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1. Introdução  

O Plano Anual de Formação (PAF) para 2016 reúne o conjunto de projetos de formações que a USF 

Buarcos se propõe desenvolver durante o presente ano. A formação contínua é planificada em função 

dos objetivos da unidade, das caraterísticas da população e das necessidades formativas detetadas nos 

profissionais que a constituem.   

Este plano de formação tem por objetivo conciliar as necessidades da unidade com as expectativas e 

motivações dos seus profissionais, melhorando capacidade técnico-científica e a competência dos 

elementos da equipa e, consequentemente, também a sua realização profissional.  

A metodologia utilizada pelo conselho técnico para a elaboração do PAF/2016 assenta no levantamento 

dos objetivos específicos da unidade para o ano 2016, e da pesquisa das necessidades formativas dos 

seus profissionais, através da consulta do Plano de formação individual dos profissionais. 

O acesso e participação em iniciativas de formação estão descritos no regulamento interno da USF 

Buarcos. 

É apresentada ainda uma breve avaliação do cumprimento dos indicadores constantes no PAF de 2015. 

2. Avaliação do cumprimento dos indicadores constantes no PAF do 

ano anterior (2015) 

O Conselho Técnico definiu alguns indicadores no PAF de 2015, constantes no Quadro I. Verifica-se que 

a maioria dos indicadores foi cumprida, à exceção do número de sessões de Journal Club. O número de 

reuniões multidisciplinares excedeu em muito a meta proposta, dado que a equipa decidiu reunir 

semanalmente para discussão do processo de Acreditação. A percentagem de ações de formação 

externa partilhadas é impossível de determinar, dada a diversidade de meios possíveis de divulgação, 

bem como o desconhecimento por parte do Conselho Técnico do número de ações de formação 

frequentadas por todos os elementos da USF. No entanto pareceu-nos que os elementos da equipa 

tiveram a preocupação de partilhar com os seus pares a formação externa adquirida.   
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QUADRO I – RESULTADOS DOS INDICADORES PROPOSTOS NO PAF 2015 

REUNIÕES MÉDICAS  
 

Indicador Meta Concretização 

Número de sessões de Journal Club, em 2015 10 9 

% de reuniões semanais em que ocorrem apresentações de 
trabalhos elaborados 

40% 44% 

Número de reuniões semanais em que ocorrem apresentações 
de tema por preletor externo 

8 8 

% de ações de formação externa que foram partilhadas 80% ND 

REUNIÕES DE ENFERMAGEM  
 

Indicador Meta Concretização 

Número de reuniões de enfermagem, em 2015 27 27 

Número de reuniões de enfermagem com formação, em 2015 10 15 

REUNIÕES DE ASSISTENTES TÉCNICAS  
 

Indicador Meta Concretização 

Número de reuniões de assistentes técnicas, em 2015 24 21 

REUNIÕES MULTIPROFISSIONAIS  
 

Indicador Meta Concretização 

Número de reuniões multiprofissionais, em 2015 6 26 

3. População Alvo 

A população alvo do plano de formação é a equipa da USF Buarcos (16 elementos), podendo também os 

internos em formação ser integrados.  

4. Objetivos da Unidade 

Considerando que, existe evidência que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das mais 

elevadas taxas de infeção associada aos cuidados de saúde, que a nossa prática de prescrição antibiótica 
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apresenta dismorfias passíveis de correção, que a taxa de resistência a antimicrobianos é preocupante, 

e a perceção de que todos estes problemas estão intimamente relacionados e têm de ser abordados de 

forma global e integrada, foi determinada a criação do programa de saúde prioritário, o Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), pelo Despacho n° 

2902/2013 de 22 de fevereiro.  

Os objetivos gerais deste programa na USF Buarcos são: 

- A redução da taxa de infecção associada aos cuidados de saúde, 

- A promoção do uso correto de antimicrobianos e 

- A diminuição da taxa de microrganismos com resistência a antimicrobianos. 

Os objectivos específicos são impor junto da equipa de saúde da Unidade de Saúde Familiar Buarcos a 

aplicação de medidas que traduzam a relevância a dar ao tema “controlo de infeção e das resistências 

aos antimicrobianos”, através da criação de:  

- um conjunto de medidas e procedimentos de implementação obrigatório,  

- realização de auditorias à sua implementação e cumprimento,  

- definição de indicadores à escala nacional e regional e  

- introdução de incentivos aos melhores no âmbito do financiamento de unidades de saúde. 

A USF Buarcos definiu ainda como objectivo específico para o ano 2016 o desenvolvimento do mapa de 

riscos clínicos.  

5. Necessidades Formativas 

O levantamento das necessidades formativas foi efetuado através da pesquisa das necessidades 

formativas dos seus profissionais, presentes no Plano de Formação Individual dos profissionais.  

Foram detetadas algumas áreas prioritárias de formação, comuns a todos os grupos profissionais e 

outras específicas de cada grupo (quadro II). 

QUADRO II – NECESSIDADES FORMATIVAS 2016 

Necessidades formativas 2016 

Profissional Tema 

Médicas 
Sessões de formação contínua acreditadas, relacionadas com as funções e 

competências     

Formação em prescrição racional de fármacos nomeadamente na área da 
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psiquiatria e aparelho osteo-articular 

Formação em desabituação tabágica (2)  

Formação em dor crónica 

Oftalmologia em MGF (x3)  

Pedopsiquiatria - abordagem inicial pela MGF   

Investigação em Saúde (x2)  

Prescrição Racional de fármacos    

Planeamento e estratégia 

Formação na área da Adolescência 

Formação na área da Qualidade  

Frequentar curso de Dermatologia 

Frequentar curso de Reumatologia (2) 

Formação na área da ORL 

Diversificação alimentar, suplementação, vacinação e tratamento de 

infecções em Saúde Infantil 

Exame neurológico, cefaleias e défice cognitivo 

Novas terapêuticas em Pneumologia e dispositivos inalatórios 

Orientação das principais patologias do foro orto traumático e critérios de 

referenciação da patologia degenerativa osteoarticular 

Curso EURACT para orientadores de formação (grau 1 e avaliação) 

Utilização da base de dados Excel (área de investigação) 

Prescrição de exercício físico aos utentes na consulta de MFG, 

contraindicações, indicações específicas consoante as patologias e os 

objectivos a atingir... 

Formação a nível da educação em grupo de grupos de utentes 

Ginecologia nos CSP       

Ortopedia        

Gestão da consulta e de conflitos 

Excel    

Enfermeiras 
Trabalho em equipa 

Controlo e prevenção da infeção  (3) 

Comunicação eficaz  

Curso Informático – Excel (2) 

Hipertensão Arterial/Doenças Cerebro vasculares   

Gestão  

Alimentação Saudável 

Gestão de stocks 

Diabetes 

Entrevista motivacional aplicada a saúde 
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Sistemas informáticos 

Formação em Saúde materna - vigilância da gravidez 

Formação em Prevenção e controlo do tabagismo 

Supervisão em Ensino Clínico 

Orientação da grávida na Consulta de Enfermagem    

Orientação do Adolescente na Consulta de Saúde Infantil 

Atuação de enfermagem em situações de Emergência    

Administrativas 
Informática (excel/word) (3) 

Relações inter-pessoais  

Trabalho em equipa 

Gestão Recursos Humanos 

Secretariado clínico (avançado) 

Conceitos e Técnicas de contabilidade 

Noções básica de estatística 

Comunicação e gestão de contatos 

Gestão documental e Arquivo 

Confiança no trabalho 

6. Objetivos 

a) Adequar a formação interna aos objectivos da unidade e às necessidades formativas sentidas 

pelas profissionais;   

b) Desenvolver reuniões por grupo profissional e multidisciplinares de forma organizada; 

c) Permitir distribuição das profissionais pelos congressos/jornadas/encontros, tendo também por 

base as necessidades formativas/áreas de interesse de cada profissional. 
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7. Indicadores e Metas 

7.1. REUNIÕES MÉDICAS 

Indicador Meta 

Número de sessões de Journal Club, em 2016 8 

Número de reuniões semanais em que ocorrem apresentações de 
trabalhos elaborados 

12 

Número de reuniões semanais em que ocorrem apresentações de 
tema por preletor externo 

8 

 

7.2. REUNIÕES DE ENFERMAGEM 

Indicador Meta 

Número de reuniões de enfermagem, em 2016 27 

Número de apresentações de trabalhos elaborados, em reuniões de 
enfermagem, no ano 2016 

14 

 

7.3. REUNIÕES DE ASSISTENTES TÉCNICAS 

Indicador Meta 

Número de reuniões de assistentes técnicas, em 2016 22 

 

7.4. REUNIÕES MULTIPROFISSIONAIS 

Indicador Meta 

Número de reuniões multiprofissionais, em 2016 10 
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8. Projetos de Formação 

Formação Interna 

A formação interna será desenvolvida nas instalações da USF Buarcos, preferencialmente durante o 

horário de reunião (sexta-feira das 14h às 16H). O Quadro III é um cronograma com as propostas de 

formação para a equipa, de acordo com o grupo profissional. 

QUADRO III – CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO INTERNA 

Plano de Formação Interna 2016 

Formação PopAlvo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Controle da Infeção M,E  19   20     21   

Tratamento de 
Feridas 

E 15            

Rastreio do cancro 
colo-retal 

M,E 29            

Cuidados Resp.  
Dom. e DPOC 

M  5           

FA e trombo-
embolismo venoso 

M  19           

Vacinas M,E   18          

Patol. Ortop. na MGF M             

Excel, PowerPoint, 
Word 

M,E,A  12 4 8 6 3   2 7 4 2 

Abordagem grávida 
de baixo risco 

E             

Neurologia em MGF M             

Oftalmo. em MGF M             

Desab. tabágica M,E             

Rev. Tema, Inv, Qua, 
CC (internos) 

M 8 5 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2 

Journal Club M 15 12 11 15 13 10   9 14 11 9 

Avaliação da 
Prescrição 

M 29 26 18 29 27 24   30 28 25 30 

Legenda: M – médicas, E – Enfermeiras, A - Administrativas   

Observações: Poderão vir a ser realizadas outras ações de formação não contempladas neste plano.   
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Formação Externa 

A formação externa decorre fora das instalações da USF Buarcos, com necessidade de pedido de 

comissão gratuita de serviço, de acordo com as preferências/necessidades formativas das profissionais. 

