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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. Em 2015 foi acreditada pelo Departamento da Qualidade na Saúde 

da Direção Geral da Saúde, com nível Bom. 

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

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

na cidade da Figueira da Foz. 

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

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

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

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

prestados aos utentes e famílias. 

Este relatório pretende descrever o trabalho do ano 2018 realizado por uma equipa 

coesa, motivada e empenhada em cumprir os objetivos definidos no seu PAUF. A equipa 

foi confrontada com algumas dificuldades acrescidas, pois começou em Julho 2017 a 

utilizar as plataformas S-clínico® e SINUS®, com uma escassa e tardia migração de dados, 

e ficou com a equipa de assistentes técnicas reduzida a três elementos, por doença 

prolongada de uma profissional.  

Após 10 anos de atividade voltamos à estaca zero, no que se refere aos registos clínicos 

dos utentes. Houve um esforço de toda a equipa em atualizar os dados na nova 

plataforma informática. Assim, é com grande orgulho que apresentamos os nossos 

resultados, com um IDG em crescimento exponencial. Ainda temos algumas áreas 

aquém dos nossos objetivos, maioritariamente indicadores a 3 anos, mas estamos certas 

que os alcançaremos.  
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QUEM SOMOS 
 

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. 

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

esquerda). Apesar dos nossos esforços de sinalização com vista à melhoria da 

acessibilidade física da unidade, os utentes mantêm a dificuldade em distinguir a USF 

Buarcos das outras unidades funcionais, o que tem originado algumas dificuldades no 

nosso funcionamento ao longo destes 11 anos. Realçamos mais uma vez a necessidade 

da individualização do nosso espaço através de uma porta ou parede. 

A USF Buarcos é constituída por uma equipa multidisciplinar de 6 médicas de família, 6 

enfermeiras de família e 4 assistentes técnicas. Este último grupo profissional viu-se 

reduzido a três elementos, desde o início de 2018, por doença prolongada de uma 

assistente técnica. 

Prestamos formação a médicos internos de formação específica de Medicina Geral e 

Familiar e de Pediatria, internos do Ano Comum do Hospital Distrital da Figueira da Foz 

e alunos de Enfermagem e de Medicina. 

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

equipa, aprovada a sua 4ª Revisão em Conselho Geral e homologado pelo ACES Baixo 

Mondego a 22 de Abril de 2015. 

A necessidade de definir bem todos os procedimentos organizativos e de prática clínica, 

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

do Manual de Procedimentos. 

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

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

Buarcos, a 23 de Janeiro de 2015. 
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MISSÃO 

Prestar cuidados de saúde personalizados, com responsabilidade e competência, em 

tempo útil, aos nossos utentes.   

VISÃO 

Ser a Unidade de Saúde Familiar de referência na Figueira da Foz no que respeita à 

satisfação dos utentes e dos profissionais que a integram, bem como à qualidade 

técnico-científica dos cuidados prestados. Pensamos a saúde de forma dinâmica e 

dinamizadora com o utente/família participante, sendo o principal responsável pela sua 

saúde.   

VALORES 

 Qualidade, Responsabilidade, Acessibilidade, Respeito, Dedicação, Inovação, 

Adequação e rapidez de resposta, Transparência e ética, Trabalho em equipa, Satisfação 

dos profissionais e dos cidadãos, Disponibilidade, Eficácia.  

LEMA  

Unidade no cuidar  

   

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 
 
 

2018 Página 6 
 

 

QUEM SERVIMOS 
 

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 2018 o número de utentes era de 10462, correspondem a uma média 

de 1744 utentes por médica e por enfermeira, média de utentes por administrativa é de 

2615 utentes, sendo que desde 13 de março de 2018 passou a ser 3487.  

Pode verificar-se na Figura 1 a distribuição dos utentes da USF Buarcos por grupos 

etários, as unidades ponderadas, Índice de dependência total, índice de dependência de 

jovens e idosos, grupos específicos (crianças e mulheres em período fértil). 

 

           Figura 1 Pirâmide etária 31-12-2018 (fonte BICSP) 

Verifica-se que a maioria dos utentes inscritos são adultos entre os 20 e os 64 anos, no 

entanto, os idosos correspondem a 19,5% da população, o que espelha a tendência atual 
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para o envelhecimento da população em geral. Aplicando a classificação de Sundbarg à 

população da USF Buarcos verifica-se que se trata de uma população regressiva.  

As mulheres constituem cerca de 53,1% do total de inscritos. O número de mulheres 

entre os 25 e os 64 anos é de 3161 (30.21% da população total e 56.8% das mulheres), 

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

vigilância e cuidados preventivos. 

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

 Índice de Dependência de Jovens = 22,53% 

 Índice de Dependência de Idosos = 29,73% 

 Índice de Dependência Total = 52,6% 

 Índice de Envelhecimento = 131,976% 

 Índice de Juventude = 71,4% 
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PROBLEMAS E OBJETIVOS DE SAÚDE 
 

A atividade assistencial da USF Buarcos durante 2018 foi ao encontro do Plano Local de 

Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego. Este é um documento 

estratégico, de apoio à gestão e à tomada de decisão ao nível da política de saúde local. 

Encontra-se alinhado com as estratégias de saúde nacionais e regionais, e propõe 

estratégias locais orientadas para os potenciais ganhos em saúde da comunidade que 

serve.  

O Plano Local de Saúde definiu e priorizou os problemas de saúde do ACES e quantificou 

as metas a alcançar. Está ainda alinhado com as quatro metas prioritárias definidas no 

Plano Nacional de Saúde a alcançar até 2020.  

Tendo por base este documento, a USF Buarcos estabeleceu prioridades, estratégias e 

objetivos nos grupos de intervenção, de forma a contribuir para os objetivos do ACES 

Baixo Mondego/ARS Centro, não descurando a sua melhoria contínua e o seu IDG.  

Os grupos de intervenção definidos no Plano Local de Saúde foram os seguintes:  

1. Doenças Oncológicas 

a. Ca Colon e Reto 

Objetivo específico: Atingir até 2020 - 37% de utentes com idade entre [50-74[ anos com 

rastreio de Ca colon e reto efetuados.   

b. Ca Mama  

Objetivo específico: Atingir até 2020 - 57% Proporção de mulheres [50;70[ anos com 

mamografia registada nos últimos dois anos. 

2. Doenças do aparelho Cardiovasculares 

a. Doenças Cerebrovasculares e doenças isquémicas do coração 

Objetivo específico: Atingir até 2020 - 27% de proporção de utentes com diagnóstico 

de alteração dos lípidos. 
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3. Doenças crónicas não transmissíveis 

a. Diabetes Mellitus  

Objetivos específicos:  

Atingir para 2020 – 78% dos utentes com diabetes, com consulta de enfermagem de 

vigilância em diabetes no último ano. 

Atingir para 2020 – 62,5% dos utentes com diabetes com o último registo de HBA1c 

inferior ou igual a 8%. 

Atingir para 2020 – 60% dos utentes com diabetes, com registo de risco de úlcera de pé. 

Atingir para 2020 – 42% dos utentes com diabetes, com pelo menos uma referenciação 

ou pelo menos um registo de realização de exame à retina no último ano.  

Atingir para 2020 – Um índice de acompanhamento adequado de 0,7 em utentes com 

diabetes mellitus. 

Atingir para 2020 – 41% dos utentes com DM com LDL ≤ 100 mg/dl. 

b. Hipertensão arterial 

Objetivos específicos:  

Atingir até 2020 – 20,3% dos utentes com “hipertensão arterial sem complicações”. 

Atingir até 2020 – 4,5% dos utentes com “hipertensão arterial com complicações”. 

Atingir até 2020 – 0.7 de índice de acompanhamento adequado de utentes com HTA. 

Atingir até 2020 – 51.6 % dos utentes com HTA (sem doença cardiovascular nem 

diabetes) com determinação de risco cardiovascular nos últimos 3 anos. 

Atingir até 2020 – 23,6% dos utentes com o diagnóstico de HTA.  

c. Obesidade 

Objetivos específicos: 

Atingir até 2020 – 8,8 % dos utentes com diagnóstico de “Obesidade” 

Atingir até 2020 – 7% dos utentes com diagnóstico de “excesso de peso” 

Atingir até 2020 – 40,5% dos utentes obesos e com idade igual ou superior a 14 anos, a 

quem foi realizada consulta de vigilância de obesidade nos últimos 2 anos. 

Atingir até 2020 – 58% dos utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC 

registado nos últimos 3 anos. 

Atingir até 2020 – 85% das crianças com 2 anos com peso e altura registado no último 

ano. 
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Atingir até 2020 – 76% das crianças com 7 anos com peso e altura registados no intervalo 

[5;7[ anos. 

Atingir até 2020 – 64% das crianças com 14 anos com peso e altura registados no 

intervalo [11;14[ anos. 

d. Perturbações depressivas 

Objetivos específicos: 

Atingir para 2020 – 31,5% dos utentes com idade igual ou superior a 18 anos e 

diagnóstico de depressão, a quem foi prescrita terapêutica anti-depressiva. 

Atingir para 2020 – 12,6% dos utentes com diagnóstico de “perturbação depressiva”. 

Aquando da realização do PAUF da USF Buarcos no início de 2018, o principal problema  

referido pela equipa de saúde era a mudança de sistema informático, que ocorreu em 

Julho de 2017, com transição do programa Vitacare para o S-Clínico, com consequente 

perda de registos clínicos. Toda a atividade clinica efetuada durante os primeiros 10 

anos de atividade ficou registada no programa Vitacare, que pode ainda ser consultado. 

A equipa tem feito um grande esforço para copiar a informação clínica pertinente para 

o programa S-Clínico, por forma a facilitar o seguimento dos utentes.  
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PLANO DE AÇÃO 
 Visão global (IFDG 2017-IDG 2018) 

 

 

 

Como se pode verificar no gráfico acima, o IDG da USF Buarcos tem sofrido um aumento 

progressivo ao longo do ano, atingindo o valor 82,60 no final do ano 2018.   

O quadro seguinte, ilustra o resultado obtido em cada um dos indicadores 

contratualizados no ano 2018. 
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Tentando identificar oportunidades de melhoria, importa fazer uma breve análise dos 

resultados obtidos. 

Nos indicadores que são definidos a três anos, os resultados podem não refletir com 

precisão a realidade devido ao facto da unidade trabalhar com o SClínico® há apenas um 

ano e meio (desde 1 julho 2017). 

Em relação ao indicador 20 - Proporção de hipertensos com menos de 65 anos com TA 

< 150/90 mmHg, conseguiu-se um valor muito próximo do mínimo aceitável (49,165%). 

Todas as profissionais na unidade registam o valor da TA medido em consulta, sendo 

que para aumentar este valor pode contribuir o efeito da bata branca e os erros de 

medição. Cabe à equipa identificar os casos em que a otimização da terapêutica poderá 

trazer benefício para o utente, melhorar a qualidade da monitorização dos valores de 

TA no domicílio e no consultório e evitar a inércia terapêutica. 

Em relação ao indicador 30 - Proporção de utentes com diabetes ou com doença 

respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, 

com a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses a avaliação é efetuada 

por contagem do subconjunto de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou 

efetuada nos últimos 12 meses. O mínimo esperado era de 55% e a Unidade vacinou 

36,686% dos utentes incluídos neste grupo. Consideramos como principal fator para o 

não cumprimento deste indicador, a não distribuição atempada e em quantidades 

insuficientes numa fase inicial da época gripal, altura em que os utentes se encontram 

mais motivados para a vacinação. Tal facto, origina que muitos utentes acabem por fazer 

a vacina em farmácias sem prescrição médica e sem o devido registo na plataforma e 

que outros nem sejam vacinados. Existem ainda utentes que recusam fazer a vacina da 

gripe, apesar de todos os ensinos e recomendações da equipa de saúde. 
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Em relação ao indicador 46 - A proporção de utentes com rastreio de cancro colo-rectal 

foi de 51,785%, muito próximo do mínimo esperado. De momento, a unidade não tem 

ainda o RCCR operacionalizado pelo método da PSOF, mas espera-se que durante o 

próximo ano as dificuldades estejam ultrapassadas. Tem-se conseguido uma melhor 

adesão à colonoscopia desde que a sedação passou a ser comparticipada, o que tem 

trazido alguns benefícios no rastreio de utentes que nunca fizeram PSOF e no 

diagnóstico precoce dos utentes que apresentam uma PSOF positiva. 

Em relação ao indicador 49 – Proporção de utentes c/DPOC, c/FEV1 em 3 anos: muitos 

dos doentes inscritos na unidade com diagnóstico de DPOC são também acompanhados 

em consulta de pneumologia e fazem as espirometrias no HDFF, pelo que nem sempre 

temos acesso aos resultados. A dificuldade de realizar este exame em ambulatório, por 

não existir na Figueira da Foz nenhuma clínica que o faça com convenção com o SNS, 

pode contribuir para o resultado obtido no indicador 49, além de que este indicador está 

também definido a 3 anos. Espera-se que no próximo ano a equipa possa otimizar estes 

resultados, contando que com o projeto “Figueira Respira +”, que traz a realização das 

espirometrias às unidades de saúde, o acesso a este exame seja facilitado e os médicos 

se motivem a requisitá-lo. 

Em relação ao indicador 93 - Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido ou execução, 

contratualizou-se como mínimo aceitável 95%, e como mínimo esperado 98% sendo o 

Máximo aceitável/esperado 100%. A Unidade obteve uma percentagem de crianças com 

PNV cumprido ou em execução de 95,384%, valor abaixo do esperado. Da coorte de 

2016, estão inscritas na base SINUS com inscrição ativa na USF 66 crianças. Identificámos 

uma criança que não foi vacinada atempadamente (entretanto vacinada em janeiro de 

2019) e outra com várias convocatórias sem resposta. Estão também identificadas 2 

crianças a viver fora do país (1 criança no Luxemburgo e outra no Brasil) estando, 

portanto, excluídas para vacinação. Tendo por base a plataforma E-Vacinas, e excluindo 

as crianças que estão no estrangeiro (2), observa-se que a 31/12/2018 a percentagem 

de crianças com PNV cumprido aos 2 anos é de 96,88%.  

Em relação ao indicador 94 - Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou execução, 

contratualizou-se como mínimo aceitável 95%, e como mínimo esperado 98% sendo o 
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Máximo aceitável/esperado 100%. A Unidade obteve uma percentagem de crianças com 

PNV cumprido ou em execução de 94,495%, valor abaixo do esperado. Da avaliação 

efetuada à coorte de 2011, estão 109 crianças inscritas na base SINUS com inscrição 

ativa das quais 6 crianças estão devidamente identificadas como estando a viver fora do 

país (2 no Brasil, 1 em Espanha, 1 na Alemanha, 1 na Ucrânia, e 1 em França). Assim 

considera-se que estas crianças estão excluídas para vacinação pelo que segundo os 

dados do E-vacinas a 31/12/2018 estava com PNV cumprido 100% das 103 crianças com 

a possibilidade de serem vacinadas. 

Em relação ao indicador 95 - Proporção crianças 14A, c/ PNV cumprido ou execução, o 

mínimo esperado era de 98% de jovens vacinados tendo a Unidade atingido 96,093%. 

Dos 127 utentes com inscrição ativa, identificam-se 1 criança que mudou de morada e 

já se fizeram 3 convocatórias sem sucesso, 1 criança cujos pais recusam a vacina contra 

o HPV e 3 crianças com inscrição ativa que consideramos excluídos para vacinação por 

não frequentarem as consultas, nem terem qualquer contacto com o SNS há vários anos 

(confirmado pela consulta à plataforma RSE) tendo sido já utilizados todas as estratégias 

de contacto e convocatória para a vacinação. Assim, excluindo os 3 utentes não 

frequentadores do SNS, poderemos considerar que das 124 crianças 2 se encontram 

sem PNV cumprido o que dá uma percentagem de 98,38%. 

Em relação ao indicador 98 - Proporção de utentes >= 25 A, com vacina do tétano, foi 

cumprido apenas em 88,992% dos utentes, encontrando-se dentro do mínimo aceitável. 

Para o não cumprimento deste indicador dentro do mínimo esperado contribuiu o facto 

de terem existido constrangimentos no fornecimento da vacina antitetânica a partir de 

Outubro 2018 até ao final do ano. Trata-se de uma faixa etária pouco frequentadora dos 

cuidados saúde primários, sendo por isso importante ter sempre disponíveis vacinas, 

por forma a poder aproveitar todas as oportunidades de vacinação. 

Em relação ao indicador 276 – Rácio DDD prescrita e DPP-4 e antidiabéticos orais, a 

unidade atingiu os 36,705%, valor ligeiramente acima do máximo esperado. Isto deve-

se à necessidade de otimizar o controlo metabólico dos utentes, seguindo para isso as 

orientações para o tratamento da diabetes tipo 2, que preconizam a utilização dos 

inibidores da DPP-4 em associação à metformina, logo numa das primeiras abordagens 
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terapêuticas. A existência das associações fixas com a metformina também facilita a 

utilização destes fármacos, assim como o seu perfil de segurança nos utentes com 

contraindicações ou intolerância às biguanidas. 

Em relação ao indicador 294 -Taxa domicílios enfermagem por 1000 inscritos idosos, 

verificamos que cada vez mais pessoas com idade inferior a 65 anos solicitam cuidados 

de enfermagem no domicílio, contudo para o indicador apenas são contabilizados os 

domicílios realizados a idosos. Para além da maioria dos nossos utentes serem ainda 

ativos, verifica-se cada vez mais que o idoso mantém um grau de autonomia elevado e 

são ainda frequentadores da unidade. 

