 0.64 0.58 

58 indice de acomp adeq 1º ano 1 0.81 0.87 

56 
Proporção idosos, sem  ansiolíticos 
/sedativos(hipnóticos 
 

56.3% 57% 58.5% 

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

66.6% 69% 79% 

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

61.2% 62% 60.9% 

39 
Proporção DM c/ ultima HgbA1c<=8% 
 

84.4% 82% 85.2% 

 
Satisfação de utilizadores de unidades funcionais 
 

nd nd nd 

70 
Despesa medicamentos prescritos por util.(PVP) 
 

nd 180€ nd 

71 
Despesa MCDTs prescritos por utili (p.conv) 
 

nd 53€ nd 

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

23 
Proporção hipertensos com rico CV 3 anos 
 

51.2% 55% 63% 

25 
Índice  HIPERTENSOS, com acompanhamento 
adequado 
 

0.72 0.65 0.76 

43 Índice de acompanhamento adeq utentes DM 0.68 0.70 0.77 

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.) 67,9% 68% 66.2% 

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

86,5% 88% 78% 

Eixo Local( 4 indicadores propostos pela USF/UCSP) 

5 
Proporção de cons. pp enfermeiro  família 
 

nd 70% nd 

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

89% 95% 93% 

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

48.7% 52% 55.5% 

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

96.2% 98% 96.5% 

 
À data da elaboração do relatório de atividades o programa Vitacare® existem 

indicadores dos quais não temos qualquer resultado (nd). 
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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, desatualização de indicadores, etc. 

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.- Enfª Isabel Ribeiro atestado que iniciou a 18/05/2016 até 19/07/2016. 

3.- Enfª Filomena Rodrigues atestado que iniciou a 16/05/2016 até 18/05/2016 e de 

19/7/2016 até 29/07/2016. 

  



Relatório de Atividades 
 

2016 Página 18 
 

 

2.3.2. Médicos Prescritores na USF durante 2016 

Nome  Cédula Profissional        

Elisabete Neto  37784  

Carla Sérgio  37525  

Cláudia Paulo  39887  

Patrícia Cardoso  40021  

Catarina Bettencourt  39263  

Filomena Cuco   40483  

Vítor Esteves*  53535  

Joana Carvalho*  50120  

Eloísa Sobreira*  51686  

Carla Mendes*  52784  

Patrícia Ladeiro*  53469  

Cláudio Espirito Santo*   54044  

Inês Martins*  57506  

Mariana Pereira*  56915  

Bruno Nunes*  56942  

Ana Monteiro*  56074  

                   *Internos de MGF     

2.3.3. Outras Situações para a análise 

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

as condições necessárias para a migração de dados do Vitacare® . 

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. 

 

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

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

validado e reconhecido. 
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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. 

 

 

 

 

 

ID INDICADORES FINANCEIROS Resultado 2015 Contratualizado Resultado

9 Taxa de utilização de consultas de PF (enf.) 53% 55% 50,40% 2

12 Proporção grávidas c/ 6+ cons. vigil. enferm. 78% 78% 71,40% 2

13 Proporção de puérperas com domicílio de enfermagem 76% 73% 65,08% 1

15 Proporção RN c/ domicílio enf. até 15º dia de vida 98% 90% 95,08% 2

16 Proporção crianças c/ 6+ cons. méd. vigil. 1º ano 99% 90% 93,20% 2

17 Proporção crianças c/ 3+ cons. méd. vigil. 2º ano 77% 83 90,80% 2

18 Proporção de hipertensos com IMC (12 meses) 88% 90% 87,30% 2

19 Proporção de hipertensos com PA em cada semestre 76% 75% 74,20% 2

27 Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido até 2A 99% 95% 100,00% 2

33 Proporção utentes > 14A, c/ IMC últimos 3 anos 84% 84% 82,96% 2

35 Proporção DM com exame pés último ano 89% 88% 88,00% 2

36 Proporção utentes DM com registo de GRT 97% 90% 96,70% 2

37 Proporção DM c/ cons. enf. vigil. DM último ano 100% 95% 100,00% 2

45 Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ colpoc. (3 anos) 69% 68% 64,30% 2

50 Proporção grávidas c/ consulta RP efetuada 77% 75% 71,40% 2

98 Proporção utentes >= 25 A, c/ vacina tétano 89% 85% 90,00% 2

99 Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 anos 75% 76,5 73,90% 2

Total 33

Pontuação
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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 

2014                  2015           2016 

Indicadores USF´S 

SIARS 

600       605 633 605 Nd 

Fonte Vitacare/Siars 

 

Foi atingido o número de consultas contratualizado ao fim de semana, com um total de 

605 consultas, das quais 61% foram de consulta de doença aguda e 39% de consulta 

programada. Esta discrepância deve-se à diminuição de programação na época gripal 

(aprox. 4 meses: Janeiro, Fevereiro, Março e Dezembro de 2016) para dar maior 

acessibilidade em casos de doença aguda pelo período sazonal da gripe, evitando 

assim que os utentes da USF tivessem de recorrer ao HDFF. Nesta meta só estão a ser 

contabilizadas as consultas programadas médicas, sendo que se contabilizarmos as 

consultas programadas de enfermagem, será ultrapassado a percentagem de consultas 

programadas (se for necessária a evidência, terá de ser enviada agenda impressa, dado 

que o programa informático não permite a sua obtenção). 
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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. Atividade assistencial 

Durante o ano 2016 foram realizadas um total de 34.017 consultas médicas, um ligeiro 

aumento em relação ao ano de 2015 (quadro V). 

QUADRO V – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS 2014-2016 

 

 2014 2015 2016 (%)Variação 

2014/2016 

Nº Consultas 33763 33953 34017 +0.8% 

                                                                                                                                            Fonte Vitacare 

 

 

 

Figura 2 – Evolução das Consultas 2014-2016 

 

2014 2015 2016

CONSULTAS
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No decorrer do ano 2016, 7721 utentes recorreram à USF Buarcos, o que corresponde 

a uma taxa de utilização de 73,9% 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 

34.017 consultas realizadas, 38.6 % foram consultas programadas.  

 

QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS REALIZADAS  POR TIPO DE CONSULTA 2014-2016 

Tipo de Consultas Nº 

Consultas 

2014 

Nº 

Consultas 

2015 

Nº 

Consultas 

2016 

Variação 

2014/2016 

Consulta Programada Saúde Adulto e Idosos 7985 7577 7176 -10.1% 

Saúde Infantil/Juvenil 1838 1978 1734 -5.6% 

Saúde Mulher e Saúde 

Materna 

2350 2009 2047 -12.9% 

Diabéticos 1666 1703 1800 +8.% 

Domicílios 491 428 371 -24.4% 

Consulta Não 

Programada 
Consulta Aberta 5755 5188 5138 -12% 

Consulta de Intersubstituição 2508 2890 3088 +18.7% 

Consulta de Fim-de-semana 293 298 370 +26.3% 

Consulta Não Presencial 10877 11884 12293 +13% 

TOTAL 33763 33953 34017 +0.8% 
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Figura 3 – Evolução da Consulta Programada 2014-2016 

 

 

 

Figura 4 – Evolução da Consulta Não Programada 2014-2016 
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3.1.2. Caracterização da consulta programada 

No ano 2016 foram realizadas 13128 consultas programadas, distribuídas conforme o 

quadro VI, -8.4% do que em 2014. 