O Quadro IV resume alguns dos eventos científicos que decorrerão durante o ano 2016, com potencial 

interesse para a equipa.  

Após cada formação externa, o grupo de profissionais que a frequentou, elabora um resumo sobre a 

mesma, que será divulgado por e-mail ou em reunião de serviço.   

QUADRO IV – EVENTOS CÍENTÍFICOS EM 2016, COM INTERESSE PARA A 

FORMAÇÃO EXTERNA 

Plano de Formação Externa 2016 

Evento Científico Data Local 

19ª Semana do Interno do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) 

4 a 8 de Jan Coimbra 

XXXI Jornadas de Cardiologia Hipertensão e Diabetes 14 a 16 de Jan Sesimbra 

7º Curso de Introdução à Geriatria 15 e 16 de Jan Lisboa 

Curso Pós-Graduado de Atualização em Psicofarmacologia na Prática 
Clínica 

16 Jan a 5 Mar Porto 

XXVII Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte Para Medicina Geral 
e Familiar 

20 a 22 de Jan Porto 

XXII Jornadas de Pediatria do Hospital de Santa Maria - CHLN 21 e 22 de Jan Lisboa 

11º Congresso da Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde 26 a 29 de Jan Lisboa 

11º Curso de Infeciologia Pediátrica — Infeções e vacinas 28 e 29 Jan Coimbra 

III Jornadas ACES Médio Tejo 28 e 29 Jan Sardoal 

6.º Congresso Reabilitar para a Vida 28 e 29 Jan Viseu 

Congresso Português de Endocrinologia 2016 28 a 30 de Jan Coimbra 

3ªs Jornadas GRESP 29 e 30 Jan Lisboa 

Jornadas de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Descobertas 2016 30 de Jan Lisboa 

IV Congresso Internacional de Feridas – ESENFC 4 a 5 de Fev Coimbra 

7ª Reunião Pediátrica do Hospital CUF Descobertas: «O Sim e o Não em 
Pediatria» 

4 a 6 de Fev Lisboa 

II Congresso Nacional Médico-cirúrgico do Litoral Alentejano 11 a 14 de Fev Tróia 

6ªs Jornadas de Diabetologia Prática em Medicina Familiar da Região Sul 11 a 13 de Fev Ericeira 
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Evento Científico, Local Data Local 

II Encontro da UCC Farol do Mondego – Cuidar na Comunidade 12 de Fev Figueira da Foz 

Curso de Ginecologia geral 2016 12 e 13 de Fev Santarém 

25º Encontro de Pediatria – Novos conhecimentos, atitudes e práticas 17 a 19 de Fev Coimbra 

26ªs Jornadas de Évora 18 e 19 de Fev Évora 

Reunião Temática da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica - 
"Alergia medicamentosa" 

20 de Fev Évora 

XX Jornadas Nacionais Patient Care  25 e 26 Fev Lisboa 

XII Jornadas de Urologia da Zona Centro em MGF 25 e 26 Fev Coimbra 

10º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global 25 a 28 de Fev Vilamoura 

I Jornadas de Pediatria Santarém - Médio Tejo 3 e 4 de Mar Torres Novas 

33º Encontro nacional 3 a 5 de Mar Estoril 

II Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação 10 a 12 de Mar Coimbra 

8ª Jornadas de Dermatologia e dermocosmética em MGF 11 e 12 de Mar Lisboa 

VII Fórum Ibérico de Úlceras e Feridas 11 e 12 de Mar Vilamoura 

10º Curso de Atualização de Dermatologia Pediátrica 12 de Mar Porto 

II Congresso Fundação para a Saúde – SNS 18 e 19 de Mar Porto 

16ªs Jornadas Nacionais de Urologia em Medicina Familiar 17 e 18 de Mar Lisboa 

12.º Congresso Português de Diabetes 17 a 20 Mar Vilamoura 

8ªs Jornadas de Dermatologia e Dermocosmética em Medicina Familiar 1º trim. a definir Lisboa 

8as Jornadas de Pneumologia do Algarve para Medicina Familiar 1 e 2 de Abr Vilamoura 

XXXIII Curso de Atualização de Dermatologia e Venerologia 1 e 2 de Abr Porto 

Curso de Antibióticos (SIP) 14 e 15 Abr Évora 

Jornadas Médicas Maia-Valongo 2016 14 e 15 Abr Porto 

XVI Encontro Anual da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados 
de Saúde Primários 

15 a 16 de Abr Porto 

Reunião da Primavera da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina 
Materno-Fetal 

15 e 16 de Abr Viseu 

Congresso Português de Cardiologia 2016 (CPC2016): «O Pulsar da Ciência 
ao Ritmo do Coração» 

23 a 26 de Abr Vilamoura 

28ªs Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente 29 e 30 de Abr Funchal 

VIII Jornadas do Internato de MGF do Centro Abr a definir a definir 

Escola de Primavera 4 a 7 de Mai a definir 

17ªs Jornadas de Pneumologia em Medicina Familiar 5 e 6 Mai Lisboa 
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Evento Científico, Local Data Local 

8º ENCONTRO NACIONAL DAS USF 11 a 14 de Mai Aveiro 

Update em Medicina 2016 12 a 15 de Mai Albufeira 

XXIV Jornadas de Dermatologia 13 e 14 de Mai Vila Nova de Gaia 

10º Congresso Nacional do Idoso 20 e 21 de Mai Vilamoura 

4ªs Jornadas de Alergologia Prática em Medicina Familiar 20 e 21 de Mai Costa da Caparica 

XXII Congresso Nacional de Medicina Interna 27 a 29 Mai Viana do Castelo 

VIII Jornadas do Internato de Medicina Geral e Familiar do Centro Mai a definir Coimbra 

XVIII Jornadas de Pediatria de Évora 2 a 4 de Jun Évora 

17º Encontro do Alto Minho 2 a 4 de Jun Monção 

21ªs Jornadas de Cardiologia em MGF 3 e 4 de Jun Vilamoura 

5ªs Jornadas Médico-Cirurgicas do Atlântico 1 a 4 de Jun Figueira da Foz 

V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano de países 
de Língua oficial Portuguesa e Simpósio Internacional dos Cuidados de 
saúde baseados na evidência 

6 a 8 de Jun Coimbra 

10ªs Jornadas de Prevenção do Risco Cardiovascular para Medicina 
Familiar 

17 e 18 de Jun Santa Eulália 

8ªs Jornadas Nortenhas de Diabetologia Prática em Medicina Familiar 24 e 25 Jun Braga 

33º Curso de Pediatria Ambulatória Jun a definir Coimbra 

13ªs Jornadas de Pneumologia em Medicina Familiar dos Açores e 
Continente 

8 e 9 Jul Ponta Delgada 

9º Curso de Reumatologia Prática em Cuidados Primários 22 e 23 de Set Lisboa 

1ªs Jornadas de Patologia Respiratória e Imunoalergologia para Medicina 
Familiar 

29 Set a 1 Out Funchal 

20º Congresso Nacional MGF Set a definir a definir 

XIV Curso Pós-Graduado sobre envelhecimento – Geriatria Prática Set-Out a definir Coimbra 

10as Jornadas de Actualização em Doenças Respiratórias para Medicina 
Familiar do Norte 

13 e 14 de Out Porto 

2º Encontro MGF Algarve Out a definir a definir 

21ª Conferência Mundial dos Médicos de Família - WONCA Rio 2016 2 a 6 de Nov Brasil 

17º Congresso Nacional de Pediatria 3 e 4 Nov a definir 

12ªs Jornadas de Urologia do Norte em Medicina Familiar 3 e 4 Nov Porto 

Escola de Outono  16 a 19 de Nov a definir 

5.ºs "Encontrus" com a Dermatologia 18 de Nov Figueira da Foz 



PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO     2016 

 

 Página 12 
 
 

Evento Científico, Local Data Local 

37º Congresso Português de Geriatria e 18º Congresso Português de 
Gerontologia Social 

23 a 25 Nov Lisboa 

4º Congresso Nacional de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal 25 a 27 de Nov Lisboa 

5º Encontro de Outono das USF Nov a definir a definir 

XXX Jornadas de Coimbra Nov a definir Coimbra 

20ªs Jornadas de Endocrinologia e Diabetologia de Coimbra Nov a definir Coimbra 

16.º Congresso Nacional de Dermatologia 2016 2 a 4 de Dez Lisboa 

Curso NEDO  a definir a definir 

Observações: Poderão vir a ser realizadas outras ações de formação não contempladas neste plano. 
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Atendimento de qualidade numa Unidade de Saúde 
acreditada 

 
 

Plano de Acompanhamento Interno 

USF Buarcos – 2016 

 

 

1. Descrição do tema  

A USF Buarcos, acreditada desde outubro de 2015, tem como Missão a prestação de 

serviços de qualidade aos utentes que abrange. O seu lema “Unidade no Cuidar” 

manifesta-se não só nos cuidados que presta aos seus utentes mas também na forma 

de interagir como Equipa. Assim é nossa política: avaliar para poder crescer e melhorar. 

Ao longo da nossa atividade temos auditado diversas áreas que se prendem com a 

qualidade dos registos clínicos, adequação na prescrição, acompanhamento adequado 

dos diabéticos e hipertensos, cumprimento da privacidade e confidencialidade do 

atendimento na USF; estas auditorias servem para conhecermos melhor a forma como 

trabalhamos e os resultados desse trabalho, de forma a podermos identificar 

oportunidades de melhoria e conseguirmos atingir os nossos objetivos de qualidade. 