Em relação ao indicador 297 - Proporção de idosos/prescrição prolongada 

ansiolítico/sedat./hipnótico: o esforço na diminuição da utilização de benzodiazepinas 

(BZD) é transversal a todas as faixas etárias. A equipa preocupa-se com esta sobre-

utilização e já discutiu algumas estratégias para conseguir otimizar o indicador obtido - 

75,907% de idosos sem prescrição prolongada de ansiolíticos/ sedativos/ hipnóticos. É 

necessário impedir que os utentes acompanhados desde idades mais jovens cheguem a 

idosos sem informação sobre os malefícios da utilização destes fármacos e evitar 

prescrevê-los durante mais tempo que o recomendado, utilizando alternativas mais 

seguras e sendo mais rigorosos na identificação e diagnóstico dos problemas de saúde. 

Há, também, a perceção de que muitos destes utentes tomam BZD por prescrição de 

outros médicos ou serviços, pelo que a equipa precisa de estar mais atenta à renovação 

de receituário crónico, principalmente em consultas não presenciais. 

Em relação ao indicador 307 - Proporção de grávidas com ecografia do 1º trimestre, 

conseguiu-se 71,951%, o que nos parece associado a um défice de registo. Estas 

ecografias são realizadas nos serviços de obstetrícia com protocolo com a UCF - MNN 

ou, eventualmente, em consulta privada, caso as utentes optem por esse 

acompanhamento. Também podem ter contribuído para este baixo cumprimento o 

encaminhamento de grávidas de risco no 1º trimestre para os cuidados secundários, 

perdendo o seguimento e consequente atualização dos seus dados no nosso programa 

informático. Este indicador tem a particularidade de ter um denominador mais baixo, 

relativamente a outros já discutidos, o que faz com que pequenas diferenças no 
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numerador provoquem uma diferença muito grande no resultado. É necessário reavaliar 

a qualidade dos registos e procurar aproximar este indicador do valor desejado e 

aceitável. 

Em relação ao indicador 331 - Índice de utilização anual de consultas de enfermagem: 

consideramos que não atingimos este indicador devido a grande parte da população 

mais jovem ser pouco frequentadora de cuidados de enfermagem, principalmente os 

homens, uma vez que as mulheres frequentam a consulta de saúde da mulher. Para 

além disso, consideramos provável que existam algumas falhas nos registos, no que diz 

respeito ao tipo de contacto, sendo que a equipa de enfermagem tem essa área de 

melhoria para desenvolver. 

Em relação ao indicador 344 - A proporção de consultas médicas realizadas no dia do 

agendamento está dentro do intervalo aceitável. Ainda assim, identificou-se a situação 

dos doentes atrasados para a sua consulta programada, para os quais era remarcada a 

consulta em horário posterior, caso houvesse essa possibilidade na agenda. Ora, essas 

consultas eram consideradas agendadas no próprio dia, apesar de terem sido 

previamente programadas. Após identificação deste problema, as marcações dos 

doentes que chegam atrasados passaram a manter-se na mesma hora, sendo o utente 

informado de que será chamado a hora posterior, de acordo com a possibilidade da 

agenda. Desta forma, a equipa está confiante de que este indicador tem aqui uma 

oportunidade de melhoria. 

Em relação aos indicadores 346,347,348 e 349 - A proporção de consultas nos intervalos 

8-11h, 14-17h e 17-20h encontra-se dentro dos intervalos considerados aceitáveis. De 

salientar que os horários assistenciais foram elaborados de acordo com a procura dos 

utentes, que, historicamente, estão habituados a procurar mais frequentemente os 

serviços de saúde no período da manhã. Não esquecer também que os horários devem 

ser elaborados em articulação com os outros grupos profissionais, de forma a garantir 

cuidados multidisciplinares, mas também é fundamental que esses horários venham ao 

encontro da satisfação dos profissionais e das suas necessidades pessoais e familiares. 

Em relação ao indicador 350 - Relativamente aos custos com a terapêutica do doente 

diabético, já aqui foi discutida a necessidade de utilizar fármacos mais caros para 
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otimizar o controlo metabólico dos diabéticos. Verifica-se, curiosamente, que a unidade 

gastou menos dinheiro com o tratamento de diabéticos que se encontram controlados 

do que com o total dos diabéticos. É necessário, no entanto, refletir sobre a utilidade 

dos programas de educação para a saúde e proceder à sua avaliação, assim como sobre 

novas classificações da diabetes, novos fármacos e sua utilização criteriosa nos vários 

tipos de diabetes. A formação contínua dos profissionais é fundamental nesta e noutras 

áreas da nossa atuação, de forma a manter a qualidade dos serviços e obter ganhos em 

saúde de forma mais eficiente. 
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 Desempenho assistencial 

 Acesso 

Na sub-área de acesso a USF Buarcos alcançou um desempenho de 81,60.  

Prevemos que esta área tenha ainda potencial de melhoria, dado que depende de 

indicadores com leitura a 3 anos, e a USF ainda não tem 3 anos de atividade com o 

SClínico. A distribuição das consultas presenciais no dia irá ser monitorizada, no entanto, 

vamos ter sempre em conta a procura dos nossos utentes.  
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 Gestão da Saúde 

Na sub-área de Gestão da Saúde a USF Buarcos alcançou um desempenho de 55,20.  

No decorrer do próximo ano, com vista a melhoria desta área, vão ser implementadas 

medidas/estratégias na  área de saúde do idoso, nomeadamente na vacinação da gripe, 

desprescrição de benzodiazepinas e investir na visitação domiciliaria preventiva do 

idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 
 
 

2018 Página 21 
 

 Gestão da Doença 

Na sub-área da Gestão da Doença a USF Buarcos alcançou um desempenho de 44,40.  

Com o objetivo da melhoria do desempenho, a equipa terá de se debruçar sobre a 

doença aparelho respiratório. Assim, para além da revisão e atualização dos 

diagnósticos de DPOC, a realização de espirometrias, no âmbito da parceria com o HDFF 

(Projecto Figueira Respira Mais), vem melhorar este desempenho para 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 
 
 

2018 Página 22 
 

 Qualificação da Prescrição 

Na sub-área da Qualificação da Prescrição a USF Buarcos alcançou um desempenho de  

93,80.  

A equipa da USF Buarcos deverá implementar reuniões regulares de discussão dos 

custos com prescrição farmacológica e de MCDTs, definindo medidas corretoras com 

base em guidelines e boas práticas em Saúde.  
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 Satisfação dos Utentes 

A avaliação de satisfação dos utentes em 2018 foi realizada pela ACSS/ARSC através da 

aplicação de questionários de preenchimento on-line, cujos resultados foram 

posteriormente trabalhados pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da 

Universidade de Coimbra (CEISUC). A USF Buarcos distribuiu 70 códigos de acesso ao 

questionário durante uma semana de Maio de 2018, sem qualquer apoio do gabinete 

de cidadão do ACES Baixo Mondego. Até ao momento ainda não temos acesso aos 

resultados obtidos na nossa unidade, pelo que não podemos refletir e definir 

oportunidades de melhoria.  

Esta sub-área não foi contratualizada em 2018. 
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 Serviços 

 Serviços de Carácter Assistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviços de Carácter não Assistencial 
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 Qualidade Organizacional 

 Melhoria Contínua da Qualidade 
 

 

Durante o ano 2018 foram realizadas as seguintes auditorias com incidência sobre a 

melhoria contínua da qualidade (Anexo 1):   

- Auditoria à possibilidade de marcação de Consulta Programada em 5 dias;  

- Auditoria aos tempos de espera em sala para consulta médica ou de enfermagem 

programada;  

- Auditoria aos registos médicos em consulta programada;  

- Auditoria aos registos de enfermagem em consulta programada;  

- Auditoria ao grau de cumprimento do direito ao consentimento informado; 

- Auditoria à privacidade e confidencialidade na prestação de cuidados aos utentes. 

 Segurança 

A USF Buarcos realiza auditorias regulares de forma a identificar os pontos críticos em 

termos de segurança do doente, incorpora as boas práticas necessárias para evitar o 

aparecimento de eventos adversos e avalia os resultados. 

Durante 2018 foram realizadas as seguintes auditorias: Arquivo Geral e Segurança da 

Informação, Auditoria ao Procedimento Gestão de Stocks de Material Clínico e controle 

de prazos de validade, Auditoria de Higiene Ambiental e Avaliação da higiene mãos 

(Anexo 2).  

 Centralidade no Cidadão 

A USF Buarcos pretende dar resposta às necessidades, exigências e expetativas do 

cidadão enquanto pessoa, que é a razão de ser e o objetivo fundamental do 

funcionamento da Unidade de Gestão Clínica. É, portanto, necessário identificar, não 
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apenas as necessidades de cuidados de saúde/serviços das pessoas, mas também como 

prestá-los e como desenhar os serviços indo ao encontro das suas expetativas. Para que 

a pessoa esteja verdadeiramente no centro do sistema é necessário garantir a sua 

participação nas decisões relativas ao processo assistencial, facilitando a sua 

recuperação. 

Durante 2018 existiram 9 reclamações e uma sugestão, sendo a área de atendimento 

telefónico o que mais reclamações teve seguido da falta de informação dos utentes das 

normas de funcionamento da USF e a única sugestão foi por causa da falta de cuidados 

dos espaços verdes do centro de saúde.  

Em relação ao atendimento telefónico, um problema transversal a todo o SNS, foi 

implementada a estratégia de a telefonista em vez de encaminhar a chamada para o 

atendimento administrativo da USF Buarcos, regista o nome e contacto do utente e logo 

que possível o profissional da USF devolve a chamada ao utente. Esta medida tem 

melhorado a acessibilidade telefónica dos utentes e diminuído as respetivas 

reclamações. 

Continuamos a divulgar amplamente as normas de funcionamento da unidade. 
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 Formação Profissional 

 Formação interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na USF Buarcos existe um manual de acolhimento (Anexo 3), que é distribuídos a todos 

os profissionais que iniciem funções na USF Buarcos, nomeadamente aos alunos de 

medicina e de enfermagem e internos do ano comum e das formações específicas (MGF 

e Pediatria).  

Durante o horário da reunião de serviço da USF Buarcos, decorrem algumas reuniões 

formativas com organização interna, que abrangem um ou mais grupos profissionais: 

1. Avaliação e melhoria contínua da qualidade: “Avaliação do registo da intensidade da dor em 

consulta presencial não programada numa USF” 

2. Trabalho de investigação: “Disfunção erétil e qualidade de vida: Estudo observacional em 

Unidade de Saúde Familiar” 

3. Prevenção e gestão do Stress/Eficácia pessoal e gestão do tempo 

4. Vertigem Periférica vs Central 

5. Ansiedade, insónia e depressão 

6. Workshop Técnicas Inalatórias 

7. Reabilitação em DPOC – implementação do projeto Figueira Respira Mais  
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8. Codificação da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono na USF Buarcos 

9. SAOS nos Cuidados de Saúde Primários - seguimento de doentes sob ventiloterapia 

10. Vacinação extra calendário - 23 de Março 2018 

11. Exposição Solar - 6 de Julho 2018 

12. Apósitos de fibras hidrodetersivas - 13 de Julho 2018 

13.  Consensos na atuação da Radiodermite - 10 de Agosto 2018 

14.  Penso PICO - Terapia de feridas por pressão negativa - 31 de Agosto 2018 

15. Vacinação contra doença pneumocócica no Idoso - 12 de Outubro 2018 

16. TIME - Princípios no tratamento de feridas - 26 de Outubro 2018 

17. Notícia de Nascimento Digital - 21 de Dezembro 2018 

18. Journal Club  

Journal Club USF Buarcos 2018 

12/01/2018 

Mafalda Diogo 

 Carneiro, J. Calafate, A. Menezes, A. Quando a cor é um problema: reação ao 

pigmento vermelho de tatuagem. Um relato de caso. Revista Portuguesa de 

Medicina Geral e Familiar. 2017 Set. 

 Callegaro, J. Lima, M. Nunes, C. O efeito da manga da roupa na medição da 

pressão arterial: revisão baseada na evidência. Revista Portuguesa de Medicina 

Geral e Familiar. 2016 Mai. 

09/02/2018 

Filipa Bento  
(IAC) 

 Hill, A. Crider, M. Hill, SR. Hormone Therapy and Other Treatments for 

Symptoms of Menopause. American Family Physician. 2016 Dez. 

Filipa Meruje  
(IAC) 

 Welch, HG. Brawley, OW. Scrutiny-Dependent Cancer and Self-fulfilling Risk 

Factors. Annals of Internal Medicine. 2018. 

09/03/2018 

Mariana Pereira 

 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management 

of High Blood Pressure in Adults. Guidelines Made Simple. Jornal of the 

American College of Cardiology. 

Carolina Teixeira 

 Hackshaw, A. Morris, JK. Boniface, S. Tang, JL. Milenkovic, D. Low cigarette 

consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 

141 cohort studies in 55 study reports. BMJ. 2018 Jan. 

 Trabalho de revisão clássica: Fibromialgia. 

13/04/2018 

Ana Monteiro 

 Jaschke, AC. Scherder, H. Longitudinal Analysis of Music Education on Executive 

Functions in Primary School Children. Frontiers in Neuroscience. 2018 Fev. 

 Arzati MM. Honarvar, NM. Saedisomeolia A. The Effects of Ginger on Fasting 

Blood Sugar, Hemoglobin A1c, and Lipid Profiles in Patients with Type 2 

Diabetes. International Journal of Endocrinology & Metabolism. 2017 Out. 
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Bruno Nunes 

 Tinoco, M. Santos, M. Reitor, C. Rodrigues, A. Monteiro, J. Polissacarídeo de 

Escherichia coli na Prevenção da Infeção do Trato Urinário Recorrente: Uma 

Revisão Baseada na Evidência. Acta Médica Portuguesa. 2018 Mar. 

 Pintassilgo, I. Abecasis, F. Beirão, P. Cunha, V. O que sabem sobre a Hipertensão 

Arterial - os nossos doentes e os “outros”. Revista Portuguesa de Hipertensão e 

Risco Cardiovascular. 2018 Jan. 

25/05/2018 

Inês Melo Martins 

 Paiva, D. Silva, S. et al. Prevalência de Literacia em Saúde Inadequada em 

Portugal Medida com o Newest Vital Sign. Acta Médica Portuguesa. 2017 Dez. 

 Murphy, PB. et al. Effect of Home Noninvasive Ventillation With Oxygen 

Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD 

Exacerbation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Jun. 

Francisca Santos 

 Comissão de Vacinas da Sociedade de Infecciologia Pediátrica e da Sociedade 

Portuguesa de Pediatria. Recomendações Sobre a Vacinação Contra o Papiloma 

Vírus Humano no Género Masculino. Acta Pediátrica Portuguesa. 2018 Fev. 

 Fiolet, T. Srour, B. et al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: 

results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ. 2018 Fev. 

01/06/2018 

Ana Monteiro 

 Santos, S. Santos, E. Lacerda, A. Dor Crónica em Pediatria: Orientações para 

profissionais de Saúde. Acta Pediátrica Portuguesa. 2018 Abr. 

 Fonseca, H. Entrevista Clínica em Medicina do Adolescente. Acta Pediátrica 

Portuguesa. 2017 Out. 

Miguel Ribeiro 

 Ramôa, A. Costa, P. Ribeiro, AM. Castro, S. Suplementação excessiva com ácido 

fólico durante a gravidez e desenvolvimento de asma na infância: uma revisão 

baseada na evidência. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 2018 

Mar. 

 Souto, M. Pimentel, A. Terapêutica crónica em idosos numa Unidade de Saúde 

Familiar: análise da polimedicação e medicação potencialmente inapropriada. 

Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 2018 Mar. 

13/07/2018 

Inês Aranha de Sousa 
(IAC) 

 Pashayan N. Morris S. Gilbert FJ. Pharoah PDP. Cost-effectiveness and Benefit-

to-Harm Ratio of Risk-Stratified Screening for Breast Cancer. JAMA Oncology. 

Julho 2018. 

 Martins C. Cwirko MG. Heleno B. Brodersen J. Quaternary prevention: reviewing 

the concept - Quaternary prevention aims to protect patients from medical 

harm. European Journal of General Practice. 2018. 

Pedro Santos  
(IAC) 

 Gago T. Vaz AM. Queirós P. Roseira J. Cunha AC. Araújo AC. Ramos A. Caldeira P. 

Guerreiro H. Pólipos colo-rectais e sua importância clínica. Revista Portuguesa 

de Coloproctologia. 2017 Mai. 
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Rafael Barão 
(IAC) 

 Trabalho de revisão: Patologia aguda oftalmológica nos cuidados de saúde 

primários. 

14/09/2018 

Mafalda Diogo 

 Moreira, AR. Lopes, S. Martins, C. Vieira, C. Síndrome de Ehler-Danlos: Uma 

criança com pele de veludo - Caso Clínico. Acta Pediátrica Portuguesa. 2018 Abr. 

 Ferreira, C. Ferreira, H. Vieira, MJ. Costeira, M. Branco, L. Dias, A. Macedo, L. 

Epidemiologia do uso de internet numa população adolescente e a sua relação 

com hábitos de sono. Acta Médica Portuguesa. 2018 Jul. 

Bruno Nunes 

 Domingues, SJ. Gomes, VRP. Benzodiazepinas e risco de demência: Qual a 

evidência?. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 2018 Mar. 

 Teles, I. Adão, AM. Raínho, C. Silva, S. Pisa, J. Controlo dos fatores de risco 

cardiovascular modificáveis em doentes com enfarte agudo do miocárdio. 

Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular. 2018 Jul. 

12/10/2018 

Inês Melo Martins 

 Gomes, V. Domingues, S. Controlo intensivo da pressão arterial na diabetes 

mellitus tipo 2: qual a evidência? Revista Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar. 2018 Jul. 