 

 

QUADRO VI - DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS PROGRAMADAS CONFORME O TIPO DE 

CONSULTA 2014-2016 

 

  2014 % 2015 % 2016 % Variação 

2014-2016 

Saúde da Mulher  1739 12.1 1396 10.2 1399 10.7 -19.6% 

Saúde Materna  611 4.3 613 4.5 648 4.9 +6.1% 

Saúde 

Infantil/Juvenil 

 1836 12.8 1978 14.4 1734 13.2 -5.6% 

Saúde Adulto  7985 55.7 7577 55.3 7176 54.7 -10.1% 

Diabetes  1666 11.6 1703 12.4 1800 13.7 +8.% 

Domicílios  491 3.4 428 3.1 371 2.8 -24.4% 

TOTAL  14330 100% 13695 100% 13128 100% -8.4% 

         Fonte vitacare 

 

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

adulto, seguidas de saúde infanto-juvenil 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 7176 consultas de Saúde do Adulto/Idoso, que corresponde a 54.7% 

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 2014-2016 

 Total 

2014 

Total 

2015 

Total 

2016 

19-44 anos    

Taxa utilização 65% 

N=2451 

68.9% 

N=2476 

65.8% 

N=2337 

Utilização média 3.7 3.6 3.8 

45-64 anos    

Taxa utilização 75.4% 

N=2170 

75.7% 

N=2173 

75.7% 

N=2230 

Utilização média 4.7 4.7 4.7 

>=65 anos    

Taxa utilização 87.8% 

N=1559 

86.1% 

N=1588 

86.4% 

N=1671 

Utilização média 6.4 6.4 6.3 

        Fonte Vitacare 
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Figura 5 – Evolução da taxa de utilização Saúde Adulto por grupo etário 2014-2016 

 

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 1399 consultas de um total 4001 

mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 69 anos. 

 

QUADRO VIII- Consultas de Saúde da Mulher 2014-2016 conforme codificação ICPC 

         Fonte Vitacare 
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Figura 6 – Variação de consultas de Saúde da Mulher 2014-2016 

 

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 7093 consultas, das quais 5338 consultas da faixa etária dos 15 aos 

49 anos e 1755 consultas da faixa etária 50-69 anos. 

b) No rastreio do colo do útero realizaram-se 767 citologias, das quais 726 citologias 

foram realizadas a mulheres da faixa etária 25 -64 anos e 41 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 839 

mamografias das quais 591 a mulheres da faixa etária dos 50-69 anos e 248 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 648 consultas durante o ano 2016 

De um total de 63 grávidas, foram efetuadas 43 revisões de puerpério na USF Buarcos. 
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SAÚDE INFANTO-JUVENIL 

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

Foram realizadas 1734 Consultas a 2006 crianças dos 0-18 anos. Por motivos de erro 

do programa informático não temos dados para 2016 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 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Saúde Infantil: 0-11 M    

Taxa utilização Global 83,8% 84% 82.6% 

Utilização média total;  

Taxa Utilização vigilância 

4,2 

77,4% 

4.4 

nd 

4.1 

nd 

Saúde Infantil: 12-23 M    

Taxa utilização Gobal 42,8% 43% 50.3% 

Utilização média total; 

Taxa  Vigilância 

6,1 

24,1% 

6.5 

nd 

5.2 

Nd 

Saúde Infantil: 2-13 A    

Taxa utilização Global 69% 69% 69.9% 

Utilização média total; 

Taxa Vigilância 

2.6 

35.5% 

2.8 

nd 

2.7 

Nd 

Saúde Juvenil: 14-18 A    

Taxa utilização Global 58,4% 58% 63.8% 

Utilização média total;  

Taxa Vigilância 

2.6 

20.2% 

2.4 

nd 

2.5 

nd 

        Fonte Vitacare 
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Figura 7 – Evolução da taxa de utilização global Saúde Infantil por grupo etário 2014-2016 

 

 

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 2016 foi de: 

 

Exame Global de Saúde 5/6 anos = Nº EGS 5-6anos/7 anos = 160/97= 164.9% 

Exame Global de Saúde 11/13 anos = Nº EGS 11-13 anos/14 anos = 131/111= 118% 

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 670 utentes diabéticos tendo sido realizadas um total de 1800 

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; tendo 

implementado também o programa de rastreio do cancro do colón e reto promovido pelo 

departamento de saúde pública da ARSC desde 2016. Dos utentes entre os 50-74 anos 

(1689) foram feitos 935 rastreios o que perfaz 55.6 %.   

 

 

Figura 9 – Evolução da utilização global do rastreio do cancro colo-rectal 2014-2016 

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

sexo feminino. Foi reportado ao Vitacare® através de email, aquando a visita do IGAS em 

Dezembro de 2015. 
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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 2016 realizaram-se 371 domicílios, o que representa 2.8% 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 235 consultas, das quais 46% foram de saúde de adulto.  

 

Quadro X- CONSULTA PROGRAMADA DE FIM DE SEMANA EM 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Saúde da Mulher+ S.Materna 24% 

(n=76) 

13.5% 

(n=45) 

22.1% 

(n=52) 

Saúde Infantil/Juvenil 18% 

(n=57) 

14% 

(n=47) 

14.9% 

(n=35) 

Saúde Adulto 45% 

(n=141) 

60% 

(n=201) 

46.8% 

(n=110) 

Diabetes 12% 

(n=38) 

12.5% 

(n=42) 

16.2% 

(n=38) 

TOTAL 100% 

(n=312) 

100% 

(n=335) 

100% 

(n=235) 

         Fonte Vitacare 
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Figura 10 – Evolução da Consulta programada de Fim de Semana 2014-2016 

 

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 2016 realizaram-se 5138 

consultas (15.1% do total de consultas), e na consulta de intersubstituição foram 

realizadas 3088 consultas (9% 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 2016 

foram realizadas 370 consultas de fim-de-semana (1.1% do total de consultas e 61% 

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 36% do total de consultas realizadas na USF Buarcos ao longo do ano 

2016, num total de 12293 consultas, mais 3.4% em relação ao ano 2015. 
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3.1.6. Atividade não assistencial 

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

médica/enfermagem global. Para além das reuniões semanais foi necessário um 

esforço acrescido na atualização das fichas clínicas dos utentes a nível informático, 

atualização 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.  

Também é de louvar toda a atividade de educação para a saúde e atividades 

desenvolvidas pela equipa da USF Buarcos no mês do coração, dia do idoso, dia a 

amamentação, folhetos,  em fim tudo o que é realizado e divulgado para que  os nossos 

utentes estejam o mais informados e esclarecidos. 