Em 2016, consideramos importante fazer uma avaliação da qualidade do atendimento 

na área administrativa, pois é o primeiro contato dos utentes com a USF Buarcos. O 

atendimento administrativo é como que a nossa imagem de marca, sendo o ponto de 

partida para uma boa relação entre a Equipa e o utente, revelando o bom 

funcionamento e articulação da Unidade. O atendimento administrativo é a porta de 

entrada e de saída do utente na nossa Unidade, merecendo por isso uma atenção 

especial, pois é o espelho da nossa Equipa, refletindo uma boa organização dos serviços, 

uma eficaz articulação e coordenação.  
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Em 1985, Parasuraman, Zeithaml e Burry, identificaram várias dimensões da qualidade 

dos serviços, que foram reestruturadas posteriormente por Gianesi e Corrêa, em 1996 

nas seguintes: 

1. Confiabilidade, a habilidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e 

consistente 

2. Empatia, dar a atenção individualizada aos clientes; facilidade de contato e 

comunicação 

3. Responsividade, a disposição de prestar o serviço prontamente e auxiliar os 

clientes 

4. Confiança, o conhecer e saber ser cortês, transmitindo confiança, segurança e 

credibilidade na prestação dos serviços 

5. Tangibilidade, representa a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, 

dos materiais de comunicação e dos funcionários 

 

A palavra atendimento vem da palavra atender, que significa: ouvir atentamente, 

acolher, servir e receber com atenção. 

Para um atendimento de qualidade é necessário que o prestador seja capaz de realizar 

o serviço de forma confiável, precisa, de forma empática, dando a atenção 

individualizada ao utente, mostrando-se disponível e transmitindo confiança e 

segurança nos serviços que presta. 

A qualidade no atendimento é uma ferramenta a ser usada na busca de melhores 

resultados, sendo um fator que agrega valores aos processos e atividades desenvolvidas 

em toda a organização da Unidade, atendendo às necessidades de todos, utentes e 

equipa. 
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2. Análise de implementação 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo geral: avaliar a qualidade do atendimento administrativo (AA) aos 

utentes da USF Buarcos. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

a) Avaliar o tempo de espera (TE) para ser chamado pelo AA 

b) Avaliar a adequação do atendimento perante o problema exposto pelo utente 

c) Avaliar a garantia da privacidade durante o atendimento 

d) Avaliar a capacidade de gestão de atividades das assistentes técnicas (AT), 

durante o mesmo atendimento 

e) Avaliar a satisfação do utente com o AA 

 

2.2. Métodos 

Tipo de estudo – avaliação de qualidade 

Dimensão estudada – adequação técnica 

Local da observação - USF Buarcos, Figueira da Foz 

Unidade de estudo – atendimento administrativo 

Critérios de qualidade: Tabela I 

Tipo de avaliação – interna 

Período de avaliação e reavaliação – maio e dezembro de 2016 

Fonte de dados – observação direta e inquérito aos utentes (Anexo I) 

Análise de dados – programa Excel 

Tipo de intervenção prevista (medidas corretoras) – apresentação dos resultados em 

reunião multidisciplinar, identificação de fragilidades e oportunidades de melhoria, 

eventual formação profissional, reavaliação decorridos 6 meses desde a primeira 

avaliação.  
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Tabela I – Descrição dos critérios de qualidade 

 

 

Critério Descrição/ método de 
avaliação 

Parâmetros a avaliar Critério de cumprimento 

1 – O TE para ser 
chamado é o adequado 
para cada situação 

Existem várias filas de espera para 
atendimento, criadas consoante o 
motivo do atendimento, pelo quiosque 
eletrónico. O tempo de espera (TE) em 
sala depende do motivo de vinda à 
unidade. 

Avaliação por observação direta e/ou 
através do sistema informático 

1- TE médio para ser chamado ao 
atendimento ≤ 5’ 

2- É respeitada a prioridade das filas de 
atendimento (1º utente com consulta 
marcada ou para marcação de consulta; 
2º todos os outros, por hora de chegada) 

1- Cumprido se média dos 
tempos de espera em sala de 
todos os atendimentos ≤ 5’ 
(avaliação por AT) 

2- Cumprido se é dada 
prioridade correta em cada 
atendimento (avaliação por AT) 

2 – A AT resolve o 
problema ao utente de 
acordo com o 
procedimento 
adequado 

 

Cada atendimento é comparado com 
os procedimentos em vigor na USF 
Buarcos, pela equipa auditora. Pode 
haver uma análise do atendimento pela 
equipa, caso se justifique, para além da 
verificação do procedimento em causa. 

 

Avaliação por observação direta 

A AT: 

1- Ouve ativamente o utente e identifica 
o motivo de vinda à unidade 

2- Resolve a situação da forma 
adequada: 

- 2.1 Pedido de receituário/relatórios – 
dá informação ao utente de que deve vir 
buscar 48-72 h depois 

- 2.2 Levantamento receituário/relatórios 
– documentos arquivados corretamente 

- 2.3 Marcação de consulta 
aberta/vigilância – cumpre procedimento 
em sede de Manual de Procedimentos 

3- Termina o atendimento 

São cumpridos os parâmetros: 

1 + 2 + 3 

 

3 – O utente sente a sua 
privacidade respeitada, 
durante o atendimento 

Avaliação por inquérito aos utentes 
que saem do atendimento. 

O utente sente a sua privacidade 
respeitada durante o atendimento. 

Sim. 

4 – A assistente técnica 
aproveita a presença do 
utente para atualizar os 
seus dados pessoais 

A AT faz uma adequada gestão do 
tempo de atendimento e aproveita a 
presença do utente para atualizar 
dados pessoais no sistema informático. 

 

Avaliação por observação direta 

A AT: 

1- Confirma e atualiza o nº de telefone/ 
telemóvel 

2- Confirma e atualiza a morada/ correio 
eletrónico 

3- Confirma e atualiza o nº Segurança 
Social ou subsistema de saúde 

Todos os parâmetros são 
cumpridos (1+2+3) 

 

NOTA – cada parâmetro é 
avaliado individualmente 

5 – O utente está 
satisfeito com o 
atendimento 
administrativo da USF 
Buarcos 

Avaliação por inquérito aos utentes 
que saem do atendimento 

O utente está globalmente satisfeito com 
o atendimento administrativo da USF. 

Sim. 
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2.3. Cronograma 

 

TABELA II – Cronograma previsto para a realização do PAI 2016 

  2016 2017 

FASES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAI 

Elaboração do 
protocolo 

                        
  

Recolha de 
dados 

                        
  

Tratamento de 
dados 

                        
  

Resultados  

1º Semestre + 
Medidas 
corretoras 

                        

  

Apresentação 
final 

                        
  

 

 

3. Primeira Avaliação: Resultados - junho de 2016 

 

3.1. Inquérito por entrevista 

N = 86 utentes 

Utentes do sexo feminino = 62 (72,09%) 

Média de idades = 51,64 anos (19-85 anos) 
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Figura 1 – Distribuição da percentagem de entrevistas por posto de atendimento 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Perfil de utilização dos utentes entrevistados 
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Figura 3 – Tempo de espera em sala sentido pelos utentes 

 

“Durante o atendimento de hoje, sentiu que a sua privacidade foi respeitada?” 

 1. Sim  97,67% 

 

“De uma maneira global está satisfeito/a com o atendimento administrativo da USF 
Buarcos?” 

 1. Sim  95,35% (100% se não considerarmos os registos “em branco”) 

 

 

 

Figura 4 – Caracterização do atendimento administrativo pelos utentes 
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3.2. Observação direta 

 

N=262 atendimentos 

Média do tempo de espera = 1,96’ 

É respeitada a prioridade das filas de atendimento = 100% 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição da percentagem de observações por posto de atendimento 

 

A AT pede o cartão de identificação do utente 

   Sim = 75,77% dos aplicáveis 75,19% do total 
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Figura 6 – Cumprimento do critério 2 - A AT resolve o problema ao utente de acordo 
com o procedimento adequado 

 

 

 

 

Figura 7 – Cumprimento do critério 4 – A assistente técnica aproveita a presença do 
utente para atualizar os seus dados pessoais 
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Cumprimento do critério 4: parâmetros 1+2+3 = 38,22% (dos aplicáveis) 

 

 

 TABELA III – Resumo do cumprimento dos critérios de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critério Percentagem de cumprimento 

1 – O tempo de espera (TE) para ser 
chamado é o adequado para cada situação 

Cumprido em 100% dos casos 

2 – A assistente técnica (AT) resolve o 
problema ao utente de acordo com o 
procedimento adequado 

Cumprido em 97% dos casos 

3 – O utente sente a sua privacidade 
respeitada, durante o atendimento 

Cumprido em 97,7% dos casos 

4 – A AT pede o cartão de identificação ao 
utente 

Cumprido em 75,8% dos casos 
aplicáveis 

5 – A AT aproveita a presença do utente para 
atualizar os seus dados pessoais 

Cumprido em 38,2% dos casos 
aplicáveis 

6 – O utente está satisfeito com o 
atendimento administrativo da USF Buarcos 

Cumprido em 100% dos casos 
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Figura 8 – Cumprimento dos critérios de qualidade 

 

 

4. Primeira Avaliação: Discussão e medidas corretoras – Junho de 2016 

Após a determinação e análise dos resultados, ainda antes da sua divulgação, a equipa 
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assistentes técnicas, e nela houve a oportunidade de conversar sobre as maiores 

dificuldades com que a equipa se depara, assim como de analisar alguns resultados de 

uma forma contextualizada. 

As medidas corretoras sugeridas pela equipa auditora foram: 

1. Reunião da equipa auditora para discussão da metodologia e análise dos 

resultados 
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5. Reavaliação 6 meses após implementação de medidas corretoras 

 

Em relação à metodologia desta avaliação, alguns pontos podem ser objeto de discussão 

e de melhoria: 

- O inquérito por entrevista pode levar ao enviesamento das respostas: os 

utentes percebem que são as profissionais da unidade a fazer a entrevista e 

tivemos a clara perceção de que isso altera as respostas. Ainda em relação ao 

inquérito, a questão 4 é difícil de operacionalizar no formato de entrevista 

(Anexo I).  

- O facto de estarem a ser observadas fez com que todas as assistentes técnicas 

fossem melhorando e corrigindo procedimentos. Este facto só por si já é uma 

mais-valia deste tipo de avaliação e pode compensar o risco de enviesamento 

dos resultados. Existe, no entanto, a necessidade de garantir a sustentabilidade 

desses comportamentos no tempo, algo que terá de ser trabalhado junto da 

equipa. 

- Não é fácil avaliar a adequação do atendimento porque todos os procedimentos 

têm as suas exceções – “cada caso é um caso”. 