 Franco, C. Castilho, S. Graça, A. Marques, JC. Transmissão de Infeções pelo 

Aleitamento Materno. Acta Pediátrica Portuguesa. 2018 Jul. 

Francisca Santos 

 Comissão de Vacinas da Sociedade de Infecciologia Pediátrica e da Sociedade 

Portuguesa de Pediatria. Recomendações Sobre a Vacina Contra Neisseria 

Meningitidis. Acta Pediátrica Portuguesa. 2018 Fev. 

 Xavier, S. Magalhães, J. Cotter, J. Proton Pump Inhibitors: Are They a Real Threat 

to the Patient? Portuguese Journal of Gastroenterology. 2018 Fev. 

09/11/2018 

Miguel Ribeiro 

 Hicks, BM. Filion, KB. Yin, H. Sakr, L. Udell, JA. Azoula, L. Angiotensin converting 

enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. BMJ. 

2018 Out. 

 Gomes, V. Domingues, S. Controlo intensivo da pressão arterial na diabetes 

mellitus tipo 2: qual a evidência? Revista Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar. 2018 Jul. 

Mariana Pereira 
 Singh, H. Dickinson, JA. Thériault, G. Overdiagnosis: causes and consequences in 

primary health care. Canadian Family Physician. 2018 Set. 

14/12/2018 

Mafalda Diogo 

 Lopes, M. Magalhães, C. Neves, DA. Abreu, J. Pereira, M. Reis, P. Gameiro, T. 

Hematúria microscópica: abordagem no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Primários. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 2018 Set. 
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 Afonso, I. Faria, S. Martins, S. Silva, C. Rocha, H. Braga, R. Conhecimentos, 

preocupações e atitudes dos pais perante a febre. Revista Portuguesa de 

Medicina Geral e Familiar. 2018 Set. 

Carolina Teixeira 
 Alves, M. Ferreira, M. Pinheiro, M. Santos, G. Abordagem da acne na gravidez. 

Postgraduate Medicine. 2018 Nov. 
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 Formação Externa 

De seguida apresenta-se a formação externa frequentada em 2018 por todos  os 

profissionais da USF Buarcos. Todas as formações foram partilhadas em reunião ou por  

email com os restantes profissionais.  

JANEIRO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 

DATA 
INICIO  

DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

XXIX JORNADAS DE ACTUALIZAÇÃO CARDIOLÓGOCA  PORTO 18/01/2018 19/01/2018 X 

 

FEVEREIRO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

1º CONGRESSO INTERNACIONAL CUIDADOS PALIATIVOS CASTELO BRANCO 23/02/2018 24/02/2018 x 

XII JORNADAS DE CARDIOLOGIA GUIMARAES GUIMARAES 23/02/2018 24/02/2018 x 

III Workshop de Doenças Neurológicas BRAGA 16/02/2018 16/02/2018 x 

Pain Education Coimbra 16/02/2018 16/02/2018 x 

Start MGF  Coimbra 01/02/2018 03/02/2018 x 

 

MARÇO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

O ESSENCIAL DA MEDICINA DO SONO PARA MGF COIMBRA 23/03/2018 23/03/2018 X 

XXII JORNADAS NACIONAIS PATIENT CARE VILAMOURA 01/03/2018 02/03/2018 X 

35º ENCONTRO NACIONAL DE MGF VILAMOURA 15/03/2018 17/03/2018 X 

 

ABRIL DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

UROLOGIA PARA MEDICINA GERLA E FAMILIAR LISBOA 12/04/2018 13/04/2018 X 

ACONSELHAMENTO EM LEITE MATERNO Coimbra  11/04/2018 13/04/2018 X 

UPDATE EM MEDICINA 2018 ALBUFEIRA 19/04/2018 22/04/2018 X 

XXIV CURSO PÓS-GRADUADO ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E 
METABOLISMO 

PORTO 19/04/2018 20/04/2018 X 
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JUNHO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

VIH - Implementação do teste rápido Coimbra 19/06/2018 21/06/2018 x 

MIM@UF - Módulo de Informação e Monitorização das UF  Coimbra 05/06/2018 05/06/2018 x 

À CONVERSA COM A HEMATOLOGIA - CURSO DE HEMATOLOGIA 
PARA MGF 

COIMBRA 22/06/2018 22/06/2018 x 

ACADEMIA MÉDICA - REPENSAR EM MEDICINA AVEIRO 07/06/2018 09/06/2018 X 

35º CURSO DE PEDIATRIA AMBULATÓRIA COIMBRA 14/06/2018 15/06/2018 x 

VII JORNADAS MÉDICO-CIRÚRGICAS DO ATLÂNTICO FIGUEIRA DA FOZ 27/06/2018 30/06/2018 x 

PROGRAMA APP 2018 - ATAULIZAÇÃO EM MGF VISEU 19/06/2018 19/06/2018 X 

Cuidados Paliativos e Dor Crónica Coimbra 07/06/2018 08/06/2018 x 

À CONVERSA COM A HEMATOLOGIA - CURSO DE HEMATOLOGIA 
PARA MGF 

COIMBRA 22/06/2018 22/06/2018 x 

Tratamento de Feridas e Terapia Compressiva Coimbra 20/06/2018 21/06/2018 x 

 

JULHO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

CONGRESSO MEDICINA PREVENTIVA PORTO 05/07/2018 07/07/2018 x 

 

SETEMBRO DE 2018 
DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 

DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

3ª Jornadas  Médicas do Baixo Cávado  Barcelos 14/09/2018 15/09/2018 x 

Refresh Med 18ª Jornadas Médicas Dão -Lafões Viseu 07/09/2018 08/09/2018 X 

XVI Curso Pós-Graduado sobre envelhecimento Coimbra 20/09/2018 21/09/2018 X 

 

 

MAIO DE 2018 
DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 

DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

SIMPÓSIO DE MEDICINA CARIOVASCULAR DE COIMBRA 2018 COIMBRA 10/05/2018 12/05/2018 X 

CONGRESSO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA VILAMOURA 02/05/2018 05/05/2018 X 

ACTUALIZAÇÕES EM MGF - MÓDULO URGÊNCIAS i VILA NOVA DE GAIA 10/05/2018 12/05/2018 X 

11ª  JORNADAS DA FAMÍLIA "MITOS E MODAS" LISBOA 03/05/2018 04/05/2018 X 

ACONSELHAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO Coimbra 16/05/2018 18/05/2018 X 

IX Congresso Internacional de Feridas Complexas Lisboa 24/05/2018 25/05/2018 X 

Comemoração do Dia Mundial da Higiene das Mãos Coimbra 04/05/2018 04/05/2018 X 

JORNADAS UROLOGIA AO CENTRO COIMBRA 24/05/2018 25/05/2018 X 

4º CURSO DE GASTROENTEROLOGIA ONCOLÓGICA COIMBRA 04/05/2018 04/05/2018 X 
CONFERÊNCIA IBERO-AMERICANA DE SAÚDE RESPIRATÓRIA EM 
CUIDADOS PRIMÁRIOS E 9ª CONFERÊNCIA MUNDIAL DO IPCRG 

PORTO 31/05/2018 02/06/2018 X 

CURSO DE ANTIMICROBIANOS COIMBRA 17/05/2018 18/05/2018 X 

mailto:MIM@UF%20-%20Módulo%20de%20Informação%20e%20Monitorização%20das%20UF
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OUTUBRO DE 2018 

DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 
DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

Jornadas da Saúde e Desporto nos CSP Braga 19/10/2018 20/10/2018 x 

Jornadas de enedocrinologia e diabetes de Braga 2018 Braga 12/10/2018 13/10/2018 X 

Congresso Nacional Interno Ano Comúm Lisboa 17/10/2018 19/10/2018 X 

Actualizações em MGF-módulo 3º edição Porto 25/10/2018 27/10/2018 X 

 

NOVEMBRO DE 2018 
DESIGNAÇÃO AÇÃO LOCAL AÇÃO 

DATA INICIO  DATA FIM Partilha 

AÇÃO AÇÃO Sim 

V jornadas Saúde Atlântica Porto 30/11/2018 01/12/2018  x  
 Programa AAP- Actualizações em MGF Coimbra 06/11/2018 06/11/2018 x  
"6º Encontrus com a Dermatologia" Figueira da Foz 23/11/2018 23/11/2018  x 
"Sindicalismo médico" Coimbra 26/10, 23/11,14/12  x  
XVIII Jornadas Científicas da FPC-Prevenção - A chave de Ouro da 
DCV 

Coimbra 15/11/2018 16/11/2018 x 

2º Curso Básico de vacinas  Coimbra  21/11/2018 21/11/2018 x 
ACONSELHAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO Coimbra 06/11/2018 08/11/2018 x 
 Programa AAP- Actualizações em MGF Coimbra 06/11/2018 06/11/2018 x 
SBV-DAE Coimbra 19/11/2018 19/11/2018 x 
V jornadas da Bairrada e III encontro de recém especialistas Cantanhede 22/11/2018 23/11/2018 x 
Jornadas Cardiologia do centro  Figueira da Foz 16/11/2018 17/11/2018 x 
25º Encontro do internato de MGF da zona Norte Porto 29/11/2018 30/11/2018 x 
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 Atividade Científica 
 

Durante o ano 2018 foram elaborados diversos trabalhos científicos, nas categorias 

relatos de casos, revisões de tema, investigação e melhoria da qualidade, que foram 

apresentados em forma de póster ou comunicações orais, em diversos eventos de 

renome para Medicina Geral e Familiar. Alguns destes trabalhos foram premiados.  

Os trabalhos realizados e apresentados em 2018 foram os seguintes:  

1. Póster – Avaliação da utilização de antiagregantes plaquetários numa unidade de saúde familiar, 

Jornadas de Cardiologia do Centro 16/11/2018 

2. Póster – "Um puff de susto" – caso clínico. Update em Medicina 2018 19 a 22/04/2018 

3. Comunicação oral de trabalho de qualidade – “Avaliação do registo da intensidade da dor em 

consulta presencial não programada numa USF” - V Jornadas da Bairrada& III Encontro de Recém 

Especialistas de MGF 23/11/2018 

4. Estudo de investigação - “Disfunção erétil e qualidade de vida: Estudo observacional em Unidade 

de Saúde Familiar” – USF Buarcos 01/09 a 30/11/2018 

5. Póster “Uma Asa Gotosa - caso clínico” – VI Encontrus com a dermatologia 23/11/2018 

6. Póster "Molusco Contagioso - Quando pensar nele?" Encontrus de Dermatologia 23/11/2018 

7. Comunicação Oral "Drª tenho um anel desenhado na mão!" Encontrus de Dermatologia 

23/11/2018 

8. Avaliação e melhoria contínua da qualidade: “Avaliação do registo da intensidade da dor em 

consulta presencial não programada numa USF” 2018 

9. Póster "Avaliação da realização de rastreio oportunístico da Fibrilhação Auricular em utentes com 

mais de 65 anos” Jornadas de Cardiologia do Centro 2018 

10. Comunicação Oral “Índice de Massa Corporal e Tensão Arterial na população pediátrica da 

Figueira da Foz” - 1º prémio Jornadas de Cardiologia do Centro 2018 

11. Póster -caso clínico "Quando a cor é um sinal de alerta…"VII Jornadas Médico-Cirúrgicas do 

Atlântico (26/06/2018). 

12. Póster - Caso clínico: Um ponteado persistente! - 6os "Encontrus" com a Dermatologia 

23.11.2018 

13. Comunicação oral - Caso clínico: "Seguir as linhas" – pistas para um diagnóstico. 6os "Encontrus" 

com a Dermatologia 23.11.2018 

14.  Póster - RBE: Eficácia do Óleo de Tea Tree no Tratamento da Acne: uma Revisão Baseada na 

Evidência. 19o Encontro de MGF Alto Minho 06.06.2018 

15. Póster - Melhoria da qualidade: Codificação da SAOS numa USF. Poster. RefreshMed 2018, 

Jornadas Médicas Dão-Lafões 07.09.2018 
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16. Comunicação oral - Relato de prática: Olimpíadas da diabetes – ação de educação para a 

Saúde. RefreshMed 2018, Jornadas Médicas Dão-Lafões 07.09.2018. Prémio de Melhor Trabalho 

das Jornadas e 1º Prémio na categoria de Relato de Prática 

17. Póster: Uma balança em desequilíbrio – quando os efeitos adversos da anticoagulação vencem 

o conselho médico, Update em Medicina 2018 Abril de 2018 

18. Póster “O impacto da dieta vegetariana familiar no desenvolvimento global de uma criança” X 

JIMGFZC. Maio de 2018 

19. Comunicação Oral “O impacto da dieta vegetariana familiar no desenvolvimento global de uma 

criança” 22º Congresso Nacional de MGF Setembro de 2018 

20. Comunicação oral - Referenciação em Urologia – Casos clínicos relativos a HBP, Hematúria e IUE, 

Jornadas Médico Cirúrgicas do Atlântico junho 2018 

21. Comunicação Oral - Caso clínico: “Quando o pescoço aperta”, Jornadas Médico Cirúrgicas do 

Atlântico junho 2018 

22. Póster - Caso clínico: “Quando o tempo não cura…” 6os "Encontrus" com a Dermatologia 

23.11.2018 

23. Comunicação Oral - Caso clínico: “Edema Labial… em que pensar?” Apresentação oral.   6os 

"Encontrus" com a Dermatologia 23.11.2018 

24. Comunicação oral “Papel do médico de família” no Painel “INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM 

FUNÇÃO SISTÓLICA REDUZIDA” inserido nas Jornadas de Cardiologia do Centro 2018 16/11/2018 
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 Recursos 
 

A equipa da USF Buarcos é constituída por 16 profissionais com a seguinte distribuição: 

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

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

b. 6 enfermeiras que cumprem o horário de 35 horas, com vínculo definitivo 

(CFPTI) e mobilidades consolidadas ao CS Figueira da Foz/ACES Baixo Mondego; 

c. 4 assistentes técnicas, que cumprem um horário de 35 horas, com vínculo 

definitivo e mobilidades consolidadas ao CS figueira da Foz / ACES Baixo 

Mondego. 

 

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 Pais Alves 

Filomena Cristina Pires Oliveira Rodrigues 

Olimpia Santos Pais Pimenta 

Maria Isabel Almeida Couto Ribeiro 

Tânia Gomes da Silva 
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Assistentes Técnicas 

Maria Cristina Fernandes Pimentel  

Fernanda Maria Brenheiro Terreno  

Maria do Rosário Dias Madeira de Oliveira 

Dina Paula Figueiredo Sopas* (ausente por doença prolongada desde 13/3/2018) 

 

A Assistente técnica Dina Sopas, está ausente da USF Buarcos desde o dia 13 de março 

de 2018, por doença prolongada. A sua ausência prevê-se que seja de longa duração, 

pelo que a equipa já decidiu alargar a equipa administrativa, com a entrada de um novo 

elemento. Já foi realizada a seleção do elemento, que aceitou a vinda para a nossa 

unidade. Foram reunidos e entregues no ACES Baixo Mondego todos os documentos 

necessários para a mobilização da profissional, mas o processo ainda não foi resolvido, 

pelo que nos mantemos com uma equipa administrativa reduzida a 3 elementos. Por 

forma a evitarmos o Burnout profissional, já foram iniciadas diversas medidas, como 

partilha de tarefas por outros profissionais, contratação de horas extras a administrativa 

exterior à USF para assegurar horário de funcionamento até às 20H (18-20H, nos dias 

úteis), que não poderão manter-se por tempo indeterminado. Assim, se o ACES Baixo 

Mondego não agilizar a mobilização da profissional, a equipa tem de ponderar outras 

estratégias, que poderão passar pela redução do horário assistencial, com consequente 

prejuízo para os utentes.    
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Outros Assuntos 

1. Estágios realizados na USF Buarcos durante 2018 

a. Alunos de Medicina  

i. Aluno 6º ano - João Filipe Figueiredo Nico (FML) 

ii. Aluna 1º ano - Ana Raquel Reis Ferreira (FML) 

b. Internos de Formação Geral: Rafael Correia Barão, Filipa Meruje, Pedro 

Santos, Filipa Bento, Inês Aranha de Sousa.  

c.  Internos de formação específica em MGF: Cláudio José Ferreira do 

Espírito Santo, Inês Catarina Mendes Melo Martins, Francisca Campos 

Gomes dos Santos, Mariana Pereira, Mafalda Diogo, Miguel Ribeiro, Ana 

Monteiro, Bruno Nunes, Ana Carolina Teixeira.  

d. Internos de formação específica em MGF de outras unidades: Ana Sofia 

Santos Rua (estágio de 22 a 26/10/2018) e Luís Pedro Franco Ribeiro 

(estágio de 29/10 a 2/11/2018) da USF Marquês de Marialva  

e. Internos de Formação específica Pediatria: Cátia Alexandra Granja 

Ferreira 7/08 a 31/12/2018 (HDFF) e Filipa Neves 1/11/2018 a 

31/12/2018 (Hospital Torres Novas). 

f. Alunos de Enfermagem: 3º ano - Margarida Gonçalves Pereira, Diana 

Oliveira Capucho, Adriana Santos, Francisca Duarte e Ana Castro, 4º ano 

- Edgar Freitas e Pedro Vinhais. 