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 Atividades de Enfermagem 

Na USF Buarcos durante o ano de 2016 realizaram-se 17.764 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 DO Nº CONSULTAS DE ENFERMAGEM   2014-2016 

 

 2014 2015 2016 (%)Variação 

2014/2016 

Nº Consultas 18580 19415 17764 -4.3% 

 

 

 Figura 11 – Evolução da Consulta enfermagem 2014-2016 
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Quadro XIa- DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS POR TIPO DE MARCAÇÃO EM 2014-2016 

Tipo de Marcação 2014 % 2015 % 2016 % 

Diabetes 1846 9.9 1852 9.5 1884 10.6 

Enfermagem curativa(engloba toda a 

cons.enfer.sem marcação) 

442 2.4 246 1.2 84 0.4 

Saúde Mulher 1747 9.4 1448 7.4 1420 8 

Saúde Materna 698 3.8 676 3.5 711 4 

Planeamento familiar 1079 5.8 1230 6.4 1090 6.1 

Saúde Infantil 2258 12.1 2467 12.9 2099 6.1 

Vacinação 2358 12.7 2446 12.8 1881 10.6 

Pós-Médica 603 3.2 650 3.4 617 3.5 

Hipocoagulados 

 Não especificada 

988 

114 

5.3 

0.6 

955 

90 

5 

0.5 

1132 

51 

6.4 

0.3 

CI( Consulta Intersubstituição) 

CFS(Consulta Fim de semana) 

286 

46 

1.5 

0.2 

166 

21 

0.9 

0.1 

121 

18 

0.7 

0.1 

Visita domiciliária(preventiva e curativa) 

Consulta aberta 

Atendimento Telefónico 

CRASTR 

1338 

230 

66 

- 

7.2 

1.2 

0.4 

799 

157 

32 

- 

4.2 

0.8 

0.2 

 

342 

78 

26 

559 

1.9 

0.4 

0.1 

Total 18580 100% 19415 100% 17764 100% 

                         Fonte Vitacare 

 

 

Quadro XIb- DISTRIBUIÇÃO DOS ACTOS DE ENFERMAGEM   2014-2016 

Tipo de Actos 2014 2015 2016 

Algaliação 7 22 42 

Injectáveis(por via subcutânea; via IM e via IV 1207 1345 1156 

Pensos 

Extracção de pontos e agrafes 

2677 

333 

4197 

396 

3914 

392 

Avaliação tensão arterial 263 211 135 
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3.2.1 Avaliação da visita domiciliária de enfermagem 

Em 2016, o número de visitas domiciliárias foi de 1529, 8.6% 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 2015 (1 ano) 98%  

 Nascidos em 2014 (2 anos) 100%  

 Nascidos em 2009 (7 anos) 93%  

 Nascidos em 2002 (14 anos) 90%  

 Nascidos em 1998 (18 anos) 98%  

 Nascidos em 1991 (25 anos) 92%  

 Nascidos em 1950 (65 anos) 88%  

  

Fonte Sinus 

  

    

No grupo etário menos de 1 ano de idade (nascidos em 2015), foram inscritas 95 

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

vacinação. 

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 e a outra está institucionalizada acompanhada pela mãe que cumpre 

pena de prisão efetiva. 

No grupo etário mais de 1 ano menos de 2 anos de idade (nascidos em 2014) foram 

inscritos 88 crianças das quais 100% (88 crianças) cumpriram o plano nacional de 

vacinação. 

No grupo etário dos 7 anos de idade (nascidos em 2009) estavam inscritas 99 crianças, 

das quais, 93% (92 crianças) cumpriram o plano nacional de vacinação. Das 7 crianças 
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em falta nesta faixa etária, 3 não frequentam a Unidade desde 2011, 3 estão com 

familiares fora do país, e uma que habita no concelho da Figueira da Foz, tem várias 

convocatórias não às quais não respondeu. 

 No grupo etário dos 14 anos de idade (nascidos em 2002) estavam inscritas 111 

adolescentes, dos quais, 54 do sexo masculino, e 57 do sexo feminino. Nesta coorte 

encontramos 90%(100 adolescentes) com calendário vacinal corretamente cumprido. 

Para a vacina TD, a taxa de cobertura é de 92% (102 adolescentes). Para a vacina do 

vírus do papiloma humano (HPV), apenas administrada às raparigas, a taxa de 

cobertura é de 94% com 51 das 57 raparigas corretamente vacinadas. 

Destes adolescentes, identificamos três que não frequentam a unidade desde 2008, um 

desde 2010, 4 a viver no estrangeiro, um que está institucionalizado e um cuja família 

já foi alvo de visita domiciliária, não se encontrando ninguém a viver naquela morada. 

 No grupo etário dos 18 anos de idade (nascidos em 1998) estavam inscritos 107 

utentes, dos quais 96% cumpriram a vacinação correta. Destes utentes 4 foram 

convocados por carta e não compareceram. 

No grupo etário dos 25 anos de idade (nascidos em 1989) estavam inscritos 121 utentes, 

dos quais 92% cumpriram a vacinação correta. 

 

No grupo etário 65 anos de idade (nascidos em 1949) estavam inscritos 138 utentes, 

dos quais88% cumpriram a vacinação correta.  

 

Vacinação Gripe 

Com a manutenção da vacina da gripe gratuita à população com mais de 65 anos, 1984 

utentes, dos quais 38% (755 utentes) tomaram a vacina da gripe.  

Este fator deve-se às constantes ruturas de stock pelo fornecimento desadequado à 

demanda, fazendo com que os utentes tivessem optado por adquirir a vacina na 

farmácia.  

Lamentamos que sabendo a USP/ARSC o Nº de utentes abrangidos pela vacinação 

gratuita nos sejam fornecidas as vacinas  a conta gotas durante anos, o que leva a um 

descrédito a vacinação gratuita antigripal no SNS, levando muitos utentes a adquirir  a 



Relatório de Atividades 
 

2016 Página 40 
 

mesma na farmácia sendo administrada fora da USF, assim sendo nunca vamos saber 

realmente a cobertura vacinal da gripe.   

    

 

 

Vacinas extra calendário nacional 

Relativamente à administração de vacinas extracalendário, 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 tomaram no primeiro ano de vida em 95 crianças, 

completaram o esquema com 3 doses 56%(53 crianças). 

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

idade 95 crianças, 48% das mesmas (46 crianças) tomaram 2 ou mais doses da vacina( 

em função do esquema/laboratório selecionado pelos pais.)  

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  6.4 minutos e para consulta de enfermagem 3.2 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 a 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 2014-2016 

 

 2014 2015 2016  

Utente 64.25% 68.96% 68.3%  

Médico 21.86% 19.77% 19.7%  

Enfermeiro 2.59% 2.58% 2.4%  

Outro 10.11% 8.06% 9.22%    

Não definida 1.19% 0.63% 0.44%  

                                                                           Fonte Vitacare 

 

 

 

Figura 12 – Iniciativa da marcação das consultas programadas em 2016 

 

 

 

69%

20%

2%
8%

1%

Utente Médico Enfermeiro Outro Não definida
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3.3.2 Marcação telefónica 

Em 2016, verificaram-se cerca de 5352 marcações por telefone, correspondendo a 

cerca de 15 % do total de marcações, cerca de mais 3% em relação ao ano 2015. 

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

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

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

mail é utilizado com uma maior frequência(> 10 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 2016 verificou-se na USF que 4.9% das consultas não foram efetuadas por 

falta do utente, valor que se tem mantido desde 2013 e foram canceladas 7.4% das 

consultas. 

Consideramos um valor baixo, tendo sido efetuadas 87.6% das consultas, o que revela 

uma procura efetiva das consultas por parte dos utentes. 

 

 

QUADRO XV – RESULTADO DO AGENDAMENTO EM 2014-2016 

 

 2014 2015 2016 

Consulta Cancelada 3,7% 5.3% 7.4% 

Consulta Efectuada 91,4% 89.9% 87.6% 

Consulta Não Efectuada 0,3% 0.1% 0.03% 

Utente Faltou 4,6% 4.5% 4.9% 

Outro 0,01% 0.02% 0.01% 

Total  100% 100% 100% 

                                          Fonte Vitacare 
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Figura 13 – Resultado do agendamento 2016 

 

 

3.3.4. Tempo de espera 

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

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

anual em 2016 foi de 6.4 minutos para a consulta médica programada, 3.1 minutos para 

a consulta de enfermagem programada e 3.6 minutos para a chamada no atendimento 

administrativo. 