- Em relação ao critério 5 – “A AT aproveita a presença do utente para atualizar 

os seus dados pessoais” – a sua análise torna-se difícil uma vez que esta 

atualização de dados não deve ser feita em todos os atendimentos (por exemplo, 

se o utente vem levantar elementos de diagnóstico ou receituário crónico, os 

seus dados já foram atualizados no momento em que os solicitou). 

 

Alguns dos casos-problema discutidos pela equipa foram: 

- Atendimento presencial vs atendimento telefónico  

- Dificuldade em marcar consultas no próprio dia sem primeiro questionar as 

enfermeiras e/ou médicas para confirmar disponibilidade  

- Documentos mal arquivados  

 



PLANO DE ACOMPANHAMENTO INTERNO 
2016 

 

Página 16 de 30 

 

Em relação às oportunidades de melhoria, a equipa auditora apresentou algumas 

sugestões que, no geral, foram bem recebidas pela equipa da USF:  

- Discutir em equipa estratégias para o atendimento telefónico 

- Saber identificar os casos excecionais 

- Cumprir os procedimentos com a flexibilidade possível 

- Usar do bom senso para a resolução de problemas 

- Pensar em equipa 

- Assumir a responsabilidade do lugar que cada elemento da equipa ocupa 

Nos casos excecionais, é importante treinar a capacidade de gestão e aplicar o bom 

senso na resolução dos problemas, não pondo em causa o cumprimento dos 

procedimentos, mas flexibilizando, para satisfazer o utente sem prejudicar o trabalho 

da restante equipa. 

- Encontrar um método para marcações de consulta 

- Ter capacidade de gestão das agendas: consulta “de rotina” vs consulta por 

“situação mais urgente” 

- Saber usar as Consultas de Intersubstituição, médicas e de enfermagem 

- Ser discreta na averiguação do motivo de consulta – a marcação deve ser feita 

a pedido do utente, de acordo com natureza do motivo: situação aguda/ 

vigilância/ procedimento administrativo/ outro… Não é preciso saber o motivo 

em si!  

- Encontrar um método para atualização de dados pessoais 

- Confirmar contactos quando deixam EAD 

- Verificar sempre validade dos documentos (subsistemas) 

- Verificar perfil de utilizador – há quanto tempo foi a última consulta, número 

de faltas a consultas programadas 

- Ter em conta as características de cada utente – p.e. etnia cigana (mudam mais 

vezes de telemóvel) 

 

Em relação à formação profissional, ela pode e deve ser realizada a nível individual – 

uma das sugestões deixadas em reunião multidisciplinar foi incentivar a discussão e a 
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reflexão sobre situações específicas que podem levantar dúvidas às assistentes técnicas. 

A discussão e a análise crítica do Manual de Procedimentos podem contribuir para a 

interiorização e consolidação de procedimentos, assim como a análise e reflexão em 

grupo do desempenho assistencial. Além da formação inter-pares, é útil a discussão 

entre grupos profissionais, pelo que as reuniões multidisciplinares da USF Buarcos 

servirão também este propósito. 

Como complemento para a sua formação, o grupo de assistentes técnicas têm 

anualmente a oportunidade de sugerir formações, externas ou internas, através do 

Plano de Formação Anual da USF Buarcos. 

 

5. Conclusões 

Os resultados desta primeira avaliação foram, no geral, muito bons. Todos os critérios 

de qualidade foram cumpridos em mais de 80% dos casos, à exceção dos critérios 4 e 5 

que correspondem à identificação do utente e à atualização de dados, respetivamente. 

Este último deverá ser alvo de uma análise mais detalhada, uma vez que nem todos os 

atendimentos deveriam ser avaliados neste ponto. 

Após a análise dos resultados, pode concluir-se que, da perspetiva do utente, o 

atendimento administrativo da USF Buarcos satisfaz os objetivos em termos de 

qualidade: 

- O tempo de espera é o adequado 

- As assistentes técnicas são simpáticas e atenciosas 

- O atendimento é organizado 

- É respeitada a privacidade do utente no atendimento 

 

Do ponto de vista da equipa da USF, há sempre oportunidade de melhorar em alguns 

pontos no sentido da procura da uniformização de procedimentos, da autonomia e da 

autorresponsabilização e de um trabalho feito sempre a pensar na equipa e no utente. 

Assim, torna-se importante continuar a refletir sobre oportunidades de melhoria nas 

seguintes áreas: 

- Cumprimento do Manual de Procedimentos e sua análise crítica 
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- Privacidade do utente 

- Atendimento telefónico 

- Atualização de dados dos utentes 

- Identificação dos utentes 
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6. Segunda Avaliação: Resultados - novembro de 2016 

Perante as limitações encontradas durante a primeira avaliação, a equipa avaliadora 

optou, nesta reavaliação, por alterar alguns pontos da metodologia: 

- Foi aplicado um questionário, que era preenchido pelos utentes e entregue no 

atendimento administrativo em local próprio, em vez da entrevista feita na primeira 

avaliação; desta forma tentou-se minimizar o risco de algumas respostas serem 

influenciadas pelo avaliador. 

- Foram alteradas algumas questões do questionário, nomeadamente as questões 4 e 5, 

para tornar mais simples a escolha dos utentes e abrir espaço para uma opinião pessoal. 

- Numa primeira fase a equipa avaliadora esteve presente no atendimento para 

observação direta, sem dar a conhecer às assistentes técnicas o motivo da sua presença, 

de forma a não enviesar o seu comportamento. 

 

Nesta segunda avaliação, a equipa não só reavaliou os critérios previamente definidos, 

mas também foi verificar se tinham sido aplicadas as medidas corretoras sugeridas em 

reunião multidisciplinar, aquando da apresentação dos resultados da primeira 

avaliação. 

Assim, verificou-se que foi feita discussão, numa reunião de administrativas, sobre 

formas de melhoria do atendimento telefónico. Não há registo, em ata, de discussão de 

casos problema. A equipa médica dinamizou sessões de role-play com as administrativas 

para simulação de casos problema. Estas sessões terminaram por não haver 

manifestação, da parte das administrativas, da vontade de continuar. 

Em relação a formação das profissionais, não foi feita nenhuma formação específica 

para as administrativas neste período. No plano de formação para 2017, constam as 

seguintes necessidades formativas por parte das assistentes técnicas: 

 Informática (Excel/ Word)  

 Relações interpessoais  

 Trabalho em equipa  

 Gestão Recursos Humanos  

 Secretariado clínico (avançado)  
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 Conceitos e Técnicas de contabilidade  

 Noções básica de estatística  

 Comunicação e gestão de contatos  

 Gestão documental e Arquivo  

 Confiança no trabalho  

 Formação em SGTD  

 

Já foi feita uma formação, para todas as profissionais da unidade, em teambuilding.  

Foi também realizada uma formação em Excel, para toda a equipa, usando o horário da 

reunião da USF. Aguarda-se a programação das formações possíveis em 2017. 

 

6.1. Inquérito por questionário 

 

N = 99 utentes 

Utentes do sexo feminino = 57 (57,6%) 

Média de idades = 50,1 anos (22-94 anos)  

14 (14,1%) sem informação sobre sexo e idade 

 

 

Figura 9 – Distribuição da percentagem de questionários por posto de atendimento 
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Figura 10 – Perfil de utilização dos utentes entrevistados 

 

 

Figura 11 – Tempo de espera em sala sentido pelos utentes 

 

“Durante o atendimento de hoje, sentiu que a sua privacidade foi respeitada?” 

 1. Sim  94,95% 

 

“De uma maneira global está satisfeito/a com o atendimento administrativo da USF 
Buarcos?” 

 1. Sim  97,98% (98,98% se não considerarmos os registos “em branco”) 
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Figura 12 – Caracterização do atendimento administrativo pelos utentes 

 

6.2. Observação direta 

 

N=221 atendimentos 

Média do tempo de espera = 1,76’ 

É respeitada a prioridade das filas de atendimento = 100% 

 

 

Figura 13 – Distribuição da percentagem de observações por posto de atendimento 
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A AT pede o cartão de identificação do utente 

   Sim = 53,54% dos aplicáveis 47,96% do total 

 

A AT resolve o problema ao utente de acordo com o procedimento adequado 

   Sim = 100% dos casos 

 

 

 

 

Figura 14 – Cumprimento do critério 4 – A assistente técnica aproveita a presença do 
utente para atualizar os seus dados pessoais 

 

Cumprimento do critério 4: parâmetros 1+2+3 = 19,35% (dos aplicáveis) 
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 TABELA IV – Resumo do cumprimento dos critérios nas duas avaliações 

 

7. Segunda Avaliação: Discussão e Conclusões 

Em relação à metodologia desta avaliação, embora se tenham introduzido algumas 

melhorias em relação à primeira avaliação, mantém-se a pertinência de alguns pontos 

que não foram possíveis de corrigir: 

- a avaliação da adequação do atendimento, porque todos os procedimentos têm 

as suas exceções – “cada caso é um caso”. 

- o critério 5 – “A AT aproveita a presença do utente para atualizar os seus dados 

pessoais” – esta análise torna-se difícil uma vez que esta atualização de dados 

não deve ser feita em todos os atendimentos (por exemplo, se o utente vem 

Critério Percentagem de cumprimento 

1ª avaliação 2ª avaliação 

1 – O tempo de espera (TE) para ser 
chamado é o adequado para cada situação 

100% 100% 

2 – A assistente técnica (AT) resolve o 
problema ao utente de acordo com o 
procedimento adequado 

97% 100% 

3 – O utente sente a sua privacidade 
respeitada, durante o atendimento 

97,7% 94,9% 

4 – A AT pede o cartão de identificação ao 
utente 

75,8% dos 
casos 
aplicáveis 

53,5% dos casos 
aplicáveis 

5 – A AT aproveita a presença do utente para 
atualizar os seus dados pessoais 

38,2% dos 
casos 
aplicáveis 

19,4% dos casos 
aplicáveis 

6 – O utente está satisfeito com o 
atendimento administrativo da USF Buarcos 

100% 98% 
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levantar elementos de diagnóstico ou receituário crónico, os seus dados já foram 

atualizados no momento em que os solicitou). 

 

Em relação às oportunidades de melhoria, apesar de terem sido bem recebidas pela 

equipa da USF, a equipa avaliadora considera que, no geral, as ações de facto postas em 

prática ficaram aquém daquilo que se esperava, nomeadamente em relação ao 

contributo da equipa de assistentes técnicas para a identificação de casos problema e 

sua resolução. 