 

2. Colaboração em Júris de MGF/ Palestrantes e Júris em Congressos  

a. Dra. Filomena Cuco - Júri de Exame Final de internato MGF, Época 

Março/Abril 2018 - 8 a 13 março de 2018 

b. Dra. Cláudia Paulo - Júri de Exame Final de internato MGF, Época 

Março/Abril 2018 – Aveiro; Vigilante de Exames de Internato MGF 1 - 24 

de Setembro de 2018 - Coimbra 

c. Dra. Carla Sérgio - Júri de avaliação dos trabalhos científicos 

apresentados e candidatos a prémio das VII Jornadas Médico-Cirúrgicas 

do Atlântico - 27 e 30 de junho de 2018 - Figueira da Foz 

d. Palestrantes em congressos:  

i. Dra. Cláudia Paulo - Palestrante no IV Encontro de Governação 

Clínica do Centro - 20 de novembro de 2018 – Mealhada 

ii. Dra. Elisabete Neto - Palestrante no Painel “INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA COM FUNÇÃO SISTÓLICA REDUZIDA” inserido nas 
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Jornadas de Cardiologia do Centro 2018 – 16 de novembro de 

2018 

 

3. Articulação com Outras instituições:  

Articulação com o HDFF no projeto Figueira Respira Mais, que tem como objetivos: 

 Prevenção da DPOC através de um programa de cessação tabágica,  

 Diagnóstico precoce da DPOC, 

  Tratamento farmacológico adequado à sintomatologia do doente em fase 

estável e em agudização,   

 Promoção da atividade física,  

 Reabilitação respiratória para doentes sintomático, 

  Realizar formação na área de prescrição de atividade física e reabilitação 

respiratória; 

  Promover Investigação científica clínica na área da DPOC e Reabilitação 

Respiratória dinamizada pela Escola Superior de Saúde da Universidade de 

Aveiro através do seu Laboratório de Investigação e Reabilitação 

Respiratória. 

Prevê-se colaboração estreita entre o HDFF, os CSP da Figueira da Foz (USF,UCSP e 

UCC) e CMMFF na Medicina Preventiva atuando na cessação tabágica e na 

promoção da atividade física prevenindo a DPOC e outras doenças associadas ao 

tabagismo e sedentarismo; colaboração estreita para prevenção através da 

vacinação adequada num grupo de risco; realização de espirometrias no hospital e 

nos CSP com partilha de recursos humanos técnicos para diagnóstico precoce e 

correta codificação de doentes com DPOC nos CSP; organização para consultadoria 

via telefone aos CSP de forma a melhorar intervenção na fase estável e aguda da 

DPOC; organização para funcionamento de linha para DPOC agudizada permitindo 

evitar recursos desnecessários a consultas não programadas ou urgências; 

protocolo clínico de atuação partilhado para as agudizações com otimização do 

percurso do doente no SNS e organização de visitas domiciliárias médicas e de 

enfermagem nas agudizações para doentes selecionados; criação de uma rede 

comum de referenciação dos doentes com DPOC para programa de reabilitação 
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respiratória ou atividade física de acordo com avaliação médica prévia na altura do 

diagnóstico; implementação de programa de reabilitação respiratória hospitalar e 

da comunidade, permitindo oferecer aos doentes com DPOC um tratamento 

fundamental inexistente até ao momento na área geográfica em questão e 

permitindo ao mesmo tempo ensinar ao doente autogestão da doença e otimizar a 

terapêutica reduzindo custos com medicação, urgência e internamentos que serão 

evitados; afetação progressiva de maior número de horas de fisioterapeuta e 

enfermeiros de reabilitação a nível hospitalar e da UCC para o programa de 

Reabilitação respiratória de forma a aumentar o número de doentes em programa 

por ano a longo prazo.  
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4. Atividades na comunidade e para a comunidade 

 

1. Video role play projetado na TV das salas de espera da USF Buarcos :”DVD 

educação para a saúde dedicado a Diabetes – USF Buarcos”, “Dia da 

Mulher 2018 – USF Buarcos” 

 

 

2. Semana do coração 2018 
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3. Chá das 10 na USF Buarcos  

 

A USF Buarcos começou em Janeiro de 2018 a dinamizar sessões 

de educação para a saúde todas as últimas 5ªs feiras de cada mês, 

pelas 10h da manhã. Estas sessões foram acompanhadas por uma 

chávena de chá bem quentinha, não se chamassem elas "O Chá 

das 10 na USF Buarcos"! O tema de cada sessão foi escolhido pelos 

utentes, de modo a serem abordadas temáticas de interesse para 

os mesmos. De que maneira? Em cada sessão, o grupo de utentes 

presente escolheu o tema da próxima sessão.  

     Mentora do projeto: Dra. Ana Monteiro 
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4. Dia Mundial da Criança  

As alunas de enfermagem em formação na USF Buarcos, em conjunto com a equipa, 

desenvolveram um panfleto sobre a higienização das mãos e algumas recordações 

para as nossas crianças. Porque em pequenino é que se aprendem as noções básicas 

de higiene! 

 
 

 

5. Dia da saúde Mental 
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6. Dia Mundial da Alimentação 

No dia 16 de Outubro de 2018 a USF Buarcos convidou todos os pais, avós, tios e 

educadores a participar numa sessão sobre a importância do consumo de frutas e 

vegetais na infância.  

 Como estimular o consumo destes alimentos?  

 Como lidar com a recusa e birras alimentares?                            

  O que devo saber quando vou às compras?      

Estas foram algumas das questões abordadas nesta sessão, que contou com a 

participação da Dr.ª Filipa Cunha, Pediatra no Hospital Distrital da Figueira da Foz e da 

Dr.ª Susana Montenegro, Nutricionista do ACES Baixo Mondego. 
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7. Novembro: Mês da Diabetes - “Em novembro, vamos tornar a diabetes 

mais doce!” 

O tema para o Dia Mundial da Diabetes e para o Mês Mundial da Diabetes 2018 foi “A 

Família e a Diabetes”. Pretendeu-se aumentar a consciencialização do impacto que a 

diabetes tem na família e na rede de suporte dos doentes diabéticos, assim como 

promover o papel da família na gestão, cuidado, prevenção e educação da diabetes. 

Na USF Buarcos voltamos a comemorar este dia com os nossos doentes diabéticos, com 

um programa de 3 dias que visava aproximar os utentes à sua equipa de saúde e 

promover o papel da família como cuidadora do doente diabético. Convidamos, assim, 

os doentes diabéticos a participar nestas atividades com um membro da sua família, 

para que todos se sintam mais capacitados para controlar a doença. 

 

Mapa de conversação - a conversa dá-se à volta de uma mesa, num ambiente acolhedor 

e informal, de onde todos saíram mais enriquecidos. Realizados a 13 de novembro às 

16h00, na sala de reuniões do Centro de Saúde da Figueira da Foz.  

Olimpíadas da Diabetes - mais uma edição das Olimpíadas, com equipas formadas por 

doentes diabéticos e familiares, a divertiram-se com jogos populares, a partilhar 

experiências e a aprender que o tratamento da diabetes passa, também, pela atividade 

física regular. Realizadas a 14 de novembro às 9h30, no G.I.S. 

Caminhada contra a diabetes - aderindo a uma iniciativa da Unidade Coordenadora 

Funcional da Diabetes, a USF Buarcos promoveu uma caminhada com os seus doentes, 

juntando-se à UCSP Figueira da Foz Urbana, porque o exercício físico é fundamental para 

a prevenção e tratamento da diabetes. Fazê-lo em família pode ser uma forma de o 

tornar mais regular e de estimular hábitos de vida saudável para todos. Realizada a 15 

de Novembro às 10h00, saída do Centro de Saúde da Figueira da Foz, Buarcos. 
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8. Projeto Figueira Respira Mais 
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9. 11º Aniversário da USF BUARCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Atividades 
 
 

2018 Página 49 
 

Discussão Final  
 
Analisando toda a informação descrita neste Relatório de Atividades e olhando de forma 

crítica para o ano que decorreu, a equipa da USF Buarcos congratula-se pelos resultados 

conseguidos. Foi, talvez, um dos anos mais difíceis da nossa existência. Desde a ausência 

de uma das assistentes técnicas, às dificuldades inerentes às instalações e sistemas 

informáticos, passando pelas várias falhas nos recursos materiais e humanos, foi, de 

facto, um ano cheio de desafios. 

A equipa uniu-se para ultrapassar estas dificuldades e, embora tenha conseguido 

alcançar resultados satisfatórios, reconhece as oportunidades de melhoria, logo que 

sejam também melhoradas as condições necessárias a uma melhoria do desempenho e 

satisfação dos profissionais. É intenção da equipa manter o grau de exigência nas suas 

avaliações internas, de forma a identificar as maiores fragilidades e implementar 

medidas de correção atempadamente. 

No final do ano 2018 o sentimento geral da equipa é de exaustão. Por mais motivada, 

unida e madura que se sinta, sem que sejam garantidas condições de acessibilidade, 

segurança e de recursos humanos, vai ser cada vez mais difícil manter o grau de 

qualidade a que utentes e profissionais já se habituaram. 

Começando pelo sistema informático, desde 1 de julho de 2017 que começámos a usar 

outro sistema de informação, registo clínico e agendamento. Todos conseguimos 

adaptar-nos a esta mudança e temos conseguido manter o nosso nível de qualidade de 

prestação de serviços. Embora tenha melhorado a articulação com a maioria dos 

hospitais de referência, fundamental para uma melhor gestão da doença, a articulação 

entre os diferentes grupos profissionais da nossa equipa não beneficiou com esta 

mudança. De um sistema único de informação que servia enfermeiras, assistentes 

técnicas e médicas, passámos a três plataformas com uma interligação escassa, havendo 

mais dificuldade em partilhar informação pertinente sobre cada utente e em aproveitar 

as vantagens de uma equipa multidisciplinar. Foi à custa de um trabalho extraordinário 

de registo de informação clínica e atualização de dados que se conseguiu dar 
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continuidade ao trabalho já consolidado no sistema Vitacare®, de forma a garantir o 

cumprimento das metas contratualizadas. 

A USF Buarcos continua a utilizar o quiosque eletrónico do Vitacare® para a gestão das 

filas de atendimento administrativo, com o objetivo de manter um serviço organizado, 

com gestão dos tempos de espera para este serviço. A equipa vê como fundamental a 

existência de um quiosque eletrónico compatível com o S-Clinico®.  

Desde 13 Março de 2018 a equipa administrativa está reduzida a 3 elementos por 

ausência prolongada de uma das assistentes técnicas. A USF tem feito um grande 

esforço para manter o seu horário assistencial da 8 às 20h de segunda a sexta-feira e 

aos sábados das 9 às 13h. Claro que toda a equipa, mais uma vez, uniu-se, tem 

colaborado e conseguido manter o seu funcionamento normal, mas chegamos a um 

ponto de extremo cansaço, o que pode prejudicar a satisfação e a motivação dos vários 

elementos, com óbvias consequências para a qualidade dos serviços prestados. 

Aguardamos que o ACES Baixo Mondego acelere o processo da vinda do elemento 

administrativo já escolhido para completar a equipa, prevendo-se que em época de 

férias seja muito difícil trabalhar com apenas duas administrativas e manter o horário 

assistencial e todos os procedimentos com o rigor que até agora nos tem caracterizado. 

Ainda relacionado com os recursos humanos, verificou-se ao longo deste ano alguma 

dificuldade em cumprir o rigor da higienização dos espaços físicos da USF, devido, não 

só mas também, à escassez de recursos na área das assistentes operacionais. Há 

períodos do dia em que, por vezes, não está nenhuma assistente operacional presente 

no edifício, o que põe em causa a segurança dos profissionais e dos utentes utilizadores. 

Ainda assim, investiu-se na formação destes profissionais, nomeadamente na revisão 

dos procedimentos adequados e dos documentos existentes para atualizar 

conhecimentos e uniformizar técnicas de higienização e limpeza dos espaços. 

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

incêndios há alguns anos, por orientação da ARSC, e até á data ainda não foi reposto. 

Esta unidade tem Plano de Emergência homologado pela ANPTC. A climatização dos 
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espaços continua por resolver, o que cria situações de desconforto nos extremos 

climatéricos sentidos ao longo do ano, para os profissionais e para os utentes. 

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

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

Existe um problema de saída de águas sujas (esgotos de casa de banho) num gabinete 

médico da USF, desde há vários anos, que nunca foi resolvido definitivamente, 

comprometendo a atividade assistencial neste local. Existe uma tampa de acesso ao 

esgoto no interior do gabinete e, sempre que este entope, há saída de dejetos. Este 

problema, para além de impedir a realização de consultas neste local, danifica o material 

existente.  

A área administrativa sofreu alterações de forma a garantir a confidencialidade e a 

privacidade no atendimento ao utente. No entanto, continua a ser deficitária, dado que 

não possui área de trabalho administrativo de retaguarda. 

Continua a verificar-se um interesse constante das profissionais em manter a sua 

atualização técnico-científica, contribuindo para isso a elaboração de um Plano Anual de 

Formação, que leva a uma reflexão anual e individual sobre as necessidades formativas 

e a satisfação dessas necessidades. 

É de reconhecer, também, o contributo dos internos de formação específica para o 

desenvolvimento da USF, não só em termos formativos mas também na colaboração 

com os serviços hospitalares e interação com a comunidade. Desde a dinamização de 

ações de educação para a saúde, à colaboração com a Liga de Amigos da USF Buarcos, 

passando pela participação em reuniões formativas com outros internos e orientadores, 

é importante realçar o papel que estes jovens médicos desempenham no crescimento 

e na evolução da unidade como entidade formativa. Para isto continuam a contribuir, 

também, os alunos de enfermagem, os alunos de medicina e os internos do ano comum. 

Em suma, a USF Buarcos chega ao fim de mais um ano satisfeita com os resultados 

alcançados, com o sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo com a 

necessidade urgente de que sejam repostas as condições inicialmente propostas e 

definidas à data da sua inauguração. Só assim poderemos garantir um serviço de 
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qualidade, à medida de novas exigências que decorrem de uma população cada vez mais 

interessada em garantir o seu acesso a serviços de saúde dignos e a profissionais 

empenhados em demonstrar que, com essas condições, são capazes de manter a sua 

qualidade assistencial e melhorar o seu desempenho em áreas, até aqui, menos 

privilegiadas. 
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ANEXOS 
 

1 – Auditorias de Melhoria contínua da qualidade - 2018 

2 – Auditorias segurança - 2018 

3 – Manual de Acolhimento 2018 



 

   

AUDITORIAS DE MELHORIA 
CONTÍNUA DA QUALIDADE 

2018 

 ANEXO 1   
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Possibilidade de Consulta Programada em 5 dias 05/11/2018 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 
  

 

 

 

 

REFERENCIAL Regulamento interno da USF 

ÂMBITO Tempos de espera (ERS) 

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Verificar a possibilidade de marcação, por parte do utente, de 
consulta programada em 5 dias úteis 

DATA DA AUDITORIA 05/11/2018 DURAÇÃO DA AUDITORIA 1 dia 

EQUIPA AUDITORA Fernanda Terreno 

CRITÉRIOS A AVALIAR NC C 
Comentários / Sugestões de 
oportunidade  / Melhorias e respetivos 
prazos 

1 – Marcação de consulta médica 
programada em 5 dias úteis 

   X  

2 – Marcação de consulta de 
enfermagem programada em 5 dias 
úteis 

   X  

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Todas as agendas médicas e de enfermagem da USF Buarcos 

PERÍODO EM ANÁLISE  

05 de Novembro a 09 de Novembro de 2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Possibilidade de Consulta Programada em 5 dias 05/11/2018 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

- 2 médicas ausentes 3 dias em formação externa. 

- 2 enfermeiras ausentes 3 dias em formação externa. 

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade / Melhorias e respetivos 
prazos 

1    X 

Em todas as agendas médicas existe a possibilidade de marcação de 
consulta programada, dentro dos 5 dias úteis à data da avaliação. 
Apesar das ausências, fica assegurada a possibilidade de 
agendamento. 

2    X 

Em todas as agendas de enfermagem, existe a possibilidade de 
marcação de consulta programada dentro dos 5 dias úteis à data da 
avaliação. 
Apesar das ausências, fica assegurada a possibilidade de 
agendamento. 

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Apesar das intercorrências presentes (ausências de profissionais e mudança sistema 
informático) os critérios foram cumpridos 100%. 

Consideramos que a possibilidade de marcação de consultas em 5 dias úteis é uma área 
importante e merecedora de reavaliação quadrimestral. 

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Fernanda Terreno 05-11-2018 



 

  

TEMPOS MÉDIOS DE  ESPERA 
 

      

ELISABETE NETO 
   

2018 



 

Tempos de espera 1º e 2º Trimestre de 

2018 
Foi realizada uma avaliação retrospetiva dos tempos de espera  em sala após a hora marcada 

para a consulta médica (Saúde de Adulto) e de enfermagem programada em dois períodos 

definidos : 7 a 11 de Maio  e  21 a 26 de Novembro de 2018, foi feita uma amostra  por período 

de avaliação de um  total de 15 consultas por profissional, sendo critério de exclusão todas as 

consultas cujos utentes foram chamados antes da hora  programada e dos que chegaram após 

a hora marcada (tolerância de 5 minutos). 

 

Consultas Médicas 2018 
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Consultas de Enfermagem 2018 

 

 

 

Conclusão:  

A equipa USF  Buarcos mantém o  cumprimento do seu compromisso de que os utentes não 

esperem mais de 20 minutos em sala após a hora marcada. 

Pode ver-se a melhoria dos tempos de enfermagem no segundo semestre de 2018, nas consultas 

médicas constata-se que a Dra. Patrícia está com dificuldade em cumprir o compromisso, 

assumiu a reunião de conselho geral que se irá esforçar   para melhorar os seus tempos, dado 

que recorrentemente está com uma média muito elevada. 

Assim a USF Buarcos, conseguiu em 2018 um tempo médio em sala após hora marcada para 

consulta médica de 12 minutos e para enfermagem de 8.9 minutos. 