 

4. Reuniões do Conselho Geral 

 

Durante o ano de 2016 foram realizadas 7 reuniões de conselho geral, onde foram 

discutidos e analisados aspetos importantes organizacionais e de funcionamento da 

USF, houve menos  que em 2015, dado que a Coordenadora esteve ausente durante 

os primeiros 3 meses de 2016; todas as convocatórias para estas reuniões foram  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. 

7%

88%

5% 5% 0%

Consulta Cancelada

Consulta Efectuada

Consulta não Efectuada

Utente Faltou

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

colocadas as assinaturas digitais de todos os presentes pela Coordenadora, 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 

08.01.2016 

08.04.2016 

06.05.2016 

03.06.2016 

22.07.2016 

16.09.2016 

25.11.2016 

 

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

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

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

permanentes ou de projetos. Estas reuniões constituem uma ferramenta indispensável 

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

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

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

Assim durante o ano 2016 foram realizadas 20 reuniões multidisciplinares, 32 reuniões 

médicas, 24 reuniões de enfermagem e 14 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 2016) 

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 2016 

foram realizadas por equipas multiprofissionais e individuais.  

 

FORMAÇÕES MULTIPROFISSIONAIS INTERNAS 

Formações Data  

Saúde oral no bebé e na criança  4.3.2016 

Formação básica em Excel (Nivel I) Março/Abril 2016 

TEAM BUILDING ALINHAMENTO E MOTIVAÇÃO DA EQUIPA da  USF BUARCOS 20/11/2016 

 

FORMAÇÕES DE ASSISTENTES TÉCNICAS – EXTERNAS  

Congresso/Curso/Jornadas 

8º Encontro Nacional da USF + CAF Humanização e organização do secretariado clínico numa USF 
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FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM - EXTERNAS 

Congresso/Curso/Jornadas Data  

II Encontro da UCC Farol do Mondego “cuidar na comunidade” 12.2.2016 

12º Congresso Nacional de Diabetes 17 a 20/3/2017 

8º Encontro Nacional da USF 

       CAF “Ciclo de Melhoria Contínua numa USF em acreditação” 

11 a 14/5/2016 

 

1º Congresso Nacional do Pé diabético 13 a 15/10/2016 

IX Plenário Regional da Unidades Coordenadoras Funcionais  14.11.2016 

 
 
 

FORMAÇÕES DE ENFERMAGEM – INTERNAS  

Data 

 

Tema 

22.01.2016 Guidelines em úlceras de pressão 

5.02.2016 Formação do glicómetro : FREESTYLE PRECISION NE 

11.03.2016 Musicoterapia 

15.04.2016  Recentes desenvolvimentos relativamente às células estaminais e  o programa de 

colheitas dirigidas. 

29.4.2016 Leites adaptados  

06.05.2016 Vacina Meningite B “Bexsero” 

08.07.2016 Formação do glicómetro Glucocard SM 

22.7.2016 Norma DGS n.º 006/2016 sobre a Estratégia de vacinação contra a tuberculose com a 
vacina BCG, 

12.08.2016 Norma da DGS n.º007/2016 de 09.08.2016 e da Orientação da DGS n.º 002/2016 de 
15/07/2016 com atualização em 08.08.2016 

7.10.2016 Orientação da DGS n.º 004/2016 de 23/09/2016 relativamente á Vacinação contra a Gripe, 

época 2016/2017 

4.11.2016 Norma n.º011/2015 de 23/06/2015 relativamente á vacinação contra infeções por 

Streptococcus pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva 

pneumocócica (DIP) 

11.11.2016 Fórmulas infantis  

18.11.2016 Cuidados com a traqueostomia  

16.12.2016 CIRCULAR NORMATIVA N.º 05/PNPCD DE 22/03/2010 relativamente ao pé diabético e ao 

programa nacional de prevenção e controlo da diabetes (PNPCD) 
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FORMAÇÕES MÉDICAS - EXTERNAS 

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

CONGRESSOS, JORNADAS, ENCONTROS, CURSOS 

XXVII Jornadas de Cardiologia do Norte 20 a 22/01/2016 

XXVI Curso de reabilitação e traumatologia do desporto  30/01/2016 

II Encontro da UCC Farol do Mondego “Cuidar na comunidade”  12.02.2016 

XX Jornadas Nacionais Patient Care  25 e 26/02/2016 

12as Jornadas de Urologia da Zona Centro em Medicina Familiar 25 a 26/02/2016 

10º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular 25 a 28/02/2016 

XXXVI Curso de Reumatologia  dos CHUC 18 e 19/03/2016 

33º Encontro Nacional de MGF  3 a 5/03/2016 

XXXIII  Curso de dermatologia Venereologia do HS João 1 e 2/04/2016 

2º Curso de Gastroenterologia Oncológica  6/5/2016 

10º Congresso Nacional do Idoso 20 e 21/05/2016 

8º Encontro Nacional das USF 11 a 14/05/2016 

Update em Medicina  12 a 15/05/2016 

X Congresso Nacional do Idoso  20 a 21/5/2016 

VIII Jornadas do internato de MGF do centro  24 e 25/5/2016 

XVIII Jornadas de Pediatria de Évora 2-3/06/2016 

1 ª Jornadas de Ortopedia para Medicina Geral e Familiar 5 e 6/06/2016 

5ªJornadas Médico-Cirurgicas do Atlântico 15 a 18/06/2016 

7º congresso de Pneumonologia do Centro 30/6 e 1/07/2016 

Academia Médica 7 e 8/07/2016 

II Jornadas Coimbra Sul  15/09/2016 

XIXCurso Pós-Graduado sobre Envelhecimento, Geriatria Prática  22 e 23/09/2016 

Coração ao Centro 2016 06/10/2016 

XIX Fórum edol-urgências em oftalmologia; corticoterapia tópica; urgências em ORL 15.10.2016 

11ª Escola de Outono-Curso  de medicina do adolescente 20 a 22/10/2016 

I Curso intensivo de Ginecologia Geral  7 e 8/10/2016 

20ª Jornadas de endocrinologia e Diabetes de Coimbra 04 e 05/11/2016 

5º Encontrus  com a dermatologia, a prática do dia a dia … 18.11.2016 

III Jornadas da Bairrada e I Enconro de Recém -especialistas 25/11/2016 

21ª Conferência Mundial de Médicos de Família-WONCA 2016 2 a 6/11/2016 

Journées dermatologiques de Paris  6 a 10/12/2016 

WORKSHOPS/CURSOS 

Curso de retinopatia diabética  29.11.2016 

Curso de formação avançada em diabetes (on Line)   2016 

Curso “Cardiology Updates”, e-learning 2016 

Curso de Acidente Vascular Cerebral do serviço de neurologia do CHUC 11.03.2016 

“Adoção de precauções adicionais em contexto de infeções/colonizações por 
microorganismos multirresistesntes: caso das enterobacteriaceae GLPPCIRA 

30/03/2016 

“testar a autonomização do interno na consulta- workshop para orientadores 09/04/2016 

Curso on line “Exploração funcional vestibular  8/5/2016 

Ação de sensibilização sobre violência doméstica  14/06/2016 

6º Seminário Prevenção e controlo da infecção-ERPI/Lares e UCCI 17/05/2016 

Curso de valvulopatias  6.10.2016 

Curso APDP sobre Diabetes 07/10/2016 
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FORMAÇÕES MÉDICAS – INTERNAS  

Data 

 

Palestrante  Tema 

29.01.2016 Carlos Rosete  

USP Baixo Mondego, 

Programa de rastreio do cancro do colon e reto 

pelo  

 

05.02.2016 Mariana Pereira (USF) 

Manuela Lopes, Vitória Martins  

Isabel Pereira (HDFF) 

Síndrome de Apneia Obstrutiva  

do Sono e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica – 

Síndrome de Sobreposição 

 “Prescrição de Cuidados Respiratórios 

Domiciliários em MGF” 

19.2.2016 Luís Semedo (HDFF) Fibrilhação auricular e Tromboembolismo venoso 

11.3.2016 Bruno Nunes ( USF)  “Avaliação da prescrição de antiagregantes 

plaquetários numa unidade de saúde familiar”  

(Avaliação de qualidade) 

01.04.2016 Pedro Carvalhais, Susana Ângelo          

( HDFF) 

Patologia ortopédica em idade pediátrica 

15.04.2016 Cláudia Paulo   (USF) Avaliação de qualidade da prescrição da ficha 

lipídica na USF.  