Em relação à formação profissional, estão identificadas as necessidades formativas, será 

necessário discuti-las e planear uma estratégia de formação que vá de encontro a essas 

necessidades. 

Ainda assim, não há registo, em atas de reuniões de administrativas, de ter havido 

necessidade de discutir procedimentos ou de implementar medidas corretoras a 

comportamentos ou procedimentos identificados como anómalos. 

Em relação à primeira avaliação, houve uma ligeira diminuição na percentagem de todos 

os critérios, à exceção do critério 1, que manteve um cumprimento de 100%, e do 

critério 2, que subiu para 100%. Esta diminuição pode dever-se ao facto de muitas das 

observações diretas terem sido feitas sem o conhecimento das AT, o que está de acordo 

com a perceção que tivemos na primeira avaliação, de que o comportamento das AT se 

modificava na presença do elemento avaliador. Este facto é mais notório nos critérios 4 

e 5 (identificação do utente e atualização de dados pessoais). Para os critérios 3, 4 e 6 

não podemos concluir que esta diferença seja significativa. A percentagem de 

cumprimento do critério 5 diminuiu quase metade da primeira para a segunda avaliação, 

o que pode refletir que a atualização de dados não é uma tarefa prioritária para as AT. 

Embora seja por todas reconhecida a importância desta atualização, seriam necessários 

outros estudos para concluir se existem muitos utentes com os dados desatualizados. 

No geral, esta segunda avaliação vem confirmar a adequação do atendimento, a sua 

organização e o respeito pela privacidade do utente, continuando a ser necessário 

melhorar na identificação dos utentes e na atualização dos seus dados pessoais. De 

realçar a importância de manter os procedimentos adequados, independentemente de 
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haver ou não avaliações em curso. Isto só se consegue se a motivação para aperfeiçoar 

o desempenho tiver origem interna, na vontade pessoal de fazer o melhor a cada dia, 

mantendo, acima de tudo, o profissionalismo e o respeito pelo trabalho de equipa. 

Os utentes mostraram-se globalmente satisfeitos com o atendimento administrativo da 

USF Buarcos e a equipa, embora sempre focada nas oportunidades de melhoria, tem 

também aqui motivos para ficar satisfeita. Fica o desafio e o compromisso de continuar 

a tentar fazer mais e melhor, pela qualidade da prestação de cuidados na USF Buarcos. 
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ANEXO I – Inquérito utilizado para entrevista aos utentes 

 

 

Atendimento de Qualidade numa Unidade de Saúde Acreditada 

Inquérito aos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nos últimos 6 meses, em média, com que frequência utilizou este serviço de saúde? 
 
 
1. 1 vez por mês       ⃝ 
 
2. Mais do que 1 vez por mês    ⃝ 
 
3. 1 vez cada 3 meses     ⃝ 
 
4. 1 vez cada 6 meses     ⃝ 
 
5. Hoje é a primeira vez que venho a esta unidade  ⃝ 
 
6. Outra       ⃝ 
        
 

2. No atendimento de hoje, como considera o tempo de espera para ser chamado? 
 
1. Muito prolongado       ⃝ 
 
2. Aceitável, tendo em conta o número de utentes em sala de espera  ⃝ 
 
3. Adequado, tendo em conta o número de utentes em sala de espera ⃝ 
 
 

3. Durante o atendimento de hoje, sentiu que a sua privacidade foi respeitada? 
 
1. Sim  ⃝   2. Não  ⃝ 
 
 

4. Como caracteriza, de uma maneira global, o atendimento administrativo da USF Buarcos? 
(Pode escolher mais do que uma hipótese de resposta 

Número do inquérito ______   Data _______________ 

 

Atendimento ________ (1-4) 

Utente:  sexo _______ (F/M)   idade _______ (anos) 

Instruções para o colaborador 

Aguardar que o utente saia do atendimento administrativo e abordá-lo: 

- cumprimentar 

- identificar-se 

- fornecer breve explicação do objectivo do inquérito 

- obter o consentimento verbal para questionar, garantindo a confidencialidade dos dados 
e o anonimato 

- ler as questões e registar as respostas 
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5. De uma maneira global está satisfeito/a com o atendimento administrativo da USF Buarcos? 

 

1. Sim  ⃝   2. Não  ⃝ 

 

 

 

  

1. Demorado  ⃝ 

2. Bom   ⃝ 

3. Desorganizado  ⃝ 

4. Antipático  ⃝ 

5. Simpático  ⃝ 

6. Discreto  ⃝ 

7. Eficiente  ⃝ 

8. Apressado  ⃝ 

9. Organizado  ⃝ 

10. Mau   ⃝ 

11. Intrusivo  ⃝ 

12.Indiscreto  ⃝ 
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ANEXO II – Inquérito utilizado para entrevista aos utentes (2ª avaliação) 

 

Atendimento de Qualidade numa Unidade de Saúde Acreditada 

Questionário aos utentes 

 

 

 

 

 

1. Nos últimos 6 meses, em média, com que frequência utilizou este serviço de saúde? 
 
 
1. 1 vez por mês       ⃝ 
 
2. Mais do que 1 vez por mês    ⃝ 
 
3. 1 vez cada 3 meses     ⃝ 
 
4. 1 vez cada 6 meses     ⃝ 
 
5. Hoje é a primeira vez que venho a esta unidade  ⃝ 
 
6. Outra       ⃝ 
        
 

2. No atendimento de hoje, como considera o tempo de espera para ser chamado? 
 
1. Muito prolongado       ⃝ 
 
2. Aceitável, tendo em conta o número de utentes em sala de espera  ⃝ 
 
3. Adequado, tendo em conta o número de utentes em sala de espera ⃝ 
 
 

3. Durante o atendimento de hoje, sentiu que a sua privacidade foi respeitada? 
 
1. Sim  ⃝   2. Não  ⃝ 
 
 

4. Como caracteriza, de uma maneira global, o atendimento administrativo da USF Buarcos? 
(Pode escolher mais do que uma hipótese de resposta 

 

 

 

 

 

 

Número do questionário ______   Data _______________                    Atendimento ________ (1-4) 

Utente:  sexo _______ (F/M)   idade _______ (anos) 

1. Demorado  ⃝ 

2. Desorganizado  ⃝ 

3. Discreto  ⃝ 

4. Apressado  ⃝ 

5. Organizado  ⃝ 

6.Indiscreto  ⃝ 
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5. De uma maneira global está satisfeito/a com o atendimento administrativo da USF Buarcos? 

 

1. Sim  ⃝   2. Não  ⃝ 

 
 

Se não, o que falta para estar satisfeito? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 



2016  
 

Relatório de Atividades 
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INTRODUÇÃO 

A satisfação dos utentes sobre o funcionamento dos serviços é um dos objetivos de toda a 

equipa da USF Buarcos. Preocupamo-nos em fazer avaliações anuais para uma melhoria 

contínua e irmos ao encontro das necessidades dos utentes.  

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).  

RESULTADOS 

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Os utentes que responderam ao questionário têm de 19 a 89 anos de idade, distribuídos pelos 

grupos etários de acordo com o gráfico 1.  

 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES POR GRUPOS ETÁRIOS 

 

A distribuição por sexo, escolaridade e situação profissional, está ilustrada nos gráficos 2 a 4. A 

maioria (60%) são do sexo feminino. No que diz respeito à escolaridade a maioria tem ensino 

secundário, médio ou superior (60%). Na situação profissional dos utentes, 42% estão 
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empregados e 24% são reformados. É ainda significante a percentagem de desempregados 

(14%). 

 

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES DE ACORDO COM O SEXO 

 

 

GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE 

34%

60%

6%

Masculino Feminino Sem informação

1%

5%

13%

20%

28%

32%

1%
Não sabe ler nem escrever

Só sabe ler e escrever

1º Ciclo do Ensino Básico (4º
Ano)

2º a 3º Ciclo Ensino Básico
(6º a 9º Ano)

Ensino Secundário (12º Ano)

Ensino Médio ou Superior
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GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES DE ACORDO COM A SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Quando questionado sobre o número de vezes que recorreu à USF Buarcos nos últimos 6 meses, 

38% dos utentes vieram 3 ou mais vezes (gráfico 5).   

 

 GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS UTENTES DE ACORDO COM O Nº DE VEZES QUE RECORREU À USF NOS ÚLTIMOS 6 MESES 

 

 

  

42%

14%

24%

5%

3%
12%
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Estudante

Sem informação

17%

27%
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18%
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2. ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS 

Quanto ao tempo médio de espera para obter consulta programada na sua Médica de Família, 

42% considera que espera menos de 15 dias e 48% espera de 15 dias a 1 mês (gráfico 6). Apenas 

8% dos utentes considera que espera mais de 1 mês para obter consulta médica programada. 

 

GRÁFICO 6 – TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA OBTER CONSULTA PROGRAMADA COM A MÉDICA DE FAMÍLIA 

Relativamente ao tempo médio de espera na Unidade de Saúde para ser atendido pelos 

profissionais, 48% considera que espera 5 a 20 minutos para ser atendido pelas Administrativas, 

55% espera 5 a 20 minutos para ser atendido pela Enfermeira e pelo Médico de Família (gráfico 

7 a 9).   

 

GRÁFICO 7 – TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO PELAS ADMINISTRATIVAS 

42%

46%

8%
4%

Menos de 15 dias

De 15 dias a 1 mês

Mais de 1 mês

Sem resposta

47%

48%

3% 2%

Menos de 5 min

De 5 min a 20 min

De 20 min a 40 min

Sem resposta
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GRÁFICO 8 – TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO PELAS ENFERMEIRAS 

 

GRÁFICO 9 – TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO PELOS MÉDICOS 

 

Quando questionados se lhes foi dada explicação, em caso de ter esperado muito tempo para 

ser atendido, 33% dos inquiridos refere ter sido dada sempre uma explicação (gráfico 10).   