  

A Coordenadora, 

 apresentado em Conselho geral a 28/09/2018 ( 1º semestre) 

apresentado em Conselho Geral a 30/11/2018   (2º semestre e  relatório final)  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS A AVALIAR 

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil (S. Infantil) 

1. Registo de peso e altura na consulta 

2. Preenchidos os campos dos parâmetros a avaliar, da idade correspondente, no programa Saúde Infantil 

3. Preenchidos pelo menos 3 cuidados antecipatórios, da idade correspondente, no programa Saúde Infantil 

4. Codificação “A98” na Avaliação da consulta 

5. Codificação “A-Z 30” ou “A-Z 31” no Plano da consulta 

6. Codificação “A-Z 45” no Plano da consulta 

Consulta de Planeamento Familiar (P. Familiar) 

1. Registo e validação do método contracetivo nas mulheres em idade fértil, no programa de PF 

2. Registo de Peso e IMC na consulta, no programa de PF ou Rastreio Oncológico  

3. Registo de TA na consulta, no programa de PF ou Rastreio Oncológico 

4. Registo de citologia realizada após 01.01.2016 ou registo da sua realização na consulta (W37 ou X37 no 
Plano da Consulta), nas mulheres dos 25 aos 64 anos 

5. Codificação “W11”, “W12”, “W13”, “W14” ou “W15” na Avaliação da consulta, nas mulheres em idade 
fértil 

6. Codificação “A-Z 30”, “A-Z31” no Plano da consulta 

7. Codificação “A-Z 45” no Plano da consulta 

REFERENCIAL Manual de Boas Práticas da USF 

ÂMBITO Registos de Qualidade em Consultas Programadas  

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Avaliar a qualidade dos registos médicos em consulta programada 
na USF Buarcos 

DATA DA AUDITORIA 02 Maio 2018 DURAÇÃO DA AUDITORIA 15 dias 

EQUIPA AUDITORA Dr.ª Cláudia Paulo 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

Consulta de Saúde Materna (S. Materna) 
1. Registo de Peso na consulta, no programa Saúde Materna 

2. Registo de TA na consulta, no programa Saúde Materna 

3. Registo da DUM e DPP, no programa Saúde Materna  

4. Codificação “W78”, “W79” ou “W84” na avaliação da consulta 

5. Codificação “A-Z 30”, “A-Z31” no Plano da consulta 

6. Codificação “A-Z 45” no Plano da consulta 

Consulta de Diabetes (Diabetes) 
1. Registo de Peso e IMC na consulta, no programa de Diabetes 

2. Registo da TA na consulta, no programa de Diabetes 

3. Registo de encaminhamento do utente para oftalmologia, no último ano, no programa de Diabetes 

4. Registo do risco do pé diabético, no último ano, no programa de Diabetes 

5. Registo dos hábitos tabágicos após o dia 01.01.2016 

6. Registo de pelo menos uma HbA1c em 2018 ou pedido na consulta 

7. Codificação “T89”ou “T90” na Avaliação da consulta 

8. Se hipertenso, codificação de “K86” ou “K87” na Avaliação da consulta 

9. Codificação “A-Z 30”, “A-Z 31”, no Plano da consulta 

10. Codificação “A-Z 45” no Plano da consulta 

Consulta de Saúde do Adulto (S. Adulto) 
1. Registo de Peso e IMC no último ano 

2. Registo de TA no último ano se não HTA, e registo de TA em 2018 se HTA (no programa de HTA) 

3. Registo dos hábitos tabágicos após o dia 01.01.2016 

4. Registo do Risco de Diabetes após 01.01.2016, se não diabético 

5. Se hipertenso, codificação “K86” ou “K87” na Avaliação da consulta 

6. Codificação “A-Z 30”, “A-Z 31” no Plano da consulta 

7. Codificação “A-Z 45” no Plano da consulta 

 
 

 

 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Utentes com consulta programada na USF Buarcos no período em análise.  

N=120 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

 

 

  

PERÍODO EM ANÁLISE  

De 12.03.2018 a 16.03.2018. 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA 

Houve necessidade de ajustes dos indicadores a avaliar, dada a mudança de sistema 
informático para S-Clínico. 
Foi necessário optar por uma semana em Março, para coincidir a presença de todas as 
médicas na unidade durante a semana inteira.  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil (S. Infantil) –  32 consultas 

1. Registo de peso e altura na consulta  X 96,88% 

2. Preenchidos parâmetros a avaliar no 
programa Saúde Infantil 

X  
84,38% - nesta avaliação teriam de estar todos 

preenchidos, ao contrário das anteriores que era 
apenas um item preenchido 

3. Preenchidos 3 cuidados antecipatórios 
no programa Saúde Infantil 

 X 93,75% 

4. Codificação “A98” na Avaliação da 
consulta 

 X 100% 

5. Codificação “A-Z 30” ou “A-Z 31” no 
Plano da consulta 

 X 100% 

6. Codificação “A-Z 45” no Plano da 
consulta 

 X 96,88% 

Consulta de Planeamento Familiar (P. Familiar) – 19 consultas   

1. Registo e validação do método 
contracetivo, nas MIF 

X  
57,14% - é importante validar o método em 

todas as consultas de PF 

2. Registo Peso e IMC na consulta X  89,47%  

3. Registo da TA na consulta  X 94,74% 

4. Registo de citologia realizada após 
01.01.2016 ou registo da realização, nas 
mulheres 25-64 anos 

X  89,47% 

5. Codificação “W11”, “W12”, “W13”, 
“W14” ou “W15” na Avaliação da consulta, 
nas MIF 

X  
78,57% - é importante abrir o programa PF em 

todas as consultas 

6. Codificação “A-Z 30”, “A-Z31” no Plano 
da consulta 

 X 100% 

7. Codificação “A-Z 45” no Plano da 
consulta 

 X 100% 

Consulta de Saúde Materna (S. Materna) – 12 consultas   

1. Registo do Peso na consulta  X 91,67% 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

2. Registo da TA na consulta X  83,33% 

3. Registo da DUM e DPP  X 100% 

4. Codificação “W78”, “W79” ou “W84” na 
Avaliação da consulta 

 X 100% 

5. Codificação “A-Z 30” ou “A-Z 31” no 
Plano da consulta 

 X 91,67% 

6. Codificação “A-Z 45” no Plano da 
consulta 

 X 91,67% 

Consulta de Diabetes (Diabetes) –  42 consultas 

1. Registo de Peso e IMC na consulta  X 100% 

2. Registo da TA na consulta  X 100% 

3. Registo de encaminhamento para 
oftalmologia, no último ano 

X  
57,14% - reforçar a importância deste registo no 

programa de diabetes 

4. Registo do risco do pé diabético, no 
último ano 

 X 90,48% 

5. Registo de hábitos tabágicos após o dia 
01.01.2016 

 X 92,86% 

6. Registo de pelo menos uma HbA1c em 
2018 ou pedido na consulta 

 X 97,62% 

6. Codificação “T89”ou “T90” na Avaliação 
da consulta 

 X 100% 

7. Se hipertenso, codificação de “K86” ou 
“K87” na Avaliação da consulta 

 X 94,29% 

8. Codificação “A-Z 30”, “A-Z 31” no Plano 
da consulta 

 X 92,86% 

9. Codificação “A-Z 45” no Plano da 
consulta 

 X 92,86% 

Consulta de Saúde do Adulto (SA) – 156 consultas 

1. Registo de Peso e IMC no último ano  X 94,23% 

2. Registo da TA no ultimo ano se não HTA, 
e registo de TA em 2018 de HTA 

 X 96,15% 

3. Registo de hábitos tabágicos após o dia 
01.01.2016 

X  
77,56% - reforçar a importância deste registo, 

pelo menos de 3/3 anos 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS MÉDICOS 2/Maio/2018 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

4. Registo do Risco de Diabetes após 
01.01.2016, se não diabético 

X  
41,83% - incentivar o calculo do risco de 

diabetes no processo do utente 

5. Se hipertenso, codificação “K86” ou 
“K87” na Avaliação da consulta 

 X 95,95% 

6. Codificação “A-Z 30”, “A-Z 31” no Plano 
da consulta 

X  

80,77% - com a mudança de sistema de 

informação, houve também mudança de 
sistematização da informação e respetivo registo. 
Importante incentivar o registo do código de 
exame objetivo  

7. Codificação “A-Z 45” no Plano da 
consulta 

X  

80,13% - com a mudança de sistema de 

informação, houve também mudança de 
sistematização da informação e respetivo registo. 
Importante incentivar o registo do código de 
educação e aconselhamento em saúde 

(Foi considerado em conformidade se registos presentes em ≥90% das consultas) 

 

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Verifica-se que na sua maioria os critérios estão em conformidade em mais de 90% dos casos. 

Existe necessidade de melhoria dos registos médicos, principalmente ao nível do registo e 
validação do método contracetivo nas mulheres em idade fértil, registo do encaminhamento 
do doente diabético para a oftalmologia, bem como no cálculo e registo do risco de diabetes 
nas consultas de Saúde do Adulto.    

Relativamente às avaliações dos anos anteriores verificou-se que na maioria dos critérios 
houve diminuição dos registos, que poderá estar relacionado principalmente com a mudança 
recente de sistema informático de registo clínico. Esta mudança de programa informático 
requereu de todos os médicos uma adaptação às novas formas de registo, bem como à 
introdução de todos os dados clínicos anteriores dos utentes, com consequente aumento da 
probabilidade de défice de registo da consulta.       

Como medidas corretoras propõe-se incentivar os médicos a melhorarem progressivamente 
os seus registos. Estes resultados assim como as subsequentes medidas corretoras serão 
apresentados e discutidos em reunião médica.  

Próxima revisão dentro de 1 ano.  

 

 EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Dr.ª Cláudia Paulo 17.05.2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

 

REFERENCIAL Manual de Boas Práticas da USF 

ÂMBITO Registos de Qualidade em Consultas Programadas  

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Avaliar a qualidade dos registos de enfermagem em consulta programada 
na USF Buarcos 

DATA DA AUDITORIA 13.09.2018 DURAÇÃO DA AUDITORIA 5 dias 

EQUIPA AUDITORA Enfª Olímpia Pimenta 

CRITÉRIOS A AVALIAR 

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil (SIJ) 

1.Registo da data de realização do diagnóstico precoce (no Campo A. Inicial) 

2. Registo da escala de rastreio de Mary Sheridan, nas idades-chave. (no campo PNSIJ)  

3. Registo de parâmetros biométricos peso e comprimento em todas as consultas programadas 

4. Registo do perímetro cefálico, nas idades chave (<= a 36 meses). 

5. Registo de tensão arterial, nas idades chave (> =36 meses). 

6. Registo das vacinas administradas em todas as consultas. 

7. Registo dos hábitos tabágicos (=>14anos). (no Campo A. Inicial)  

8. Registo dos hábitos alcoólicos (=>14anos). (no Campo A. Inicial)  

9. Registo de novo registo de diagnóstico específico de enfermagem ou de uma intervenção  

Específica de enfermagem. 

Consulta de Saúde da Mulher (SMul)  
1.Registo dos parâmetros biométricos em todas as consultas 

2. Registo do valor da tensão arterial 

3. Registo da Menarca (idade), (no campo A. Inicial). 

4. Registo do Interlúnio (intervalo), (no campo A. Inicial). 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5. Registo do Cataménio (duração), (no campo A. Inicial). 

6. Registo de Menopausa (idade) (no campo A. Inicial – Observações). 

7. Registo de intervenção do tipo supervisionar adesão à vacinação  

8. Registo dos antecedentes ginecológicos e obstétricos, (no campo A. Inicial) 

9. Registo de intervenção “Avaliar adesão ao rastreio” 

10. Registo de intervenção “ Avaliar adesão à vacinação”, nos últimos 12 meses.  

11.Registo de novo registo de diagnóstico específico de enfermagem ou de uma intervenção 

específica de enfermagem 

Consulta de Diabetes (Diab) 
1. Registada Pressão Arterial em cada semestre 
 

2. Registado peso, altura e IMC uma vez por ano 

3. Registo de pelo menos um exame dos pés nos últimos 12 meses (Intervenção –  
Avaliar risco de úlcera diabética 

4. Registo do perímetro abdominal nos últimos 12 meses. 

5. Registo de gestão do regime terapêutico nos 3 itens (hábitos alimentares, hábitos  
de exercício e regime medicamentoso) nos últimos 12 meses (Foco- Gestão do regime  
terapêutico; Intervenção – Avaliar gestão do regime terapêutico 

6. Registo de intervenção “ avaliar adesão à vacinação” nos últimos 12 meses. 

Consulta de Saúde Materna (SMat) 
1. Registo de DUM na primeira consulta 

2. Registo de parâmetros avaliados (peso, altura, tensão arterial e Combur®) em todas as consultas  

3 . Registo de intervenção” Avaliar adesão à vacinação” 

4. Registo de intervenções de gravidez, de acordo com a idade gestacional 

5. Registo dos antecedentes obstétricos na primeira consulta (campo A. Inicial – Saúde da Mulher-

Saúde Materna-História Obstétrica-Antecedentes). 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Utentes com consulta programada na USF Buarcos no período em análise.  

PERÍODO EM ANÁLISE  

De 05.03.2018 a 09.03.2018 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA 

Nesta avaliação surgiram três intercorrências relevantes: 
 - A auditora teve que aprender a procurar a informação desejada devido à mudança do sistema 
informático de registos do VITACARE para o S-Clínico. 
 -alguns parâmetros que constavam na Norma de Auditoria dos Registos de Enfermagem não 
estavam adequados ao S-Clínico, pelo que alguns dados não foram encontrados. 
- O histórico/avaliação inicial dos processos de enfermagem não migraram entre sistemas e deste 
modo, houve dados que não estavam ainda registados. 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 
 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil (SIJ) – 31consultas 

1.Registo da data de realização do 
diagnóstico precoce (no Campo A. 
Inicial) 

X  
16% 
Não havia histórico dos registos efetuados no 
VITACARE. 

2. Registo da escala de rastreio de Mary 
Sheridan, nas idades-chave. (no campo 
PNSIJ)  

 X 95% 

3. Registo de parâmetros biométricos 
peso e comprimento em todas as 
consultas programadas 

 X 94% 

4. Registo do perímetro cefálico, nas 
idades chave (<= a 36 meses). 

 X 100% 

5. Registo de tensão arterial, nas idades 
chave (> =36 meses). 

X  
86% 
Consultas de reavaliação onde não justifica 
avaliar a TA 

6. Registo das vacinas administradas em 
todas as consultas. 

 X 100% 

7. Registo dos hábitos tabágicos 
(=>14anos). (no Campo A. Inicial)  X  

0% 
Nas 31 unidades de estudo havia apenas um 
adolescente  

8. Registo dos hábitos alcoólicos 
(=>14anos). (no Campo A. Inicial)  X  50% 

9. Registo de novo registo de 
diagnóstico específico de enfermagem 
ou de uma intervenção específica de 
enfermagem. 

 X 94% 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

Consulta de Saúde da Mulher (SMUL) – 19 consultas 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

1.Registo dos parâmetros biométricos 

em todas as consultas 
X  95%, 84%, 74% 

2. Registo do valor da tensão arterial  X 95% 

3. Registo da Menarca (idade), (no 

campo A. Inicial). 
X  

84%  
Apresentação dos resultados em reunião de 
enfermagem. Procurar estratégias para melhorar 
alguns paramentos de registo no campo Avaliação 
Inicial 

4. Registo do Interlúnio (intervalo), (no 

campo A. Inicial). 
 X 96% 

 5. Registo do Cataménio (duração), (no 

campo A. Inicial). 
X  93% 

6. Registo de Menopausa (idade) (no 

campo A. Inicial – Observações). 
X  

58% 
Contou para a avaliação a idade da menopausa ou 
se registo de DUM 
 

7. Registo de intervenção do tipo 

supervisionar adesão à vacinação  
 X 100% 

8. Registo dos antecedentes 

ginecológicos e obstétricos, (no campo 

A. Inicial) 

X  89%, 79% 

9. Registo de intervenção “Avaliar 

adesão ao rastreio” 
X  16% 

10. Registo de intervenção “ Avaliar 

adesão à vacinação”, nos últimos 12 

meses.  

X  84% 

11.Registo de novo registo de 

diagnóstico específico de enfermagem 

ou de uma intervenção específica de 

enfermagem 

 X 100% 
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Consulta de Diabetes (Diab) – 40 consultas 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

1. Registada Pressão Arterial em cada 
semestre 
 

 X 100% 

2. Registado peso, altura e IMC uma vez 

por ano 
 X 100%, 95%, 95% 

3. Registo de pelo menos um exame dos 
pés nos últimos 12 meses. Intervenção 
– Avaliar risco de úlcera diabética 

X  

13%  
O registo da observação dos pés estava cumprido 
em 75% das consultas mas sem registo da 
intervenção associada 

4. Registo do perímetro abdominal nos 

últimos 12 meses. 
 X 95% 

5. Registo de gestão do regime 
terapêutico nos 3 itens 
 (hábitos alimentares, hábitos  
de exercício e regime medicamentoso) 
nos últimos 12 meses.  Foco- Gestão do 
regime terapêutico; 
 Intervenção – Avaliar gestão do regime 
terapêutico 

X  
83% 
Falha nos diagnósticos, que foi corrigida ao longo 
do ano 

6. Registo de intervenção “ avaliar 

adesão à vacinação” nos últimos 12 

meses. 

 X 95% 
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(Foi considerado em conformidade se registos presentes em ≥90% das consultas) 

 

Consulta de Saúde Materma (SMat) – 12 consultas 

CRITÉRIOS  NC C 
Resultados/Comentários / Sugestões/ 
Melhorias e respetivos prazos 

1. Registo de DUM na primeira consulta  X  100% 

2. Registo de parâmetros avaliados 
(peso, altura, tensão arterial e 
Combur®) em todas as consultas  

 X 100% 

3.Registo de intervenção “Avaliar 

adesão à vacinação” 
X  75% 

4. Registo de intervenções de gravidez, 

de acordo com a idade gestacional 
 X 100% 

5. Registo dos antecedentes obstétricos 

na primeira consulta (campo A. Inicial – 

Saúde da Mulher-Saúde Materna-

História Obstétrica-Antecedentes). 