06.05.2016 Ana Monteiro (USF) 

Ana Henriques, Conceição Morais 

(HDFF) 

“Cefaleias e Demências” 

20.05.2016 José Tereso Temótio  (HDFF) Abordagem multidimensional da depressão. 

Tratamento da depressão: racional para uma 

abordagem multidimensional 

27.5.2016 Patricia Ladeiro (USF)  “Um problema por trás de um incidente”  Caso 

clínico  

5.8.2016 Mariana Pereira (USF) “Colonoscopia esquerda: ainda tem lugar no  

rastreio do cancro colo-rectal?” Caso clínico 

9.9.2016 Catarina Bettencourt (USF) “Avaliação da prescrição do iodo nas grávidas da 

USF Buarcos” 

23.9.2016 Claudio Espirito Santo ( USF)  “Breve Revisão de Conceitos sobre Subsídio de 

Doença” 

30.9.2016 Bruno Nunes (USF) 

Ana Henriques,Conceição Morais 

(HDFF) 

“Tremor” 
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11.11.2016 Patricia Ladeiro (USF) “Obesidade infantil numa USF” caso clínico 

25.11.2016 Ana Morête  (CHBV) Apresentação sobre urticária – avaliação 

alergológica 

 
 

 

 

JOURNAL CLUB 2016 

Data Título Apresentação 

15/01/2016 

-  Maricoto T, et al. Inhalation technique in asthma and COPD, 

Acta Med Port 2015 Nov-Dec; 28(6): 702-707 

- Braschi, E., Garrison, S., Allan G. Cyclobenzaprine for acute back 
pain. Canadian Family Physician, 2015, vol. 61: 1074.  

- Silva, A. et al. Erradicação do Helicobacter pylori: fim de linha 
para a terapêutica tripla standard?, Revista Portuguesa de 

Medicina Geral e Familiar, 2015;31:392-400 

-  Mayans,  L.,  Nayans,  D.  Causes  of  peripheral  neuropathy: 
Diabetes  and  beyond.  The  Journal  of Family Practice, 2015, vol 

64, No 12, 774-783 

Dra. Patrícia 
Ladeiro 

12/02/2016 

- “Burnout em Profissionais de Saúde Portugueses: Uma 
Análise a 

Nível Nacional”, João  Marôco,  Ana  Lúcia Marôco,   Cristina   
Bastos,   Maria   José   Vazão,   Juliana Campos¸ Acta Med Port 2016 
Jan;29(1):24-30  

 - “A Prevalência de Pré-Obesidade/Obesidade nas Crianças do 
Ensino Pré-Escolar e Escolar na Autarquia de Vila Nova de Gaia, 
Portugal”, Bárbara Camarinha, Pedro Graça, Paulo Jorge Nogueira, 

Acta Med Port 2016 Jan;29(1):31-40 

- “Profilaxia do tromboembolismo venoso em viagens de longa 
duração”, Rita  Ferreira,  Margarida  Moreira,  Luís  Gomes,  

Cristiana  Martins,  RPMGF, Dezembro  de  2015. 

- “Hábitos  e  Perturbações  do  Sono: Caracterização  de  uma 
Amostra  Pediátrica  na  Comunidade” Cláudia  Arriaga,  Sara  
Brito,  Pedro  Gaspar,  Alexandra  Luz, Acta Pediátrica Portuguesa, 
2015.  

Dr. Cláudio 

Espírito Santo e 

Dra. Mariana 

Pereira 
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11/03/2016 

- “Diagnosis  and  management  of  breast  milk  oversupply”,  

The  Journal  of  the  American  Board  of Family Medicine, February 

2016, vol.29, no.1, 139-142 

-“Topical NSAIDS provide effective pain relief for patients with 

hand or knee osteoarthritis with similar efficacy, and fewer side 

effects than oral NSAIDS”, Evidence Based Medicine, October 

2013, vol.18, no.5, 174-175 

- “Análise da Revisão Cochrane: Incentivos na Cessação 

tabágica”, Acta Médica Portuguesa, Janeiro 2016  

- “Esquizofrenia: papel-chave do médico de família e recurso ao 

internamento em regime compulsivo”, Revista Portuguesa de 

MGF, 2015, nº 5  

Internos do Ano 

Comum: 

Dra. Telma 

Marques  

e Dr. Marco 

Botelho 

01/04/2016 

- “Vacinação extra-PNV dos 1-4 anos de idade. Factores 

associados à realização e perspectiva do pediatra vs Médico 

de Familia” – RPMGF (2016);  

- “Commercial  Television  Exposure,  Fast  Foof  Toy  

Collecting  and  Family  Visits  to  Fast  Food Restaurants 

among Families Living in Rural Communities” – The Journal of 

Pediatrics;  

-“Helicobacter  pylori  Eradication  Causes  Perturbation  of  the  

Human  Microbiome  in  Young Adults” – PLOS One (Março 

2016);  

- “Association  Between  Patients’  risk  attitude  and  their  

adherance  do  statin  treatment –a population based 

questionnaire and register study”;  Barfoed BL, Paulsen MS , 

BMC Fam Pract. 2016 Mar 

-“The  Association Between  Smoking  cessation and 

glycaemic  control  in  patients  with  type  2 diabetes: a THIN 

database cohort study”, Lycett, D. , Nichols, L. , Ryan, R. , 

Farley, A. , Roalfe, A. , Mohammed, M. , Szatkowski, L. , 

Coleman, T. , Morris, R. , Farmer, A. and Aveyard, P. The Lancet 

Diabetes & Endocrinology, volume 3 (6): 423- 430 

Dr. Bruno 

Nunes e Dra. 

Ana Monteiro 

13/05/2016 

- “Pour mieux  soigner,  des  médicaments  à écarter: bilan 2016”, 

da revista Ver Prescrire 2016; 36 (388):138-146. 

-“O papel do exercício físico na prevenção das quedas nos 

idosos: uma revisão baseada na evidência”, da Revista 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Março/Abril 2016-“Clinical  

Significance  of  Symtoms  in  Smokers  with  Preserved 

Pulmonary  Function”, The  New  England  Journal  of  Medicine, 

Prescott G. Woodruff, M.D. et al, Maio 2016; 374:1811-1821  

 

  

Dra. Carla 

Mendes e Dra. 