12%

55%

4%

29%

Menos de 5 min
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Sem resposta

10%

55%

18%
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15%

Menos de 5 min
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GRÁFICO 10 – NÚMERO DE CASOS EM QUE FOI DADA EXPLICAÇÃO PELO TEMPO DE ESPERA 

 

A maioria dos utentes (67%), quando adoece, consegue consulta com o seu Médico de Família 

no próprio dia (gráfico 11). Dos utentes que não conseguem consulta no próprio dia foi 

oferecido como alternativa, em 57% dos casos a consulta de intersubstituição, em 28% dos 

casos a urgência hospitalar, em 7% dos casos voltar no dia seguinte e em 5% não foi oferecida 

qualquer alternativa.   

 

GRÁFICO 11 – NÚMERO DE UTENTES QUE CONSEGUIU OU NÃO CONSULTA MÉDICA NO PRÓPRIO DIA  

 

No que diz respeito à marcação de consultas pelo telefone ou internet, 59% dos utentes refere 

que esta possibilidade lhe é sempre facilitada (gráfico 12).  
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GRÁFICO 12 – NÚMERO DE CASOS EM QUE FOI FACILITADA A MARCAÇÃO DE CONSULTA POR TELEFONE OU INTERNET  

 

Quanto à modalidade de marcação de consulta que normalmente utiliza, 73% refere faze-lo 

presencialmente e 20% pelo telefone (gráfico 13).  

 

GRÁFICO 13 – MODALIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA UTILIZADA  

 

Quando questionados sobre a facilidade em falar com o seu Médico de Família pelo telefone, 

39% dos utentes refere que o consegue às vezes, e 29% dos utentes consegue sempre (gráfico 

14).  
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GRÁFICO 14 – NÚMERO DE CASOS EM QUE FOI FACILITADO FALAR COM O MÉDICO PELO TELEFONE 

Relativamente aos horários da equipa de saúde, a 88% dos utentes referem que se adequam 

às suas necessidades (gráfico 15).  

 

GRÁFICO 15 – ADEQUAÇÃO DOS HORÁRIOS DA EQUIPA DE SAÚDE ÀS NECESSIDADES DOS UTENTES 
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3. INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO 

A maioria dos utentes considera-se bem informado sobre o funcionamento da sua Unidade de 

Saúde (89% dos casos) e sobre o horário da sua equipa de saúde (86% dos casos) (gráfico 16 e 

17).   

 

GRÁFICO 16 – INFORMAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA SUA UNIDADE DE SAÚDE 

 

 

GRÁFICO 17 – INFORMAÇÃO SOBRE O HORÁRIO DA SUA EQUIPA DE SAÚDE 

 

A maioria dos utentes tem conhecimento da existência de Gabinete do Cidadão (58%), e de 

outros serviços que se articulam com a Unidade de Saúde (62%) (gráficos 18 e 19).  
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GRÁFICO 18 – CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO GABINETE DO CIDADÃO 

 

 

GRÁFICO 19 – CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS SERVIÇOS QUE SE ARTICULAM COM A SUA USF 

 

Dos utentes que se consideram mal informados sobre o funcionamento da unidade de saúde ou 

sobre o horário da equipa de saúde e os que não têm conhecimento sobre a existência do 

Gabinete do Cidadão ou de outros serviços que se articulam com a sua Unidade de Saúde, 30% 

considera que para melhorar deveria ser dada informação pelos profissionais, 34% preferia 

divulgação de informação escrita e 13% divulgação na Internet.  

No que diz respeito ao tempo que é dedicado pelos profissionais aos utentes, a maioria 

considera que é suficiente (Gráficos 20 a 22).  
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GRÁFICO 20 – TEMPO DEDICADO PELAS ADMINISTRATIVAS AOS UTENTES 

 

 

GRÁFICO 21 – TEMPO DEDICADO PELAS ENFERMEIRAS AOS UTENTES 
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GRÁFICO 22 – TEMPO DEDICADO PELOS MÉDICOS AOS UTENTES 

 

A maioria dos utentes está satisfeito com a maneira como é atendido na sua Unidade de Saúde, 

pelos diferentes grupos profissionais (90 e 93% de satisfação) (gráficos 23 a 25). Os dois utentes 

que não estão satisfeitos com o atendimento administrativo, consideram que há necessidade 

de melhorar a cortesia das profissionais. Dos dois utentes que não estão satisfeitos com o 

atendimento médico, um considera que há necessidade de melhorar a cortesia e o outro a 

acessibilidade.  

 

GRÁFICO 23 – SATISFAÇÃO COM A MANEIRA COMO É ATENDIDO NA USF PELAS ADMINISTRATIVAS 
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GRÁFICO 24 – SATISFAÇÃO COM A MANEIRA COMO É ATENDIDO NA USF PELAS ENFERMEIRAS 

 

 

GRÁFICO 25 – SATISFAÇÃO COM A MANEIRA COMO É ATENDIDO NA USF PELOS MÉDICOS 

 

A grande maioria dos utentes inquiridos considera útil ou muito útil a informação fornecida 

pelo médico ou enfermeira sobre os cuidados a ter com a sua saúde (gráfico 26).  
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GRÁFICO 26 – CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO MÉDICO OU ENFERMEIRA 

Quando questionados se recomendariam a sua Unidade de Saúde a um amigo, a grande 

maioria respondeu afirmativamente, não havendo qualquer resposta negativa (gráfico 27).  

 

GRÁFICO 27 – GRAU DE RECOMENDAÇÃO DA USF A UM AMIGO 
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4. INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE 

Ao avaliar o conforto geral e a limpeza da Unidade de Saúde a maioria considerou que eram 

bons ou muito bons (gráfico 28 e 29). 

 

GRÁFICO 28 – AVALIAÇÃO DO CONFORTO DA UNIDADE DE SAÚDE 

 

 

GRÁFICO 29 – AVALIAÇÃO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Ao longo dos seus 9 anos de existência, a USF Buarcos, através do empenho e exigência da sua 

equipa, do seu trabalho no dia-a-dia e da comunicação com os utentes, foi conseguindo 

demonstrar a sua determinação em melhorar a qualidade dos seus serviços. Os utentes, a esta 

altura, já sabem com o que podem contar e quem vão encontrar quando recorrem à sua equipa 

de saúde. Com uma taxa de resposta de 89,6%, os utentes manifestaram, nesta avaliação, a sua 

vontade em participar nesse processo de melhoria da qualidade do serviço ao qual recorrem, o 

que muito satisfaz a equipa da USF Buarcos. 

Em relação à acessibilidade, com base nas respostas obtidas, 90% dos utentes conseguem a 

programação de uma consulta com a sua médica de família num período máximo de 1 mês, 

sendo que 42% o consegue em menos de 15 dias, o que vai de encontro aos objetivos da USF. 

Em relação às situações agudas, 67% dos inquiridos obtém consulta com a sua médica de família, 

no próprio dia, resultado abaixo do obtido em 2014, tanto para a USF Buarcos como para o ACeS 

(73,8% e 74,4% respetivamente). Uma das razões para esta descida pode ser a diferença na 

metodologia utilizada: em 2016 os questionários foram distribuídos ao longo de todo o horário 

de funcionamento da USF e não preferencialmente no período da manhã, como aconteceu em 

2014. Isto leva a que haja um maior número de inquiridos utilizadores da consulta de 

intersubstituição a responder em 2016, em comparação com a amostra de inquiridos de 2014, 

que era essencialmente utilizadora de consulta aberta e programada. É um ponto, seguramente, 

a melhorar, embora seja um valor que já demonstra uma boa acessibilidade. Para isso, a equipa 

terá de fazer uma avaliação da oferta assistencial em consulta aberta de todas as médicas e, se 

necessário, fazer os ajustes necessários para oferecer este tipo de consulta em mais períodos ao 

longo de cada dia da semana, sem prejuízo da oferta em consulta programada.  
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Outro ponto a melhorar poderá ser a acessibilidade à marcação de consultas através do telefone 

ou internet. Em relação ao telefone, o problema levantado pela falta de uma central telefónica 

única da USF mantém-se desde a sua inauguração. Todas as chamadas para o centro de saúde, 

seja para a UCSP Figueira Urbana seja para a USF Buarcos, são encaminhadas para as linhas da 

USF, o que torna incomportável a utilização deste meio de comunicação por parte dos utentes 

e muito difícil a gestão dos atendimentos por parte das profissionais. Em relação à internet, uma 

melhor divulgação poderá vir a resultar numa maior adesão a este meio de comunicação 

porque, embora 59% dos utentes refira que esta opção lhes é sempre facilitada, a marcação das 

consultas é feita pela internet em apenas 1% dos casos e continua a ser feita, preferencialmente, 

de forma presencial (73% dos inquiridos), seguido do telefone em 20% dos casos. Aquela 

divulgação deverá ser feita, não só pelos meios habituais (Guia do Utente, página da USF na 

internet) mas também pelos próprios profissionais, de forma a aumentar a confiança dos 

utentes. 

Ainda relacionado com a acessibilidade pelo telefone, 68% dos utentes inquiridos conseguem 

contactar com a sua médica de família sempre ou às vezes, valor que diminuiu desde 2014 

(83,3%). Aqui é necessário gerir o atendimento telefónico e presencial, garantindo a privacidade 

dos utentes, o que nem sempre é fácil. Na USF Buarcos, quando um utente telefona para falar 

com a médica de família e se esta estiver ocupada em consulta, as assistentes técnicas 

comunicam à médica que, assim que possível, retribui a chamada ao utente. Nesta questão, 

podem ter ficado estes casos por avaliar. 

Apesar da maioria dos utentes ter conhecimento do Gabinete do Cidadão (58%), esta é uma 

questão que pode, ainda, ser melhorada. É necessário divulgar este serviço, assim como 

informar os próprios profissionais dos motivos de referenciação, de modo a que toda a equipa 

esteja capacitada para informar os utentes. Tal como foi sugerido por 34% dos utentes 

inquiridos, a informação escrita é uma forma eficaz de divulgação, pelo que a elaboração de 

folhetos informativos pode ser uma medida corretora a pôr em prática. 
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Durante o tratamento de dados, verificou-se que algumas respostas dadas não se enquadravam 

nas hipóteses colocadas pelo questionário, levando os utentes a escrever a sua própria resposta, 

que teve de ser considerada inválida. Nomeadamente, em relação às questões relacionadas com 

a facilidade com que é feita marcação de consulta pelo telefone ou internet ou com que o utente 

consegue falar com a sua médica pelo telefone, aqueles utentes que nunca tinham tido essa 

experiência não tinham hipótese de resposta. Este facto levou a equipa a refletir sobre o 

enunciado das questões e a reformular algumas hipóteses, de forma a podermos obter, em 

avaliações futuras, resultados mais próximos da realidade. 