X  

25%  

Verifica-se que nas consultas seguintes aumenta o 
número de grávidas com este parâmetro 
registado 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: REGISTOS DE ENFERMAGEM 13.Setembro.2018 

 

 

 

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 

Nesta avaliação verificou-se uma diminuição significativa na percentagem de registos bem 
executados quando comparados com anos anteriores. Este facto poderá ser justificado pela não 
migração dos dados do VitaCare para o S-clinico, sendo necessário preencher/copiar todos os dados 
que constam da Avaliação Inicial, nas consultas de Saúde Infantil e Juvenil, Saúde Materna e Saúde 
da Mulher/Planeamento Familiar.  

Identificaram-se também alguns erros de registo no levantamento dos Diagnósticos/intervenções 
de enfermagem, particularmente nas consultas de Saúde Materna e de Diabetes. 

Como medidas corretoras propõe-se introduzir uma sistematização dos registos no campo Avaliação 
Inicial e no levantamento de Diagnósticos/intervenções de enfermagem. Decidiu-se também 
discutir e corrigir em reuniões de enfermagem em datas a estipular previamente os registos de cada 
Programa de Saúde alvo de avaliação. 

Para o efeito propomos alterar o período de avaliação dos registos, passando em 2019 para 
bimestral:   

- Saúde Materna (Janeiro/2019) 

- Saúde Infantil e Juvenil (Março/2019) 

- Saúde da Mulher/Planeamento Familiar (Maio/2019) 

- Diabetes (Julho/2019) 

 

 Próxima reavaliação: Setembro de 2019 

    

 

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Enfª Olímpia Pimenta 20.09.2018 
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INTRODUÇÃO 

O consentimento informado para alguns procedimentos correntes na nossa prática diária é, 

sem dúvida, um requisito ético e jurídico fundamental. É uma manifestação de respeito pelo 

doente enquanto ser humano e, inquestionavelmente, uma boa prática.  

Em Setembro dos últimos 5 anos foram realizadas avaliações do grau de cumprimento deste 

direito, a fim de apresentar os resultados e promover a discussão sobre este assunto com toda 

a equipa. Foi elaborado um procedimento para orientação do consentimento informado (ver 

Manual de procedimentos da USF Buarcos), onde se definem os procedimentos que 

necessitam de consentimento informado expresso na forma escrita, e os passos que deverão 

ser seguidos para um registo correto.  

Em Setembro de 2015 foi atualizado o procedimento para os consentimentos informados de 

acordo com atualização da norma da DGS, passando a haver menos procedimentos que 

requerem a necessidade de consentimento informado, comparativamente aos anos 

anteriores.  

Desde 2016 que a USF Buarcos faz o preenchimento dos Consentimentos Informados na 

plataforma da DGS, sempre que esta se encontre disponível. 

A avaliação dos Consentimentos Informados de Casos Clínicos foi excluída desta avaliação, 

dado que a grande maioria é realizada por internos de MGF, e por vezes aquando desta 

avaliação, alguns dos internos já não se encontram em funções na unidade.     

OBJETIVO 

Avaliar o grau de cumprimento do direito ao Consentimento Informado para os seguintes 

procedimentos: 

- Colocação de Dispositivo intra-uterino (DIU) de cobre ou com Levonorgestrel;  

- Colocação de implante contracetivo;  

- Gravação de pessoas em suporte áudio ou audiovisual;   

- Gravação de imagens em fotografia;  

- Administração de Imunoglobulina Anti-D (Rh). 
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MÉTODOS 

POPULAÇÃO A ESTUDAR 

Utentes da USF Buarcos a que, durante o período de 01.10.2017 a 30.09.2018, tenha sido 

realizado um dos seguintes atos:  

- Colocação de DIU ou implante contracetivo na USF (codificado W53 ou X53 no campo “S” 

e/ou “P” parametrizado do SOAP); 

- Realizada gravação audiovisual ou fotografia (guardadas fotografias ou vídeos em pasta 

própria no computador de cada profissional “os meus documentos”); 

- Administração de Imunoglobulina Anti-D (Rh) na USF a grávidas Rh negativas.  

RELAÇÃO TEMPORAL COM A ASSISTÊNCIA 

Retrospectiva  

FONTE DOS DADOS 

Programa Informático SClínico®, processo físico individual, pasta própria no computador “os 

meus documentos” de cada profissional de saúde, pasta de arquivo própria para cópias dos 

consentimentos informados. 

TIPO DE DADOS 

  De processo  

 TIPO DE AVALIAÇÃO  

  Interna  

CRITÉRIOS A AVALIAR  

1. Existir a cópia do formulário de consentimento informado devidamente assinada pelo 

utente e pelo profissional, na pasta de arquivo própria para as cópias dos consentimentos 

informados e/ou no processo físico do utente; 

2. Existir codificação A-Z45 no campo “P” parametrizado do SOAP, em caso de registos 

médicos, para o procedimento de colocação de DIU ou implante contracetivo; 

3. Existir registo expresso no espaço de observações/notas, de que o consentimento 

informado foi entregue e que o utente foi devidamente esclarecido, em caso de consulta 

médica ou de enfermagem.  
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RESULTADOS 

A pesquisa efetuada SClínico®, processos físicos dos utentes e na pasta própria no computador 

“os meus documentos” de cada profissional de saúde revelou 92 unidades de estudo. A 

maioria da população em estudo é referente à colocação de Implantes ou dispositivos intra-

uterinos (68%), seguido da gravação de imagens em fotografia (22%) e da administração de 

anti-D (10%) (figura 1). 

 

FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO EM ESTUDO DE ACORDO COM O ATO REALIZADO NA USF BUARCOS 

 

Obtiveram-se os seguintes resultados por critério: 

Critério 1: 95,7% (n=92) 

Critério 2: 87,3% (n=63) 

Critério 3: 89,1% (n=92) 

 

  

68%

22%

10%

Implante/DIU

fotografia

Anti-D
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ANÁLISE DOS DADOS E COMENTÁRIOS 

O cumprimento do direito ao consentimento informado mantém-se elevado, com 95,7% dos 

casos com formulário de consentimento informado presente no processo físico do utente. O 

registo clínico do esclarecimento do utente, através do registo A/W 45 no plano de cuidados, 

teve mais uma quebra este ano para 73,3%, comparativamente com o ano anterior. O registo 

clínico da entrega do consentimento informado foi cumprido em 89,1% dos casos desta 

avaliação, valor este que subiu relativamente ao ano anterior (Quadro I).  

QUADRO I: CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS NOS ÚLTIMOS 6 ANOS 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Critério 1 74% 85,82% 96,04% 92,86% 97,1% 95,7% 

Critério 2 89% 89,57% 92,47% 97,25% 92,5% 87,3% 

Critério 3 - 77,87% 89,80% 84,3% 81% 89,1% 

 

De uma forma global os consentimentos informados estavam corretamente preenchidos, no 

entanto, ainda existem erros ou omissões de preenchimento muito pontuais, mas 

extremamente necessárias para que o consentimento informado seja válido. As mais 

importantes são omissões de decisão do utente relativamente à autorização do ato e a 

ausência de assinatura por parte do profissional.    

Considerámos importante completar a análise dos dados, subdividindo os diversos 

procedimentos.  

O procedimento colocação de DIU ou implante contracetivo na USF foi o que tinha maior 

número de unidades de estudo, com um total de 63. O critério 1 foi cumprido em 96,8% dos 

casos. O critério 2 e 3 foi cumprido por 87,3% e 90,5%, respetivamente (figura 2).  
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FIGURA 2: PERCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS ÚLTIMOS 6 ANOS, PARA O PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE 

DIU OU IMPLANTE CONTRACETIVO 

 

O procedimento gravação de imagens em fotografia com 20 unidades de estudo, 95% 

cumpriam o critério 1 e 85% o critério 3 (critério 2 não aplicável). Comparando os resultados 

dos anos anteriores verifica-se uma progressiva melhoria do cumprimento do critério 1 (figura 

3).  

 

FIGURA 3: PERCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS ÚLTIMOS 6 ANOS, PARA O PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO DE 

IMAGENS EM FOTOGRAFIA 
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O procedimento administração de Imunoglobulina Anti-D com 9 unidades de estudo, 88,9% 

cumpriam o critério 1 e o critério 3 (critério 2 não aplicável). Comparando os resultados com o 

ano anterior verifica-se uma melhoria de ambos os critérios, correspondendo apenas a um 

caso em que não foi cumprido (figura 4).  

 

FIGURA 4: PERCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS ÚLTIMOS 6 ANOS, PARA O PROCEDIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE 

IMUNOGLOBULINA ANTI-D 

Por ausência de 11 cópias de consentimentos informados na pasta de arquivo, foi solicitado o 

levantamento do processo único do utente, onde se verificou a presença do consentimento 

informado em 7 dos casos. Estes dados revelam que em 8% dos consentimentos informados 

preenchidos não foi tirada cópia para pasta de arquivo.  

No final da avaliação verificou-se a existência de 11 consentimentos informados referentes a 

atos que necessitam de consentimento escrito (5 de fotografias, 6 de implantes/DIU), cujo 

registo/arquivo não estava efetuado da forma correta (fotos não colocadas em pasta própria, 

falta de codificação na colocação de implantes/DIU), pelo que foram excluídos da avaliação.    
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CONCLUSÕES E MEDIDAS CORRETORAS 

Esta avaliação revelou resultados muito satisfatórios, mas existem ainda procedimentos que 

têm de ser melhorados, nomeadamente no rigor do preenchimento do impresso de 

consentimento informado e seu correto registo no programa informático.  

Como medidas corretoras propõe-se reforçar os conhecimentos sobre procedimentos que 

exigem consentimento informado escrito, bem como todos os passos necessários para o seu 

registo correto. É imprescindível melhorar o preenchimento do formulário de consentimento 

informado, garantindo sempre que fica bem identificado, que é assinado por ambos os 

intervenientes, profissional e utente ou representante legal, e que o utente faz a sua escolha. 

O registo no processo clínico individual de que o utente foi esclarecido e que assinou o 

consentimento informado, preferencialmente com registo do número atribuído ao 

consentimento, é de extrema importância para a qualidade dos registos. É ainda importante 

alertar a equipa de assistentes técnicas do circuito que cada consentimento informado tem até 

ser arquivado no processo físico individual do utente, não descurando a importância da cópia 

em pasta própria. Os dados constantes nesta avaliação vão ser divulgados em reunião 

multiprofissional.  

O Conselho Técnico relembra a importância do arquivo das fotografias no computador de cada 

profissional, devidamente identificadas com NOP e data da fotografia, de forma a melhorar a 

qualidade de arquivo, facilitando a consulta das mesmas e posterior avaliação. Dado que foi 

possível obter a listagem das utente com administração de anti-D, após pedido efetuado à 

informática do ACES, será eliminada a folha de registo em Excel na pasta de grupo.    
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 
  

 

Descrição 

O direito à confidencialidade e privacidade dos utentes na USF Buarcos tem sido tema 

de avaliação e auditoria pela Equipa desde há cerca de 5 anos, momento em que se 

iniciou o processo de candidatura da USF à Acreditação em Saúde, sendo o tema do 

Plano de Acompanhamento Interno em 2014.  

A Equipa tem feito várias reavaliações. 

A Privacidade é um direito que assiste a todo o ser humano, descrito no artigo 12 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas.  

A Confidencialidade foi definida pela Organização Internacional de Normalização (ISO) 

como “garantia que a informação seja acessível apenas àqueles autorizados a ter 

acesso” e é uma pedra angular da segurança na informação. 

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

confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificativos que lhe digam 

respeito. 

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

contínua dos serviços, com rigor e respeito pela confidencialidade dos utentes que nos 

REFERENCIAL Manual de Acreditação da ACSA 

ÂMBITO Bloco I - O Cidadão Centro do Sistema de Saúde 

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Verificar o cumprimento da confidencialidade e privacidade na 
prestação de cuidados aos utentes 

DATA DA AUDITORIA 19 Novembro 2018 DURAÇÃO DA AUDITORIA 10 dias 

EQUIPA AUDITORA Catarina Bettencourt 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

procuram para receber cuidados globais, integrados e seguros de que necessitam e a 

que têm direito. 

 

Metodologia 

Tipo de estudo – avaliação da qualidade 

Dimensão estudada – adequação técnica  

Local da observação – USF Buarcos, Figueira da Foz 

Período da observação – 19 a 30/11/2018 

Unidade de estudo – Profissionais da USF  

Tipo de dados – estrutura e processo 

Análise dos dados – programa Microsoft© Excel 20 

Tipo de avaliação – interna 

Critérios de avaliação – explícitos normativos 

Intervenção prevista – Educacional 

Fonte de dados – A avaliação teve por base a verificação do cumprimento da Check List 

reproduzida após Plano de Acompanhamento Interno 2014. A lista é constituída por 4 

grupos de critérios: 

1- Critérios válidos para o Atendimento administrativo, enfermagem e médico  

2- Critérios válidos para o Atendimento administrativo 

3- Critérios válidos para o Atendimento enfermagem e médico  

4- Critérios válidos para o Atendimento médico 

Grupo 1- Critérios válidos para o Atendimento administrativo, enfermagem e médico: 

1- O utente aguarda atendimento na sala de espera 

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

3- O atendimento do utente não é interrompido exceto em situação urgente 
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prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

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

atendimentos 

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

privada 

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

profissionais de saúde da unidade 

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

programa SClínico® ou presencialmente em horário não assistencial 

8- A comunicação urgente entre profissionais faz-se através de Mensagens do 

programa SClínico®, por telefone ou contacto direto 

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

local de trabalho 

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

informático 

11- Os profissionais assinaram compromisso de confidencialidade 

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

medidas corretoras 

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

implementa medidas corretoras 

Grupo 2- Critérios válidos para o Atendimento administrativo: 

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

inscritos 

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

utente adequado  

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

4- A porta de acesso ao atendimento está sempre fechada 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

5- A chave de acesso ao arquivo dos processos clínicos está arquivada em local 

restrito 

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

utente 

Grupo 3- Critérios válidos para o Atendimento enfermagem e médico: 

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

janelas 

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

com porta trancada ou com uso de cortina/biombo 

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

verbalmente pelo utente 

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

consulta vídeo-gravada 

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

verbalmente por este 

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

Grupo 4- Critérios válidos para o Atendimento médico: 

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

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

Os critérios são considerados em conformidade se cumpridos em pelo menos 90% dos 

casos. 

Esta auditora foi realizada por observação direta e entrevista aos elementos da Equipa 

(19 a 30 de novembro) e com a aplicação de questionários distribuídos aos utentes que 

se deslocaram à USF Buarcos, nos dias 26 a 30 de novembro, pela Equipa Administrativa. 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

Resultados 

Foram distribuídos 60 questionários, dos quais 56 foram respondidos (Taxa de resposta 

de 93%). Destes 56, foram eliminados 12 por não terem tido respostas nas questões 

relativas à privacidade (21% questionários incompletos). 

Os questionários foram respondidos por utentes com idades compreendidas entre os 6 

e os 81 anos, com uma média de idade de 50,25 anos. O sexo feminino respondeu a 

77% dos questionários. 

 

CRITÉRIOS A AVALIAR NC C 
Comentários / Sugestões de 
oportunidade  / Melhorias e respetivos 
prazos 

1.1 - O utente aguarda atendimento na sala de 
espera  X 

Portas fechadas de acesso aos corredores dos 
gabinetes 

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

Otimizado desde que reorganização espaço 
atendimento 

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

20% dos utentes responderam que foram 
interrompidos nos seus atendimentos 

1.4 - Não há informação clínica identificada de 
forma acessível e visível nos atendimentos X  

20% das avaliações aos atendimentos apresentavam 
informação clínica identificada acessível 

1.5 - A informação clínica do utente circula pela 
unidade de saúde de forma protegida e privada  X  

1.6 - A informação clínica dos utentes é arquivada 
em locais de acesso exclusivo dos profissionais de 
saúde da unidade 

 X  

1.7 - A comunicação não urgente entre 

profissionais faz-se através de Mensagens do 

programa SClínico® ou presencialmente em horário 

não assistencial 

 X 
Ao questionar os diferentes elementos da equipa 
todos responderam que usam o SClínico® para 
comunicar 

1.8 - A comunicação urgente entre profissionais 

faz-se através de Mensagens do programa 

SClínico®, por telefone ou contacto direto 
X  

Ao questionar os diferentes elementos da equipa 4 
médicas, 1 enfermeira e 1 assistente técnica 
responderam que contactavam diretamente 

1.9 - Os ecrãs dos computadores são bloqueados na 

ausência do profissional do seu local de trabalho X  
Foram consideradas as 1ªs avaliações de cada 
profissional, 3 avaliações com sessão não bloqueada 

1.10 - Os profissionais mantêm o sigilo 

relativamente às suas credenciais de acesso 

informático 
 X  

1.11 - Os profissionais assinaram compromisso de 

confidencialidade  X  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

 

1.12 - As reclamações por quebra de 

confidencialidade são analisadas e elaboradas 

medidas corretoras 
 X  

1.13 - A USF avalia anualmente a satisfação dos 

utentes quanto à confidencialidade e implementa 

medidas corretoras 
 X  

2.1 - A administrativa entrega o guia do utente 

adequado a todos os novos utentes inscritos X  

65,8% dos utentes responderam que receberam o 
guia do utente. Poderemos justificar este baixo 
resultado devido à redução do número de 
assistentes técnicas e manutenção do horário 
assistencial 

2.2 - A administrativa questiona todos os utentes 

sobre o conhecimento do guia do utente adequado X  

30,9% dos utentes responderam que conhecem o 
guia do utente.  Poderemos justificar este baixo 
resultado devido à redução do número de 
assistentes técnicas e manutenção do horário 
assistencial 

2.3 - O atendimento é feito a um utente de cada vez  X  

2.4 - A porta de acesso ao atendimento está 

sempre fechada  X  

2.5 - A chave de acesso ao arquivo dos processos 

clínicos está arquivada em local restrito  X  

2.6 - O atendimento telefónico é feito de forma a 

preservar a confidencialidade do utente  X  

3.1 - Todos os gabinetes têm porta com tranca ou 

cortina/biombo e vidro fosco nas janelas 
 X  

3.2 - Procedimentos em que haja exposição da 

intimidade do utente são efetuados com porta 

trancada ou com uso de cortina/biombo 

X  
77,7% dos utentes responderam que é 
salvaguardada a sua privacidade em procedimentos 
com exposição da intimidade.  