Patrícia Ladeiro 
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08/07/2016 

- “Ingestão de cáusticos em idade pediátrica, conhecimentos 

dos cuidadores”, Rosa Martins, Cátia Pereira, Sara Azevedo, 

Gabriela Araújo e Sá, Maria do Céu Machado, Ata Pediátrica 

Portuguesa, 2016 47:111-8; 

- “Levedura vermelha de arroz e a berberina no tratamento da 

dislipidemia – que evidência?”, Catarina Borges, Sara China, Sofia 

Carrapa, Vânia Teixeira Rev Port Med Geral Fam vol.32 no.1 Lisboa 

fev. 2016; 

- “Pentoxifilina no tratamento da úlcera venosa uma revisão 

baseada na evidência”, Ângela Pinto Neves, Ana Miranda, Helena 

Martins, Raquel Barradas, RPMGF, volume 32, nº3 (2016);“Rastreio 

do aneurisma da aorta abdominal – revisão baseada na 

evidência”, Vítor Portela Cardoso, Paula Mendes, RPMGF, volume 

30, nº5 (2014) 

Internos do Ano 

Comum: 

Dra. Inês 

Mónica e Dr. 

Luís Ferreira 

09/09/2016 

-“Eficácia das Vacinas Contra o Vírus do Papiloma Humano nas 

Mulheres com mais de 24 anos na Prevenção do CCU”, Ribeiro, 

J., Borges I., Acta Med Port 2016 Jun;29(6):401-408 

-“Principais causas de Dermatite de contacto alérgica 

ocupacional: um estudo de três anos no centro de Portugal”, 

Pestana, C., Gomes, R., Pinheiro V., Gouveia, M., Antunes I., 

Gonçalo, M., Acta Med Port 2016 Jul-Aug;29(7-8):449-455 

- “O papel dos inibidores da fosfodiesterase 5 no tratamento dos 

sintomas do trato urinário inferior”, Rocha, H., Neves, A., 

Fernandes, S., Rev Port Med Geral Fam vol.32 no.4 Lisboa ago. 

2016 

-“Young people who are being bullied – do they want general 

practice support?”, Scott, E., Dale, J., Russell, R., Wolke, D.,  BMC 

Family Medicine, ago 2016 

Dra. Carla 

Mendes  

e Dr. Cláudio 

Espírito Santo 

11/11/2016 

- “Inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou 

antagonistas dos receptores da angiotensina: evidências na 

mortalidade e eventos cardiovasculares major em diabéticos 

hipertensos”, RPMGF, Setembro-Outubro 2016, Paula Mendes e 

Vitor Portela Cardoso; 

- “Exantemas durante o tratamento com aminopenicilinas: será 

alergia? Abordagem e orientação”, Acta Pediátrica Portuguesa, 

Julho-Setembro 2016, Elsa Lima Teixeira, José António  Pinheiro. 

- “The  influence  of  body  mass  index  on functional outcome  

and  quality  os  life  after  total  knee  arthroplasty”, Bone Joint 

Journal, 2016, J.  Y. Chen e colegas;-“Bedside Diagnosis of the 

red eye, sistematic review”, The American Journal of Medicine, 

2015, Sirisha Narayana, Steven McGee. 

Dr. Bruno 

Nunes e Dra. 

Inês Melo 

Martins 
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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 2016 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 Silva Santos. 

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

de Lisboa alunos do 6 ano: Mafalda Nobre Aveiro, Soledade Mariana Batista de Sousa 

Ferreira, Andreia Sofia Cruz Coutinho; e do 1º ano Ana Matos Torgo Gonçalves. 

 - Área pós-graduada tutela os internos de ano comum (IAC): Telma Marques, 

Inês Mónica, Luís Ferreira e Bruna Nascimento. 

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

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

Daniela Sousa, Gonçalo José Leal, Catarina Margalho, Tiago Tavares, Diana Margarida 

Rodrigues, Daniel Quinaz Caramelo, Ana Rita Pereira e Sofia Cunha Paixão. 

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

de 2016: Inês Martins 

- Interno de formação específica de MGF, 4º ano: 

  USF Marques de Marialva: Andreia  Roque Gonçalves 

  USF São João  do Estoril: Maria João Lopes  

- Médica do 2º ano de Medicina Familiar e  Comunitaria do Brasil:  Aládia 

Queiroz 

 

 
Ainda os profissionais desta USF colaboram em Reuniões cientificas e participação em 

júris de especialidade: 

1.- Dra. Filomena Cuco foi júri  de avaliação dos trabalhos científicos nas  V Jornadas 

Médico Cirúrgicas do Atlântico que se realizaram nos dias 15 a 18/6/2016 

2.- Dra. Elisabete Neto, oradora na mesa “A experiência do Médico da Medicina Geral 

e Familiar no acompanhamento do Sobrevivente de Cancro”, integrada na Sessão “O 

Sobrevivente de Cancro nos Cuidados de Saúde Primários”, 11 Novembro de 2016. 



Relatório de Atividades 
 

2016 Página 53 
 

3.- Enf. Olimpia  Pimenta, oradora no painel “Contextos da prática dos cuidados de 

saúde primários” com o tema “Prevenção e tratamento de feridas em contexto domiciliar 

numa USF” 

4.- Dra. Cláudia Paulo, júri de exame época Março/Abril 2016, vogal 2 

5.- Dra. Patrícia Cardoso, júri de exame  época Março/Abril 2016, vogal 1 e época 

Outubro 2016, vogal 2. 

 

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’  

Artigo publicado na  Revista 

Portuguesa de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular, Julho/Agosto 2016 pág. 7-12  

Um caso de Fagofobia : quando o medo nos consome Artigo Publicado  Revista Postuguesa de 

Medicina Geral e Familiar vol. 32, Nº 3-2016 

Satisfação com o Internato Médico em Portugal Artigo Publicado na Acta Med Port 2016 

Dec;29(12):839-853 

“Litíase Renal como marcador de risco cardiovascular: 

uma revisão baseada na evidência”   

Póster Revisão de Tema 10º Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

Médico: O bom, o mau e o vilão  Póster – 21ª Conferência Mundial WONCA 

de Médicos de Família 

Fraturas do fémur proximal em idosos e tratamento anti 

osteoporótico  

Poster 

1ª Jornadas de Ortopedia para Medicina 

Geral e Familiar 

O impacto da crise financeira mundial no desfecho de um 

doente 

Póster – 21ª Conferência Mundial WONCA 

de Médicos de Família 

Nem tudo é o que parece Comunicação oral 5ºs “Encontrus” com a 

Dermatologia 

 Por uma unha negra... Póster – 5ºs “Encontrus” com a Dermatologia 

Confirma-se a “lei das séries”  Vencedor do Prémio Melhor Póster  5ºs 

“Encontrus” com a Dermatologia 

Na pista de um diagnóstico Póster  Relato de um caso 

5ºs “Encontrus” com a Dermatologia 
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Um artefacto no corpo Póster  5ºs “Encontrus” com a Dermatologia 

 Tratamento da HTA resistente- Um (verdadeiro)desafio a 

ultrapassar” 

Poster de caso clínico 

Congresso Português de Hipertensão e risco 

cardiovascular 

Colonoscopia esquerda: ainda tem lugar no rastreio do 

cancro colo-rectal? 