De uma maneira geral, a equipa considera os resultados desta avaliação satisfatórios, embora 

haja naturalmente pontos a melhorar. É sempre importante perceber a perspetiva dos utentes 

que utilizam os nossos serviços para podermos garantir o acesso a cuidados de saúde de 

qualidade. 
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Introdução 

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 electrónico 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.  

Resultados 

1.Dados Demográficos e Situação Profissional 

A USF Buarcos é constituída por 6 médicas, 6 enfermeiras e 4 administrativas, na sua 

totalidade do sexo feminino. A sua distribuição por grupos etários está descrita na figura 1.  

 

Figura 1 – Distribuição por grupos etários dos elementos da USF Buarcos 

Quanto à escolaridade a maioria tem o ensino superior (figura 2). No que diz respeito à 

situação familiar a distribuição é a representada na figura 3. 
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 Figura 2 – Caracterização dos elementos da USF Buarcos segundo a escolaridade 

 

Figura 3 – Caracterização dos elementos da USF Buarcos segundo a situação familiar 

 

Na caracterização da situação profissional, verifica-se que a totalidade dos elementos tem um 

contrato de trabalho a tempo indeterminado/trabalhador do quadro, o que confere uma 

maior estabilidade à equipa. Todas as profissionais têm um horário de 35 horas semanais. 

Quanto ao tempo de serviço a totalidade tem mais de 10 anos de serviço (figura 4). 
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Figura 4 – Caracterização dos elementos da USF Buarcos quanto ao tempo de serviço 

 

2. Satisfação com as condições de trabalho 

Quanto às condições físicas do seu local de trabalho (espaço para trabalhar, temperatura 

ambiente, etc…) a maioria da equipa está satisfeita ou muito satisfeita (Figura 5). 

Foi referido pelos elementos da equipa que a USF necessita de mais espaço (mais gabinetes 

médicos), de sistema de climatização eficaz (ar condicionado), melhor higienização dos 

espaços (com regularidade diária) e uma separação física entre unidades de saúde que 

funcionam no edifício.   

 

Figura 5 – Satisfação dos profissionais quanto às condições físicas do seu local de trabalho 
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No que diz respeito à disponibilidade e adequação de equipamento e instrumentos de 

trabalho/meios necessários à realização de actividade profissional 88% dos elementos 

encontra-se satisfeito ou muito satisfeito (Figura 6). 

Alguns elementos referiram a necessidade de uma manutenção eficaz e atempada dos 

instrumentos de trabalho e a existência de apoio de pés na mesa ginecológica, para melhorar a 

sua satisfação.  

 

Figura 6 – Satisfação dos profissionais quanto à disponibilidade e adequação de 

equipamento e instrumentos de trabalho/meios necessários à realização da actividade 

profissional 

 

Quanto às condições de higiene no local de trabalho apenas 37% das profissionais se encontra 

satisfeita (Figura 7).  

Foi referido pelos elementos da USF Buarcos que para a sua satisfação ser plena era 

importante existir uma equipa com vontade de limpar e higienizar a unidade onde são 

realizados cuidados de saúde à população, e que estes profissionais fossem competentes com 

formação em prevenção e controle de infeção, bem como que a limpeza e higienização fossem 

diárias e realizadas de forma correta, preferencialmente fora do horário de atendimento ao 

público.  
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Figura 7 – Satisfação dos profissionais quanto às condições de higiene no seu local de 

trabalho 

 

No que se refere às condições de segurança no local de trabalho a maioria (75% dos 

elementos) mantém-se satisfeita ou muito satisfeita (Figura 8). 

Os elementos da equipa referem a necessidade da presença de uma equipa de segurança 

eficiente durante todo o horário de funcionamento da USF, para que a sua satisfação fosse 

total. 

 

Figura 8 – Satisfação dos profissionais quanto às condições de segurança no local de trabalho 
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Quanto aos equipamentos de comunicação disponíveis (telefone, fax, e-mail, etc…) a maioria 

equipa encontra-se também satisfeita ou muito satisfeita (Figura 9).  

Diversas profissionais referem que a sua satisfação seria maior se existisse uma central 

telefónica exclusiva da USF, bem como um telefone que só recebesse chamadas dos utentes 

da USF Buarcos, e se houvesse facilidade em efetuar chamadas para o exterior.  

 

Figura 9 – Satisfação dos profissionais quanto aos equipamentos de comunicação disponíveis 

 

Quanto aos equipamentos informáticos disponíveis (Hardware) a grande maioria das 

profissionais encontra-se satisfeita ou muito satisfeita (Figura 10).  

Algumas profissionais estão descontentes com o facto de não existir material para substituir, 

quando este avaria, bem como com a falta de atualização dos equipamentos informáticos.  
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Figura 10 – Satisfação dos profissionais quanto aos equipamentos informáticos disponíveis 

 

No que diz respeito ao software disponível a totalidade da equipa está satisfeita ou muito 

satisfeita (Figura 11).  

Como medidas importantes para que este critério ficasse totalmente satisfeito a equipa 

apresenta as seguintes: maior rapidez de comunicação, as aplicações funcionarem ao ritmo 

pretendido, melhor interligação entre os vários programas utilizados e uma atualização do 

software. 

 

Figura 11 – Satisfação dos profissionais quanto ao software disponível 
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Quanto à protecção contra riscos profissionais, de natureza física, química e/ou biológica no 

local de trabalho 87% das profissionais estão satisfeitas ou muito satisfeitas (Figura 12). A 

justificação para não satisfação plena é a falta de higienização, desinfeção e/ou esterilização 

dos materiais executados de forma correta.  

 

Figura 12 – Satisfação dos profissionais quanto à protecção contra riscos profissionais, de 

natureza física, química e/ou biológica no local de trabalho 

No que se refere às medidas de prevenção de situações que possam provocar riscos de stress 

no trabalho (por ex. conflitos com os utentes e colegas, sobrecarga de trabalho) a maioria 

encontra-se satisfeita ou muito satisfeita (63% das profissionais da USF) (Figura 13). É referido 

pelas profissionais a importância da gestão de marcação de consultas abertas e de 5 dias, de 

melhorar o trabalho em equipa, onde todos os elementos remam no mesmo sentido, da 

equipa administrativa estar totalmente unida, do respeito e consideração pelos colegas e da 

melhor comunicação entre os profissionais. Uma colega coloca como dúvida a existência na 

USF Buarcos de medidas de prevenção de situações que possam provocar riscos de stress no 

trabalho.   
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Figura 13 – Satisfação dos profissionais quanto às medidas de prevenção de situações que 

possam provocar riscos de stress no trabalho 

Quanto ao horário de trabalho e a possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e 

assuntos pessoais a maioria da equipa está satisfeita ou muito satisfeita (94% das profissionais 

da USF) (Figura 14). As profissionais referiram como pontos a melhorar a gestão do tempo e a 

articulação com a restante equipa.  

 

Figura 14 – Satisfação dos profissionais quanto ao horário de trabalho e a possibilidade de 

conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais 
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3. Satisfação com as relações de trabalho 

No que diz respeito à satisfação com as relações de trabalho a generalidade dos profissionais 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos, estando ilustrados os resultados por questão nas figuras 

15 a 25. 

É referido pelos elementos da USF como pontos a melhorar:  

1. Maior discussão de problemas da unidade em reuniões multidisciplinares, com diálogo 

aberto com toda a equipa 

2. Falta de diálogo, compreensão, respeito, consideração, cooperação e colaboração 

entre os colegas 

3. Nem sempre existe cooperação e boa vontade em ajudar 

4. Uma equipa administrativa unida e mais eficaz 

5. Não há equipa, há um grupo de pessoas e que não tem os mesmos objetivos nem as 

mesmas linhas orientadoras 

6. Mais espírito de equipa no global e verdadeiro trabalho em equipa 

7. Uma melhor compreensão das reais necessidades da equipa e maior valorização do 

trabalho de cada grupo profissional 

8. Valorização das responsabilidades de cada um 

9. Que cada profissional assuma realmente as suas responsabilidades sem que se tenham 

de recordar 

10. Todos os convívios são divulgados. Vai quem está interessado. 

11. Mais elementos da equipa a participarem nos convívios. São sempre os mesmos a 

participar 

12. A não participação de toda a equipa nas poucas oportunidades de convívio 

13. Melhor colaboração entre unidades para benefício dos utentes (UCC, URAP) 

14. Compatibilidade nos programas informáticos nas diferentes unidades/hospitais 
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Figura 15 – Satisfação dos profissionais quanto ao espírito de equipa que une todos os 

profissionais 

 

Figura 16 – Satisfação dos profissionais quanto à cooperação e a colaboração por parte dos 

colegas de profissão 
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Figura 17 – Satisfação dos profissionais quanto à cooperação e a colaboração por parte dos 

colegas de outras profissões 

 

Figura 18 – Satisfação dos profissionais quanto às oportunidades de convívio informal entre 

os profissionais 
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Figura 19 – Satisfação dos profissionais quanto aos mecanismos de articulação, 

intercooperação e comunicação entre profissionais, equipas e Unidades 

 

Figura 20 – Satisfação dos profissionais quanto ao apoio dos responsáveis da Unidade 
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Figura 21 – Satisfação dos profissionais quanto à possibilidade efectiva e concreta de 

participar na concepção, planeamento, implementação e avaliação dos programas e 

actividades 

 

Figura 22 – Satisfação dos profissionais quanto à definição de funções e responsabilidades 

entre profissionais, equipas e Unidade 
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Figura 23 – Satisfação dos profissionais quanto à percepção da compreensão, 

reconhecimento e aceitação por parte dos demais profissionais do papel e funções 

desempenhadas 

 

Figura 24 – Satisfação dos profissionais quanto à percepção da adequação, flexibilidade, 

confiança, responsabilidade e transparência da supervisão do trabalho desempenhado 
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Figura 25 – Satisfação dos profissionais quanto ao reconhecimento do trabalho por parte dos 

responsáveis da Unidade 
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4. Satisfação com o desenvolvimento profissional 

Quanto à satisfação com o desenvolvimento profissional a generalidade dos profissionais estão 

satisfeitos ou muito satisfeitos, estando ilustrados os resultados por questão nas figuras 26 a 

29.  