3.3 - A presença na consulta de profissionais de 

saúde em formação é autorizada verbalmente pelo 

utente 

X  
71,7% dos utentes responderam que autorizaram a 
presença de profissionais de saúde em formação na 
consulta 

3.4 - O utente assina consentimento informado 

quando são fotografadas lesões e/ou consulta 

vídeo-gravada 
X  

17% dos utentes respondeu que assina 
consentimento informado quando o profissional 
solicita a captação de fotos ou vídeo. 
Dados os bons resultados obtidos na avaliação da 
utilização dos consentimentos informados é provável 
que esta questão tenha sido mal interpretada pelo 
utente. Deverá ser revista a necessidade de manter 
este critério.  

3.5 - A presença de um acompanhante do utente 

na consulta é autorizada verbalmente por este X  

56,25% dos utentes acompanhados referiram que 
foram questionados verbalmente sobre a 
autorização da presença de acompanhante na sua 
consulta.  

3.6 - A porta de acesso ao corredor de gabinetes 
de consulta está sempre fechada  X  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

 

 

 

 

4.1- Os delegados de informação médica aguardam 

atendimento na sala de espera  X  

4.2-Toda a informação clínica é entregue ao 
utente em envelope fechado  X 

Apesar do cumprimento deste critério, é importante 
ter em consideração que muitas das vezes há falha 
no fornecimento de envelopes à USF 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Profissionais da USF Buarcos e utentes frequentadores da unidade no período em análise 

PERÍODO EM ANÁLISE  

19 a 30/11/2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

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

prestação de cuidados pela Equipa da USF Buarcos 
19/11/2019 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

O período de análise inicialmente estabelecido coincidiu com ausência de alguns elementos, o que 
motivou o alargamento do intervalo a avaliar. 

A ausência de um elemento da Equipa Administrativa por período prolongado, refletiu-se no desgaste 
dos restantes elementos, nomeadamente a nível do cansaço, falta de concentração e tolerância. 

Existem critérios que necessitam de observação direta, causando constrangimento no normal 
funcionamento da Equipa. 

A utilização de questionários de preenchimento livre e a necessidade do seu preenchimento 
completo leva à exclusão de muitos questionários, sobrando uma amostra pouco satisfatória para a 
avaliação pretendida. 

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade / Melhorias e respetivos 
prazos 

27 10 17 

Dos 27 critérios analisados, 10 não se encontram cumpridos. 
É importante o bloqueio dos computadores e o arquivo da informação clínica 
dentro do gabinete, em caso de ausência.  
Teremos de definir estratégias para evitar os esquecimentos perguntas 
essenciais, para otimização de tratamentos e vigilâncias. 

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Verificamos que as auditorias visam a melhoria da qualidade na prestação de cuidados de saúde à 
população. Garantindo a privacidade e confidencialidade estamos a perpetuar esta melhoria. 

O resultado desta auditoria revela a necessidade de se fazerem reestruturações dos critérios e da 
importância de manter estas avaliações, para reforçar a equipa da importância destas atitudes na 
nossa prática diária.  

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Catarina Bettencourt 27.12.2018 



 

   

AUDITORIAS DE SEGURANÇA 
2018 

 ANEXO 2  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Arquivo Geral e Segurança da Informação 07/11/2018 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 
  

 

REFERENCIAL Manual de procedimentos 

ÂMBITO Procedimento para a Gestão documental e arquivo (PG05Proc01) 

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Verificar o cumprimento do procedimento para a Gestão 
documental e Arquivo 

DATA DA AUDITORIA 07/11/2018 DURAÇÃO DA AUDITORIA 1 dia 

EQUIPA AUDITORA Fernanda Terreno 

CRITÉRIOS A AVALIAR NC C 
Comentários / Sugestões de 
oportunidade  / Melhorias e 
respetivos prazos 

1 – As administrativas arquivam o conteúdo das caixas de 
arquivo do atendimento, em 24 horas? 

 X  

2 – Porta fechada e iluminação adequada, no arquivo?  X  

3 – No arquivo, existe folha de entradas e saídas e esta 
encontra-se devidamente preenchida? 

 X  

4 – Estão identificadas todas as prateleiras no arquivo?  X  

5 – Todas as gavetas dos ficheiros médicos do arquivo estão 
identificadas? 

 X  

6 – Está definida a forma como os processos dos utentes 
estão organizados dentro de cada arquivo? 

 X  

7 – Os processos estão arquivados de acordo com o 
procedimento? 

 X  

8 – Existe um local de arquivo dos processos clínicos inativos 
(transferidos e óbitos)? 

 X  

9 – O local de arquivo dos processos clínicos transferidos 
encontra-se separado dos outros processos?  

 X  

10 – O local de arquivo dos processos clínicos de óbitos 
encontra-se separado dos outros processos? 

 X  

11 – Existe alguma informação a incentivar o utente a 
levantar os EAD’s no secretariado? 

X  

Continua a não se conseguir cumprir por 
causa da confidencialidade. Informamos o 
utente que deverá levantar os exames 
depois do contacto do médico.  

12 – Existe folha de registo para a saída do arquivo geral da 
documentação interna e externa? 

 X  

13 – os processos clínicos dos óbitos estão arquivados de 
forma a aplicar a portaria 835/91 – Regulamento 
Arquivístico? 

 X  

14 – As prescrições da medicação e dos EADs encontram-se 
arquivadas, mesmo quando estão fora de validade? 

 X  
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Arquivo Geral e Segurança da Informação 07/11/2018 

 

 

 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Caixas de arquivo no atendimento administrativo e arquivo clínico 

PERÍODO EM ANÁLISE  

07 de Novembro de 2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Arquivo Geral e Segurança da Informação 07/11/2018 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

Não houve intercorrências. 

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade / Melhorias e respetivos 
prazos 

11 X    

Os EADs devem ser entregues ao próprio, ao representante legal ou 
quem possuir autorização (regras confidencialidade). Médicos devem 
informar o utente que deve vir levantar os exames logo que possível. 
Sempre que os utentes têm receitas ou requisições de novos exames 
na caixa de arquivo, deve constar uma nota com a informação de 
EADs por levantar.  

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

A maioria dos critérios analisados estão cumpridos.  

O critério 11 tem potencial de melhoria, no entanto, devido às regras de confidencialidade e 
às normas de arquivo, não está a ser possível eliminar este arquivo.  

A limpeza dos ficheiros, eliminando conteúdo sem interesse para arquivo, é uma medida 
importante a tomar pelas administrativas, por forma a facilitar o acondicionamento dos 
processos. Esta prática teve de ser suspensa devido à falta de uma assistente técnica.  

Verifica-se que as assistentes técnicas têm a preocupação de eliminar receitas e credenciais 
de EADs fora de validade, das caixas de arquivo do atendimento administrativo.  

Verifica-se ainda um atraso no arquivo de informação clínica nos processos clínicos 
individuais, devido à diminuição da equipa de assistentes técnicas. Foi solicitado o 
alargamento da equipa para 5 elementos, que ainda não se concretizou, e uma assistente 
técnica encontra-se com atestado médico prolongado, logo de momento a USF funciona 
apenas com 3 elementos. Foram definidas em equipa, funções administrativas a suspender 
temporariamente.    

Próxima auditoria – Março de 2019 

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Fernanda Terreno 07-11-2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

20/02/2018 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL Manual de Procedimentos USF Buarcos 

ÂMBITO 
Procedimento para Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Verificar o cumprimento do procedimento para Gestão de Stocks e 
armazenamento de medicamentos e material clínico 

DATA DA AUDITORIA 20-02-2018 DURAÇÃO  DA AUDITORIA 4 Dias úteis 

EQUIPA AUDITORA Enfermeira Tânia Silva 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Todo o material de consumo clínico e medicamentos. 

PERÍODO EM ANÁLISE  

20-02-2018 a 23-02-2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

20/02/2018 

 

CRITÉRIOS A AVALIAR NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade / 
Melhorias e respetivos prazos 

1 – Requisição de medicamentos e 
material de uso clínico efectuado 
mensalmente em suporte informático. 

 X 

Requisição feita em suporte informático, enviada 
mensalmente, pela Enfermeira Isabel Ribeiro, 
conforme orientação por mail da D. Andrea Lopes da 
ARS Centro, I.P. 

2 – Receção do material efectuada por 
uma enfermeira que confere o material, 
data e assina as vias do documento do 
fornecimento. 

 X 
Realizado mensalmente aquando da chegada do 
material. 

3 – Os medicamentos com condições 
especiais de armazenamento são 
imediatamente identificados e 
armazenados 

 X  

4 – Registo de entrada de todo o material 
e medicamentos em ficheiro de Excel 
próprio. 

 X Registadas mensalmente todas as entradas. 

5 – Revisão das validades de todo o 
material de consumo clínico e 
medicamentos. 

 X 
Realizada mensalmente aquando do armazenamento 
do material. 

6 – Disposição dos produtos com 
adequada rotação dos stocks (colocados á 
frente os que tem o prazo de validade 
mais curto) 

 X 

 

7 – Armazenamento separado dos 
medicamentos LASA e MAM e sua correta 
identificação 

 X 
 

8– Armazenamento dos medicamentos e 
materiais de uso clínico em condições 
adequadas de limpeza, humidade e 
temperatura. 

 X  

9- Verificação das condições de humidade 
e temperatura presentes no armazém 
realizada diariamente pela enfermeira 
que entra às 8H e os registos do Termo 
higrómetro são descarregados em 
suporte informático. 

 X 

Os registos do Termo higrómetro ficam arquivados 
na Pasta de Grupo -USF Buarcos- Grupo de 
Enfermagem-Registos de Humidade e temperatura 
do armazém e Medicamentos-Medicamentos 

10 – Limpeza do armazém realizada 
mensalmente. 

 X 

Realizada limpeza do armazém mensalmente 
(normalmente na última semana de cada mês; 
27/09/2017, 25/10/2017, 29/11/2017, 27/12/2017, 
31/01/2018). Feito registo em folha própria. 

11 – Registo da data de abertura na 
embalagem do medicamento. 

 X Observado em todos os gabinetes de enfermagem. 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

20/02/2018 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

Não houve. 

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade  / Melhorias e 
respetivos prazos 

1  X  

2  X  

3  X  

4  X  

5  X  

6  X  

7  X  

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Todos os critérios analisados deste procedimento estão em Conformidade.  

Próxima auditoria na semana de 20 a 24 de Agosto 2018. 

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Enfermeira Tânia silva 23-02-2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

21/08/2018 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL Manual de Procedimentos USF Buarcos 

ÂMBITO 
Procedimento para Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

OBJETIVO DA AUDITORIA 
Verificar o cumprimento do procedimento para Gestão de Stocks e 
armazenamento de medicamentos e material clínico 

DATA DA AUDITORIA 21-08-2018 DURAÇÃO  DA AUDITORIA 4 Dias úteis 

EQUIPA AUDITORA Enfermeira Tânia Silva 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Todo o material de consumo clínico e medicamentos. 

PERÍODO EM ANÁLISE  

21-08-2018 a 24-08-2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

21/08/2018 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS A AVALIAR NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade / 
Melhorias e respetivos prazos 

1 – Requisição de medicamentos e material de 
uso clínico efectuado mensalmente em suporte 
informático. 

 X 

Requisição feita em suporte informático, enviada 
mensalmente, pela Enfermeira Isabel Ribeiro, 
conforme orientação por mail da D. Andrea Lopes 
da ARS Centro, I.P. 

2 – Receção do material efectuada por uma 
enfermeira que confere o material, data e assina 
as vias do documento do fornecimento. 

 X 
Realizado mensalmente aquando da chegada do 
material. 

3 – Os medicamentos com condições especiais 
de armazenamento são imediatamente 
identificados e armazenados 

 X  

4 – Registo de entrada de todo o material e 
medicamentos em ficheiro de Excel próprio. 

 X Registadas mensalmente todas as entradas. 

5 – Revisão das validades de todo o material de 
consumo clínico e medicamentos. 

 X 
Realizada mensalmente aquando do 
armazenamento do material. 

6 – Disposição dos produtos com adequada 
rotação dos stocks (colocados á frente os que 
tem o prazo de validade mais curto) 

 X 
 

7 – Armazenamento separado dos 
medicamentos LASA e MAM e sua correta 
identificação 

 X 
 

8 – Armazenamento dos medicamentos e 
materiais de uso clínico em condições 
adequadas de limpeza, humidade e 
temperatura. 

 X  

9 – Verificação das condições de humidade e 
temperatura presentes no armazém realizada 
diariamente pela enfermeira que entra às 8H e 
os registos do Termo higrómetro são 
descarregados em suporte informático. 

 X 

Os registos do Termo higrómetro ficam 
arquivados na Pasta de Grupo -USF Buarcos- 
Grupo de Enfermagem-Registos de Humidade e 
temperatura do armazém e Medicamentos-
Medicamentos 

10 – Limpeza do armazém realizada 
mensalmente. 

 X 

Realizada limpeza do armazém mensalmente 
(normalmente na última semana de cada mês; 
28/02/2018, 28/03/2018, 30/04/2018, 
30/05/2018, 27/06/2018, 25/07/2018). Feito 
registo em folha própria. 

11 – Registo da data de abertura na embalagem 
do medicamento. 

 X 
Observado em todos os gabinetes de 
enfermagem. 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: Gestão de Stocks e armazenamento de 
medicamentos e material clínico 

21/08/2018 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

Não houve. 

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade  / Melhorias e respetivos 
prazos 

1  X  

2  X  

3  X  

4  X  

5  X  

6  X  

7  X  

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Todos os critérios analisados deste procedimento estão em Conformidade.  

Próxima auditoria na semana de 18 a 22 de Fevereiro 2019. 

 
 

EQUIPA AUDITORA DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO Enfermeira Tânia silva 24-08-2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE 21/02/2018 

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 
  

 

 

A USF Buarcos tem definido no seu Manual de Procedimentos, um procedimento de 

higienização ambiental, definido com base nas normas da DGS e Grupo Coordenador 

Regional PPCIRA do ACES Baixo Mondego. 

A limpeza e manutenção das superfícies estruturais do ambiente são medidas 

fundamentais de controlo de qualidade do ambiente das unidades de saúde.  

No sentido de dar cumprimento aos objetivos definidos pela USF, que pretende, que a 

sua unidade seja de referência, na prestação de cuidados de saúde de excelência, os 

Elos PPCIRA da USF proposeram-se aplicar as recomendações de Boas Práticas na 

Higienização do Ambiente nas Unidades de Saúde da DGS. 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAL Manual de Procedimentos da USF 

ÂMBITO Qualidade dos serviços de limpeza da USF  

OBJETIVO DA AUDITORIA Avaliar o cumprimento do procedimento 

DATA DA AUDITORIA 
21-02-2018 e 13-
03-2018 

DURAÇÃO  DA AUDITORIA 2dias 

EQUIPA AUDITORA Elos de Ligação PPCIRA e Enfermeira do Conselho Técnico 

SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Profissional de limpeza da USF 

PERÍODO EM ANÁLISE  

21 de fevereiro de 2018 
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 AUDITORIA INTERNA Data de realização 
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CRITÉRIOS A AVALIAR 

CADERNO DE ENCARGOS 

1- Está estipulado caderno de encargos para esta área onde constem critérios básicos 
de controlo de infeções 

2- A frequência de limpeza está estipulada por áreas em função das necessidades 

3- A carga horária de limpeza diária, semanal e global, atribuída ás diversas áreas é 
cumprida 

4- Os responsáveis da unidade têm acesso ao caderno de encargos e ao programa de 
limpeza atribuído à USF 

METODOLOGIA DE LIMPEZA 

5- O método de limpeza utilizado é o da limpeza húmida 

6- Para a limpeza do chão, é utilizado o método do duplo balde 

7- Os profissionais de limpeza têm conhecimento do método e aplicam-no 
corretamente 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

8- Existe material de limpeza exclusivo para cada área (unidades dos utentes, 
instalações sanitárias, copa) 

9- Se existem aspiradores, estes têm filtros e são mudados periodicamente 

10- Se existem máquinas de lavar superfícies, os tanques de água são despejados e 
limpos apos a utilização e mantidos secos 

11- Não são utilizadas vassouras dentro da unidade 

12- Os panos de limpeza e cabeças das esfregonas são lavados e desinfetados em 
máquina com ciclo de desinfeção pelo calor e secagem 

13- Os cabos das esfregonas ou rodos são metalizados ou de material não poroso 

14- Os produtos utilizados na limpeza têm aceitação e concordância da CCI 

15- Esses produtos são fornecidos aos serviços em embalagens de origem 

16- As embalagens contêm rótulos com indicações de utilização, composição, 
precauções de segurança 

17- Os funcionários da limpeza conhecem as regras de diluição e utilização em 
segurança dos produtos que aplicam 
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AVALIAÇÃO E CONTROLO DO PROCESSO 

18- É feita avaliação periódica da qualidade dos serviços de limpeza prestados 

19- É utilizado um instrumento de avaliação elaborado para o efeito 

20- O instrumento foi elaborado com a colaboração da CCI 
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DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES  
 

CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade  / Melhorias e respetivos 
prazos 

1 x  Não há caderno de encargos  

2 x   

3 x  
 

4 x  Não há programa de limpeza atribuído à USF 

5  x  

6  x  

7 x  

O balde vermelho tinha água fria com detergente e o azul também. 
Ambos os baldes estavam a metade da capacidade. Escorredor no 
balde vermelho. A esfregona era passada no balde vermelho, 
escorrida, lavava chão. Passada no balde azul, escorrida e lavava 
chão. A água não é mudada entre salas. 
As superfícies são limpas com pano embebido em detergente e o 
pano não é enxaguado na passagem de um equipamento para outro. 
Os detergentes usados não são os adequados. 