Comunicação oral 

Caso clínico V Jornadas Médico-Cirúrgicas 

do Atlântico  

Um problema por detrás de um incidente Poster 

V Jornadas Médico-Cirúrgicas do Atlântico 

Pneumonia Lipoide: os riscos do entretenimento com o 

fogo 

 Poster caso clínico 7º Congresso de 

Pneumologia do Centro 

Comunicação Interventricular Pós traumática Poster Caso clínico 

Jornadas de cardiologia da zona Centro 

Diabetes care and self-management with smartphone 

technology  

Poster  Review 

III Academia Médica   

Alterações d ememória: não deixar cair no esquecimento Poster Relato de caso  

XIV Curso pós Graduado sobre 

envelhecimento  

Obesidade infantil numa USF  Trabalho de investigação, comunicação oral 

III Jornadas  da bairrada e I Encontro de 

Recém especialistas   ( 1º prémio) 

Smartphone interventions for chronic obstructive 

pulmonary disease: a systematic review of the evidence  

Revisão de tema  

 21ª Conferência Mundial WONCA de 

Médicos de Família 

Fire-eater`s Pneumonia - Case Report  Caso Clinico  

21ª Conferência Mundial WONCA de 

Médicos de Família 

Imiquimod a 5% – un traitement efficace pour Bowen  Revisão de tema 

Journées Dermatologiques de Paris - JDP 

2016 
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A minha vida dava uma diabetes indiana Caso clínico  

 “Hipertensão Arterial Resistente – A Propósito de um 

Caso de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono” 

Póster 

10º Congresso Português de HTA e RCV 

Global 

"Demência nos CSP" Comunicação Oral 

II Jornada Coimbra Sul 

 "Gostava de saber o que tinha, sra dra?" Comunicação Oral  

18ºEncontrus Dermatologia 

“ A massa por trás da mancha" Póster 

18º Encontrus Dermatologia 

 

5.4 Plano de acompanhamento Interno 

“Atendimento de qualidade numa unidade de saúde acreditada”, ANEXO II 

 

6. Avaliação da satisfação dos profissionais e utentes 

 

A avaliação de satisfação dos utentes e dos profissionais foi realizada pelo Conselho 

técnico   da USF Buarcos. 

A USF Buarcos avaliou satisfação dos seus utentes, através da aplicação de um 

questionário, também utilizado na avaliação feita em 2014 e 2015 pelo ACES Baixo 

Mondego. O questionário foi distribuído pelos utentes que frequentaram a USF Buarcos 

entre 26 e 30 de setembro de 2016. Foram distribuídos 164 questionários, mas apenas 

147 foram colocados na caixa presente na sala de espera para o efeito (89,6% de 

respostas). (ANEXO III) 

A USF Buarcos avaliou satisfação dos seus profissionais, através da aplicação de um 

questionário, elaborado pela ARS Centro. O questionário online, parte 1 e parte 2, foi 

disponibilizado por correio eletrónico às 16 profissionais no dia 02 e 08 de Novembro de 

2016, respetivamente, e a colheita dos dados foi realizada dia 08 e 21 de Novembro de 

2016, respetivamente. Obtiveram-se respostas das 16 profissionais. (ANEXO IV) 
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7.Outras Actividades 

7.1. Educação para a Saúde 

Ações na comunidade e para a Comunidade 

1. Apresentação de “Factores de Risco Cardio-vascular”, inserida nas actividades 

dinamizadas pela CMMFF 

2. Apresentação na escola Infante D. Pedro:  “Os 7 reinos da alimentação” 

3. Sessão de educação para a Saúde para a população de Liceia: “Sinais de alarme 

do AVC”  e “Dislipidemia”. 

4. Dinamização de sessão “estilos de vida saudáveis” a uma turma dos 5º ano, em 

parceria com a UCC Farol do Mondego. 

 

Ações na USF Buarcos e para a Comunidade 

 

 Dia da Mulher  
 

 A Liga de Amigos da USF Buarcos convidou dois 

amigos, o Dr. João Ramos e Manuel Balsas, para 

dedicar um momento musical a todas as 

mulheres na sala de espera USF Buarcos. 
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 Mês de Maio, Mês do Coração. 

Apesar do decréscimo progressivo e notório das doenças do aparelho circulatório, estas 

continuam a ser a principal causa de morte na população portuguesa, sendo a 

mortalidade prematura por doenças cerebrovasculares e doenças isquémicas do 

coração muito expressiva. 

Porque a situação é preocupante e a prevenção das doenças cérebro-cardiovasculares 

é uma prioridade, o Programa Municipal Figueira Cidade Saudável e diversas unidades 

de saúde do ACES Baixo Mondego. 
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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 "à procura de um coração mais saudável" na sala 

de espera da unidade,  com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis e assim 

prevenir as doenças cardiovasculares. 

 

Em cada dia foi realizada uma apresentação dirigida aos utentes com um dos seguintes 

temas: obesidade infantil e diabetes, exercício e atividade física e hipertensão arterial.. 

Realizou-se também um Peddy-paper  "À procura 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
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 Caminhadas organizadas pela LAUSFB 

                 A Liga de Amigos da USF Buarcos iniciou dia 20 de julho de 2015 as 

caminhadas em grupo, de forma a promover estilos de vida saudáveis, que se tem 

mantido desde então.  
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 Dia mundial do idoso  

 

 Para comemorar o Dia do Idoso, a Liga de Amigos da USF Buarcos organizou uma 

palestra no dia 27 de setembro sob o tema "O Idoso", com o Vice-presidente da 

Associação de Pensionistas e Reformados, Fernando Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionistas e Reformados, Fernando Martins. 
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 Semana Mundial da Amamentação em 2016 

 

A USF Buarcos comemorou a Semana do Aleitamento Materno no dia 4 de Outubro de 

2016, com sessões de educação para a saúde e uma sessão de yoga dirigidas a utentes 

grávidas e puérperas da unidade. 

 A Semana Mundial do Aleitamento Materno é comemorada anualmente, em muitos 

países, com o objetivo de encorajar esta prática e informar acerca dos benefícios da 

amamentação. Este ano as comemorações foram subordinadas ao tema 

“Amamentação: uma chave para o desenvolvimento sustentàvel” 

Nesta iniciativa foram abordados os seguintes  temas: fisiología da amamentação e 

vantagens do aleitamento materno, direitos na gravidez e puerperio, e depressão pós 

parto, no final da manhã as utentes grávidas participaram numa aula de yoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryOqGo_LSAhXLVRQKHbgVAjAQjRwIBw&url=http://www.crn8.org.br/index.php/noticias/detalhes/smam-define-a-amamentacao-como-pilar-da-sustentabilidade/230&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNFeeTKZlPsKJL5EUCmQIFkdDJLNJw&ust=1490552462795672
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 Dia Mundial da Diabetes na USF Buarcos em 2016 

 Olimpíadas da Diabetes 2016 

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 5ª 

edição das  „Olímpiadas da Diabetes“ em 2016.  

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 

vencedor, numa pequena sessão de encerramento. 
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7.2. Protocolos/Articulação com outras Instituições 

 Manual de articulação com o ACES Baixo Mondego atualizado e assinado em  

11 de novembro de 2016. 

 

 O Projeto “Figueira Respira” 

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. 

Na sequência do trabalho desenvolvido pelo Projeto “Figueira Respira”, no dia 25 de 

Setembro realizou-se o evento desportivo “Figueira Contra a DPOC – Mexa-se, pelos 

seus Pulmões!”, que visou incentivar a prática desportiva e a sensibilização para a 

prevenção e o diagnóstico precoce da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). 

Este evento, sob o lema “Pela articulação entre os Cuidados de Saúde”, foi promovido 

pelo Município da Figueira da Foz - Programa Municipal Figueira Cidade Saudável, pelo 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE (HDFF), pela Unidade de Cuidados na 

Comunidade Farol do Mondego (UCC Farol do Mondego), pela Unidade de Saúde 

Familiar Buarcos (USF Buarcos) e pela Unidade de Saúde Familiar São Julião (USF 

São Julião), sendo dirigido à população em geral. 