 

 

Figura 26 – Satisfação dos profissionais quanto às acções de formação realizadas 

 

Figura 27 – Satisfação dos profissionais quanto às oportunidades para desenvolver novas 

competências 

 

69%

31%

Muito Satisfeito Satisfeito

69%

31%

Muito Satisfeito Satisfeito



Avaliação da Satisfação dos Profissionais 2016 
 

 19 

 

 

Figura 28 – Satisfação dos profissionais quanto às oportunidades de formação contínua 

 

 

Figura 29 – Satisfação dos profissionais quanto à igualdade de oportunidade para o 

desenvolvimento de novas competências profissionais 
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5. Satisfação global com o desempenho organizacional 

No que se refere à satisfação global com o desempenho organizacional a maioria dos 

elementos da equipa encontra-se satisfeita ou muito satisfeita, estando ilustrados os 

resultados por questão nas figuras 30 a 36. 

Foi sugerido por elementos da equipa como pontos a melhorar:  

1. Toda a equipa cumprir as regras e o manual de procedimentos; 

2. Falta higiene nas salas, cumprimento do manual de procedimentos, bom senso e boa 

vontade para com o utente e restantes profissionais; 

3. Rever as agendas de enfermagem; 

4. Envolvimento do ACES com a USF; 

5. Tudo no ACES... pois nem questionam a nossa opinião; 

6. Uma identificação com a missão do ACES e o reconhecimento por parte deste da nossa 

missão, visão, valores e objetivos; 

7. Mais participação na organização do ACES.   

 

Figura 30 – Satisfação dos profissionais quanto às relações existentes entre a Unidade e os 

cidadãos 
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Figura 31 – Satisfação dos profissionais quanto à garantia de qualidade dos cuidados e 

serviços prestados aos utentes 

 

Figura 32 – Satisfação dos profissionais quanto ao sistema de marcação de 

consultas/tratamentos (médicas, enfermagem) 
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Figura 33 – Satisfação dos profissionais quanto à existência de linhas de orientação ou 

protocolos 

 

Figura 34 – Satisfação dos profissionais quanto à realização regular de reuniões 

multidisciplinares 
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Figura 35 – Satisfação dos profissionais quanto ao conhecimento atempado de reuniões de 

serviço e respetiva ordem de trabalhos 

 

Figura 36 – Satisfação dos profissionais quanto ao nível de envolvimento dos profissionais na 

organização e missão do ACES 
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6. Níveis de Motivação 

Verifica-se que a equipa da USF Buarcos apresenta elevados níveis de motivação para 

aprender novos métodos de trabalho, desenvolver trabalho em equipa, participar em acções 

de formação e projectos de mudança na organização e para sugerir melhorias (Figuras 37 a 

41). 

 

Figura 37 – Grau de motivação dos profissionais para aprender novos métodos de trabalho 

 

Figura 38 – Grau de motivação dos profissionais para desenvolver trabalho em equipa 
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Figura 39 – Grau de motivação dos profissionais para participar em ações de formação 

 

Figura 40 – Grau de motivação dos profissionais para participar em projetos de mudança na 

organização 
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Figura 41 – Grau de motivação dos profissionais para sugerir melhorias 

 

7. Sugestões 

Os factores que contribuem para uma maior satisfação profissional apresentados pela equipa 

foram os seguintes:  

 - “Trabalho em equipa. Bom ambiente de trabalho” 

 - “Trabalho em equipa com enfermeira de família e espelho. Equipa estável” 

 - “Organização do trabalho. Trabalho em equipa, principalmente entre colegas da 

mesma profissão.” 

 - “A parte monetária; A organização do trabalho; O empenho da equipa em tentar 

melhorar mais e mais”. 

 - “Cada grupo profissional respeitar o trabalho dos outros. O grupo administrativo 

assumir as responsabilidades no trabalho da equipa, todos temos que remar no mesmo 

sentido.” 

 - “Manter o programa informático Vitacare” 

 - “A minha unidade/equipa” 

 - “Trabalho em equipa, reconhecimento por parte dos utentes” 

 - “A formação de novos médicos de família, o reconhecimento por parte dos utentes, a 

relação com os colegas de profissão, o nível de organização da USF” 
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 - “Encontro-me muito satisfeita a nível profissional e na minha relação/trabalho com a 

equipa e com os utentes. O único a melhorar seria mesmo a temperatura do ambiente, o 

espaço é mais difícil, só com instalações novas.” 

Os factores que contribuem para uma menor satisfação profissional apresentados pela equipa 

foram os enumerados de seguida:  

 - “Má gestão do atendimento administrativo sendo fator de stress e de conflito 

constante. Dificuldade em discutir abertamente problemas da unidade em reuniões 

multidisciplinares. Incapacidade de alguns profissionais em aceitarem críticas construtivas” 

 - “Higienização dos gabinetes. Poucas ou por vezes nenhumas assistentes 

operacionais” 

 - “O facto de estarmos constantemente a receber telefonemas para a UCSP Figueira da 

Foz Urbana e, ao sábado, recebermos utentes de todo o concelho e ter de explicar o porquê 

do "não atendimento" e, mesmo assim, sermos "mal compreendidas"” 

 - “A falta de trabalho em equipa do grupo administrativo, para os objetivos da 

unidade. Demonstram um grande esforço no trabalho diário” 

 - “Desmotivação causada por um dos elementos administrativos que não consegue 

nem admite conselhos para um bom funcionamento em equipa” 

 - “Falta de espirito de equipa global” 

 - “Algumas falhas na comunicação com outros profissionais, falta de abertura para 

assuntos de organização interna, dificuldade na organização de atividades de educação 

terapêutica regulares” 

 - “Os referidos anteriormente, espaço e temperatura”.  

A equipa sugeriu ainda o que modificaria na USF Buarcos para melhorar a qualidade dos 

cuidados e serviços prestados aos utentes, que incluía: 

 - “Alargamento da equipa administrativa” 

 - “Contratava uma assistente operacional só para a USF” 

 - “Acho que fazemos um esforço para tudo correr muito bem... Só se fosse mesmo o 

facto de possuirmos um edifício só para nós... é que, indiretamente, era bom para os nossos 

utentes também” 

- “Correta higiene das instalações. Adequação de stock de materiais clínicos e 

farmacêuticos” 
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- “Separação das Unidades Funcionais” 

- “Não conseguindo mudar o local, pode vir a porta” 

- “Ter a tempo inteiro uma assistente operacional” 

- “Mais ações de educação terapêutica regulares, mais rigor na limpeza e higienização” 

- “Nada” 

A equipa também sugeriu o que modificaria na USF Buarcos para melhorar a satisfação dos 

profissionais, tendo sido referidos os seguintes pontos: 

 - “Os problemas da USF serem discutidos em reunião multidisciplinar e não só nos 

grupos de trabalho” 

 - “Alargamento da equipa administrativa. Reuniões multidisciplinares mais frequentes 

para abordar problemas da unidade com apresentação de casos problema e medidas 

corretoras” 

 - “Nada” 

 - “Termos um edifício só para nós, USF Buarcos. Como isso não é possível, uma porta a 

fazer a divisão entre as duas Unidades de Saúde e uma central telefónica” 

 - “Reorganização da equipa. Alargamento da equipa de administrativas. Reorganização 

dos horários de atendimentos das micro-equipas” 

 - “Uma central telefónica” 

 - “Relações entre todos os elementos da equipa” 

 - “Na USF um sistema de climatização eficiente, um sistema de manutenção eficaz e 

atempado, uma central telefónica. Nas pessoas que nela trabalham: menos receio em assumir 

os objetivos pessoais de cada um, maior rigor e respeito pelos diferentes grupos profissionais e 

pelo trabalho em equipa, o reconhecimento pelos diferentes elementos da equipa dos seu 

respetivo lugar e função” 

 - “Condições físicas já mencionadas” 
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Discussão e Conclusão 

De uma maneira geral, este trabalho de avaliação revela uma elevada satisfação profissional 

em vários parâmetros. De realçar a satisfação com o software disponível na unidade de saúde, 

com o desenvolvimento profissional e com o desempenho organizacional.  

As áreas em que existe menor satisfação são as condições de higiene e segurança da unidade, 

os equipamentos de comunicação disponíveis, o espírito de equipa e a perceção da 

compreensão, reconhecimento e aceitação por parte dos demais profissionais do papel e 

funções desempenhadas. 

É de salientar que a equipa se mantém motivada mas o seu grau de satisfação geral com as 

relações de trabalho teve uma descida importante. É um facto de extrema importância, dado o 

nível de maturidade já alcançado pela equipa, que deverá ser discutido, por forma a ser gerido 

da melhor forma. É importante haver discussão em Conselho Geral, para que sejam 

identificadas áreas de melhoria e propostas medidas corretoras. Será também importante 

continuar a proporcionar momentos de convívio e envolver todos os elementos da equipa nas 

atividades da USF, para que se cuidem das relações interpessoais e se aumente a motivação 

para o trabalho de equipa.  

A falta de pessoal diferenciado na higiene e limpeza dos espaços e equipamentos continua a 

ser um dos principais pontos de insatisfação da equipa da USF. A limpeza e higienização 

deficiente poderão resultar da notória falta de motivação das profissionais existentes que leva 

a falhas importantes na execução das suas tarefas. A equipa defende a existência de uma 

equipa competente com formação em prevenção e controle de infeção, com vontade de 

limpar e higienizar a unidade. 

Olhando para as sugestões que as profissionais fazem, alguns destes parâmetros merecem 

uma atenção especial, nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento do atendimento 

administrativo e à desmotivação de profissionais pela falta de espírito de equipa.  

Apesar das dificuldades encontradas no último ano e das dúvidas relacionadas com o futuro 

podemos concluir que o grau de satisfação e motivação da equipa é elevado, o que traduz uma 

grande dedicação pessoal de todos os elementos e uma grande vontade de levar cuidados de 

saúde de qualidade a cada vez mais utentes. 
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Boa tarde

Junto envio o relatório de atividades da USF Buarcos de 2016.
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