A prevenção e a divulgação de informação sobre o risco, os sintomas e a doença são 

fatores muito importante para evitar a progressão da DPOC, sendo a articulação entre 

os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares fundamentais para 

garantir ao utente que este dispõe do tratamento certo, no local correto, pelo profissional 

de saúde adequado e no momento oportuno. 

 USF Buarcos juntou-se à iniciativa "Figueira Contra a DPOC", um evento desportivo 

que incluiu caminhada. 
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 Projeto “Cuidados de Saúde Integrados-Agendas Partilhadas” USF Buarcos-

HDFF 

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 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 na unidade. 

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. 

DATA: Início em Março de 2014, mantém-se em atividade. 
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O ano de 2016 pautou-se pelo crescimento sustentado dos agendamentos de consultas, 

tratamentos e visitas domiciliárias permitindo que mais utentes tenham passado a 

usufruir de uma articulação direta entre cuidados de saúde hospitalares (HDFF) e 

cuidados de saúde primários (USF Buarcos) 

 

No plano operacional, o ano de 2016, permitiu a colocação em funcionamento da 

plataforma electrónica CSI, AP para registo dos agendamentos e envio automatizado 

de e-mail de confirmação de novos agendamentos efetuados, para a respectiva Unidade 

Funcional. Outro ponto de interesse e impacto positivo para o projecto, face às 

dificuldades muito significativas de comunicação entre os Serviços do HDFF, EPE e e a 

USF Buarcos, consistiu na atribuição de telemóveis (da rede interna do Hospital) 

dedicados ao projecto CSI. O ano de 2016 permitiu portanto consolidar o projecto no 

HDFF, EPE e nos Cuidados de Saúde Primários, estender a sua cobertura a novos 

Serviços hospitalares e Unidades Funcionais, informatizar o agendamento com recurso 

a uma plataforma electrónica desenvolvida localmente e também ultrapassar alguma 

resistência à mudança, tendo contribuído para este desiderato a publicação trimestral 

de relatórios de acompanhamento detalhados e a respectiva divulgação junto de todos 

os parceiros do projecto. 
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7.3 Outros 

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

A Liga de Amigos da USF Buarcos, participou 

ativamente em todas a s atividades da USF 

Buarcos  e manteve o grupo de voluntariado 

muito activo com o apoio aos idosos 

combatendo a solidão, dos que se encontram 

sós, desde a sua criação em 2015 que se 

mantém muito dinámica a trabalhar com  a 

equipa da USF Buarcos . 
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2.-  Acreditação 

 

A entrega de Certificados de Acreditação aconteceu durante na 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. Mais 

uma vez, parabéns a toda a equipa da USF Buarcos!  
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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 

Em 2016, a USF Buarcos conseguiu manter a qualidade já demonstrada em anos anteriores, 

embora se mantenham os constrangimentos inerentes à não atualização de dados no programa 

informático, com a consequente falta de fiabilidade da informação apresentada. Ainda assim, a 

recolha de dados efetuada demonstra uma melhoria, em relação a 2015, em vários indicadores 

do eixo nacional – índice de acompanhamento adequado em PF, proporção de idosos sem 

ansiolíticos/sedativos, proporção de utentes com >14 anos com registo de hábitos tabágicos e 

proporção de diabéticos com HbA1c ≤ 8 - , em três dos quatro indicadores do eixo regional e em 

três dos seis indicadores do eixo local. Ao longo do ano não foi fácil manter uma monitorização 

fiável dos indicadores, pelo que também foi complicado implementar medidas para melhorar e 

conseguir atingir os objetivos propostos. É de lamentar que à data de elaboração deste relatório 

ainda haja indicadores dos quais não temos qualquer resultado. 

Em relação aos indicadores financeiros, podemos também concluir que os resultados foram 

positivos, embora haja, naturalmente, oportunidade para melhorar em alguns pontos, como por 

exemplo a realização do rastreio do cancro do colo do útero, a visita domiciliária às puérperas e 

a proporção de crianças com mais de 6 consultas no primeiro ano de vida. 

A ausência prolongada da coordenadora da unidade não só veio acrescentar uma dificuldade no 

seguimento adequado dos utentes inscritos no seu ficheiro, como também pode ter gerado 

alguma instabilidade na equipa. No entanto, a USF conseguiu colmatar estas dificuldades, graças 

à sua capacidade de organização e ao trabalho incansável de todos os elementos, 

nomeadamente da Dr.ª Carla Sérgio, que a substituiu no cargo de coordenadora, e da equipa de 

internos de formação específica, que contribuiu para garantir a acessibilidade de todos os 

utentes, sem prejuízo para a sua formação e sem sobrecarga para os profissionais. 

Em relação a atividades específicas, salienta-se a melhoria na realização do rastreio do cancro 

colo-rectal, que pode dever-se à implementação do rastreio organizado através da plataforma 

SiiMA rastreios, que veio sistematizar os procedimentos relacionados com o rastreio e 

sensibilizar todos os profissionais para a sua realização (aumento de 6,4 pontos percentuais de 

2015 para 2016). 

Durante o ano de 2016 manteve-se a atividade de auditoria interna e de avaliação de qualidade 

em vários níveis, contando-se com toda a equipa para a aplicação de protocolos já aplicados em 

anos anteriores. Foi elaborado um protocolo de avaliação do atendimento administrativo, no 

contexto do Plano de Acompanhamento Interno, cujos resultados vieram realçar a importância 

de um rigor constante nos procedimentos inerentes ao atendimento, assim como da motivação 

dos profissionais para a melhoria contínua da qualidade. 

A USF Buarcos interessa-se por melhorar a relação com outros níveis de cuidados. Neste aspeto, 

salienta-se a importância da articulação de agendas através do projeto “Cuidados de Saúde 

Integrados-Agendas Partilhadas”, a possibilidade de contato telefónico direto com todas as 

extensões do HDFF e a colaboração de colegas de outras especialidades nas sessões clínicas da 

USF. Todas estas atividades contribuem para melhorar a articulação com os cuidados de saúde 

secundários e para estreitar as relações com as especialidades hospitalares de referência. O 
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projeto “Figueira Respira” também veio dinamizar esta articulação de cuidados, numa área mais 

específica que é a DPOC. 

Também a relação entre profissionais e utentes sai valorizada depois de toda a atividade de 

educação para a saúde dinamizada pela equipa da USF, nalguns casos em estreita colaboração 

com a Liga de Amigos da USF. 

A vasta atividade científica dos elementos da equipa da USF Buarcos demonstra o interesse na 

valorização profissional, na constante atualização de conhecimentos e na promoção 

institucional. Dois dos trabalhos científicos realizados foram publicados em revistas científicas, 

sendo de enaltecer a contribuição dos internos de formação específica de MGF.  

O ano de 2016 foi o ano de atribuição do certificado de acreditação em unidades de saúde. Esta 

formalização do processo de acreditação veio promover a USF Buarcos e contribuiu para a 

satisfação dos profissionais. Este relatório de atividades reflete um ano de trabalho constante, 

não só de manutenção da qualidade já reconhecida, mas também de renovação da motivação 

em fazer sempre mais e melhor, em equipa. É um caminho longo, difícil, mas que a USF Buarcos 

não desiste em percorrer. 

 

 

 

 

 