8 x  
Os panos das casas de banho são exclusivos, mas as restantes áreas 
são limpas com os mesmos panos. As esfregonas, mopas e baldes são 
utilizadas para todas as áreas. 

9   Não se aplica porque não há aspiradores 

10   
Não se aplica porque embora existam máquinas de lavar superfícies,  
as funcionárias estão proibidas de as utilizar  

11  x  

12  x  

13  x  

14  x 
Os panos utilizados estão de acordo com o procedimento de limpeza 
ambiental do grupo coordenador PPCIRA 

15  x  
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16  x  

17 x  
As profissionais conhecem as regras da diluição mas não sabem as 
regras de segurança. 

18 x   

19 x   

20 x   
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CRITÉRIOS A AVALIAR 

ROUPA: 
Circuito da Roupa  

1- A Unidade de Saúde dispõe de recomendações escritas para o circuito da rouparia e 
      lavandaria 
 

2- Estas recomendações foram divulgadas pelos Serviços/Departamentos 

Recolha da Roupa Suja 

3- A recolha da roupa suja é feita com o mínimo de manipulação e agitação 

4- A recolha da roupa suja é feita sem encostar á farda do pessoal 

5- A roupa é colocada diretamente no saco apropriado (de acordo com a política interna) 

6- Os sacos são encerrados corretamente (braçadeira, outro sistema) 

Lavandaria 

7- As áreas limpas e sujas possuem sistema de ventilação adequada 

8- Existem equipamentos de proteção individual (bata, máscara, luvas e proteção 
ocular) 
 

9- O local tem lavatório para a higiene das mãos, com sabão líquido apropriado e 
Toalhetes 

 

10- Os profissionais que trabalham na rouparia (Zonas suja e limpa) têm formação 
específica para as funções que desempenham 
 

11- As máquinas de lavar roupa atingem as seguintes temperaturas: 
60ºC durante 10 minutos 
71ºC durante 3 minutos 
98ºC durante 2 minutos 

 

Armazenamento central da roupa limpa 

12- É um local limpo e arejado 
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13- A roupa limpa está contida em armários fechados 

14- Se está em prateleiras, estas estão a uma distância do chão de pelo menos 30 
cm e do tecto, de 45 cm. 
 

Armazenamento da roupa limpa na unidade 

15- A manipulação da roupa lavada é cuidadosa 

16- A roupa limpa está contida em armários fechados 

Avaliação Microbiológica da Roupa Lavada 

17- É feita avaliação periódica da qualidade microbiológica da roupa lavada, ou se 
muda a empresa de tratamento da roupa 

18- É utilizado um instrumento de avaliação elaborado para o efeito 

Resíduos: 
Acondicionamento 

19- Existe um local referenciado para armazenamento dos resíduos, com espaços    
       separados e sinalizados para resíduos dos grupos Perigosos e Não Perigosos 
 

20- Se sim, o local é de fácil acesso e de fácil limpeza 

21- Este espaço está dimensionado em função da periodicidade de recolha e eliminação 
      tem uma capacidade mínima de armazenagem correspondente para 1 semana 

22- Existem condições de refrigeração dos resíduos, no caso deste prazo ser excedido 

23- Os sacos e contentores são suficientes em quantidade e qualidade, ao nível dos 
serviços/departamentos, para fazer face às exigências 

24- Os sacos e contentores de resíduos são identificados na fonte de produção 
(unidade) a fim de serem facilmente identificados se surgem falhas no 
circuito 

25-  Os contentores utilizados para armazenagem/transporte dos resíduos dos grupos III   
 e IV são resistentes, estanques, permitem fecho hermético e são laváveis 

26-  Os sacos de resíduos dos grupos são encerrados por braçadeira ou outro método 
  seguro 

27- É utilizado um instrumento de avaliação elaborado para o efeito 

Tratamento 
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28- Os resíduos sólidos do grupo III são tratados por Incineração 

29- O resíduo líquido tem sistema próprio de tratamento ao nível da rede de 
esgotos 

30- Está definido um programa de reciclagem de resíduos do grupo I e II 

31- A Instituição já procedeu à substituição de termómetros e de esfigmomanómetros  
de mercúrio 

Triagem, Acondicionamento e Transporte 

32- Na instituição existem recomendações para uniformização das práticas de triagem, 
acondicionamento, transporte e tratamento dos resíduos 

33- A CCI colaborou na elaboração das Recomendações 

34- As Recomendações foram suficientemente divulgadas pelas unidades   

35- Todas as Unidades têm uma cópia das recomendações em local 
acessível para consulta 

36- Existe registo atualizado da quantidade de resíduos produzidos na Instituição por 
grupos de resíduos (I, II, III e IV 

37- - É efetuada na Instituição, uma auditoria às práticas de triagem, acondicionamento, 
transporte e tratamento de resíduos sólidos e líquidos 

38- Há a preocupação de envolver multidisciplinarmente os profissionais de saúde em 
       campanhas de sensibilização para as práticas corretas de triagem,     

            acondicionamento e tratamento dos resíduos 
 

39- Se sim, a CCI colabora nestas ações de sensibilização 

40- Tem sido desenvolvidas regularmente ações de formação/ sensibilização sobre esta 
temática 
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CRITÉRIOS  NC C 
Comentários / Sugestões de oportunidade  / Melhorias e respetivos 
prazos 

1  X  Não há recomendações escritas. 

2  X   

3  X  
 

4   X  

5  X  A roupa é colocada em “baldes”, sem saco de plástico. 

6  X   

7   X  

8   X  

9  X  Só existe lavatório. Sem sabão nem toalhetes de papel. 

10  X   

11  X  Máquina de lavar roupa avariada há vários anos, não aquece a água. 

12   X  

13  X  Roupa limpa está numa prateleira. 

14   X  

15   X  

16   X  

17  X   

18  X   

19   X  

20   X  



 

Elaboração: Elos Ligação PPCIRA e Enfermeira do Conselho Técnico 

Pág. 10 
Validação do Relatório: Conselho Técnico da USF Buarcos – Dr.ª Cláudia Paulo e Enf. Olimpia Pimenta  

 

 AUDITORIA INTERNA Data de realização 

TEMA: PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE 21/02/2018 

 

 

21   X  

22   X  

23   X  

24  X  Contentores não identificados. 

25   X  

26   X  

27  X  Não existe um instrumento de avaliação. 

28   X  

29  X   

30  X   

31    X  

32  X   

33  X     

34  X   

35  X   

36  X   

37  X   

38  X    

39  X    

40 X   
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PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES: 

- Envio dos resultados da auditoria ao Grupo Coordenador PPCIRA do ACES Baixo 

Mondego e Responsável das profissionais de limpeza 

- Apresentação em reunião de serviço dos resultados 

- Definição e afixação de protocolos de limpeza de acordo com as áreas de risco 

identificadas na USF. 

- Definição em reunião multidisciplinar do/s gabinete/s para realizar pensos. 

- Formação às profissionais de limpeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA  

Auditorias realizadas por observação direta, pelo que, há o enviesamento de as 
profissionais saberem que o seu trabalho está a ser observado. 

 

 

 

 
 

 
EQUIPA AUDITORA 

DATA 

REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
Elos PPCIRA e Enf. Conselho 

Técnico 
9-03-2018 
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INTRODUÇÃO	  

	  

O	  XXI	  Governo	  Constitucional	  estabeleceu	  como	  prioridade	  a	  defesa	  do	  Serviço	  Nacional	  de	  
Saúde(SNS)	  e	  neste	  âmbito,	  identificou	  a	  necessidade	  de	  combater	  as	  infeções	  associadas	  aos	  
cuidados	  de	  saúde(IACS),	  as	  quais	  são	  responsáveis	  por	  custos	  que	  ascendem	  a	  cerca	  de	  300	  
milhões	  de	  euros	  anuais.	  

Em	  Fevereiro	  de	  2013	  foi	  criado	  o	  Programa	  de	  Prevenção	  e	  Controlo	  de	  Infeções	  e	  de	  
Resistência	  aos	  Antimicrobianos(PPCIRA)	  com	  carácter	  de	  programa	  prioritário	  de	  saúde,	  com	  
3	  áreas	  de	  intervenção	  principais:	  Campanha	  de	  PBCI,	  programa	  de	  apoio	  à	  prescrição	  de	  
antibióticos	  e	  vigilância	  epidemiológica	  e	  de	  resistência	  a	  antimicrobianos.	  

O	  conhecimento	  pelas	  unidades	  de	  saúde	  dos	  seus	  dados	  relativos	  a	  infeções	  associadas	  aos	  
cuidados	  prestados,	  resistência	  bacteriana	  e	  consumo	  de	  antibióticos	  permite	  a	  definição	  e	  
implementação	  de	  ações	  de	  melhoria.	  

A	  implementação	  das	  medidas	  preconizadas	  como	  necessárias	  à	  promoção	  e	  viabilização	  de	  
boas	  práticas	  na	  área	  do	  controlo	  de	  infeção	  e	  gestão	  do	  risco/segurança	  do	  doente	  é	  
indispensável	  para	  melhorar	  processos	  e	  resultados.	  

O	  Despacho	  nº3844-‐A/2016	  define	  como	  Índice	  de	  qualidade	  PPCIRA	  para	  os	  CSP	  para	  o	  
triénio	  2017-‐2019	  a	  Taxa	  de	  adesão	  ao	  primeiro	  momento	  de	  higiene	  das	  mãos,	  cujo	  objetivo	  é	  
ser	  superior	  a	  70%.	  

No	  sentido	  de	  melhorar	  práticas	  e	  atingir	  a	  excelência,	  a	  USF	  Buarcos	  realiza	  anualmente	  a	  
avaliação	  ao	  cumprimento	  das	  boas	  práticas	  na	  higiene	  das	  mãos,	  responsabilidade	  dos	  elos	  
PPCIRA.	  
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OBJETIVOS	  

GERAL	  

Avaliar	  o	  cumprimento	  das	  Boas	  Práticas	  na	  Higiene	  das	  Mãos	  pelos	  profissionais	  médicos	  e	  
enfermeiras	  da	  USF	  Buarcos.	  	  

ESPECIFICOS	  	  
1-‐	  Avaliar	  a	  disponibilidade	  de	  meios	  para	  higienizar	  as	  mãos	  
2-‐Avaliar	  o	  cumprimento	  do	  1º	  momento	  na	  higienização	  das	  mãos	  
3-‐Avaliar	  o	  cumprimento	  dos	  5	  momentos	  na	  higienização	  das	  mãos	  
4-‐Avaliar	  o	  cumprimento	  da	  técnica	  correta	  para	  a	  higienização	  das	  mãos	  
5-‐Avaliar	  o	  SABA	  consumido	  na	  unidade	  em	  consultas	  médicas	  e	  de	  enfermagem	  

	  
	  

MÉTODOS	  	  

Tipo	  de	  estudo	  –	  avaliação	  de	  qualidade	  

Dimensão	  estudada	  –	  adequação	  técnica	  e	  cientifica	  

Local	  da	  observação	  -‐	  USF	  Buarcos,	  Figueira	  da	  Foz	  

Unidade	  de	  estudo	  –	  profissionais	  médicos	  e	  enfermeiros	  

Critérios	  de	  qualidade:	  Tabela	  I	  

Tipo	  de	  avaliação	  –	  interna	  

Período	  de	  avaliação	  –	  1	  de	  Fevereiro	  de	  2018	  a	  21	  de	  janeiro	  de	  2019	  

Fonte	  de	  dados	  –	  observação	  direta,	  programa	   informático	  mim@uf	  e	  tabela	  excel	  em	  pasta	  

“PPCIRA”,	  na	  pasta	  de	  grupo	  USF	  Buarcos	  

Análise	  de	  dados	  –	  programa	  Excel	  

Tipo	  de	  intervenção	  prevista	  (medidas	  corretoras)	  –	  apresentação	  dos	  resultados	  em	  reunião	  
multidisciplinar,	   identificação	   de	   fragilidades	   e	   oportunidades	   de	   melhoria,	   formação	  
profissional,	  reavaliação	  anual	  
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Tabela	  I	  –	  Descrição	  dos	  critérios	  de	  qualidade	  

Critério	   Descrição/	  método	  de	  avaliação	   Parâmetros	  a	  avaliar	   Critério	  de	  
cumprimento	  

1	  –	  Existe	  SABA	  à	  disposição	  
de	  todos	  os	  profissionais	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  	   Existe	  SABA	  à	  disposição	  de	  
todos	  os	  profissionais	  

Sim	  

2	  –	  Está	  em	  curso	  na	  USF	  
algum	  tipo	  de	  sensibilização	  
sobre	  a	  higiene	  das	  mãos	  

	  

São	  avaliados	  a	  existência	  de	  
material	  informativo	  nos	  
gabinetes,	  a	  formação	  e	  a	  
disponibilização	  de	  material	  
cientifico	  

	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

São	  avaliados	  a	  existência	  de:	  

1-‐	  Pósteres	  sobre	  a	  técnica	  
de	  higiene	  das	  mãos	  afixados	  
nos	  gabinetes	  

2-‐	  Formação	  a	  todos	  os	  
profissionais	  sobre	  higiene	  
das	  mãos	  

3-‐	  Acesso	  a	  guidelines	  da	  
OMS	  	  e	  	  normas	  da	  DGS	  
sobre	  higiene	  das	  mãos	  

	  

Sim	  

3	  –	  Os	  profissionais	  
apresentam	  unhas	  curtas	  e	  
limpas	  sem	  artefactos	  ou	  
extensões	  e	  sem	  verniz	  

São	  observadas	  as	  unhas	  dos	  
profissionais	  durante	  a	  prestação	  
de	  cuidados	  aos	  utentes	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

Cada	  profissional	  tem:	  

1-‐   Unhas	  curtas	  
2-‐   Unhas	  limpas	  
3-‐   Sem	  artefactos,	  

extensões	  ou	  verniz	  

Sim	  se	  cumpre	  os	  
parâmetros	  1,2	  e	  3	  

4	  –	  Os	  profissionais	  não	  
utilizam	  adornos	  durante	  a	  
prestação	  de	  cuidados	  

São	  avaliados	  a	  existência	  de	  
adornos	  durante	  a	  prestação	  de	  
cuidados	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

Cada	  profissional	  não	  tem:	  

1-‐   Anéis	  
2-‐   Pulseiras	  
3-‐   Relógio	  

Sim	  se	  cumpre	  os	  
parâmetros	  1,	  2	  e	  3	  

5-‐	  Os	  profissionais	  prestam	  
cuidados	  protegendo	  cortes	  e	  
abrasões	  caso	  existam	  

São	  avaliados	  a	  proteção	  de	  
cortes	  e	  abrasões	  nas	  mãos	  e	  
antebraços	  dos	  profissionais	  	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

O	  profissional	  não	  tem:	  

1-‐   Cortes	  e	  abrasões	  
visíveis	  

Sim	  

6-‐	  Os	  profissionais	  têm	  adesão	  
no	  cumprimento	  do	  1º	  
momento	  na	  higienização	  das	  
mãos	  

São	  avaliados	  o	  cumprimento	  do	  
1º	  momento	  na	  higienização	  das	  
mãos	  durante	  a	  consulta	  com	  o	  
utente	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

Os	  profissionais	  higienizam	  
as	  mãos	  antes	  do	  contacto	  
com	  o	  utente	  

Sim	  



Avaliação	  do	  grau	  de	  cumprimento	  das	  BOAS	  PRÁTICAS	  NA	  HIGIENE	  DAS	  
MÃOS	  

2018	  	  

	  

	   5	  
	  

7-‐	  Os	  profissionais	  têm	  boa	  
adesão	  no	  cumprimento	  dos	  5	  
momentos	  na	  higienização	  
das	  mãos	  

São	  avaliados	  o	  cumprimento	  
dos	  5	  momentos	  na	  higienização	  
das	  mãos	  durante	  a	  consulta	  com	  
o	  utente	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

Os	  profissionais	  higienizam	  
as	  mãos	  de	  acordo	  com	  os	  5	  
momentos:	  	  

1-‐   Antes	  do	  contacto	  
com	  o	  utente	  

2-‐   Antes	  de	  
procedimentos	  
assépticos	  

3-‐   Após	  risco	  de	  
exposição	  a	  fluidos	  
orgânicos	  

4-‐   Após	  o	  contacto	  com	  
o	  utente	  

5-‐   Após	  o	  contacto	  com	  
o	  ambiente	  
envolvente	  do	  utente	  

Sim	  de	  cumpridos	  os	  
5	  parâmetros	  

8-‐	  Os	  profissionais	  têm	  boa	  
adesão	  no	  cumprimento	  da	  
técnica	  correta	  para	  a	  
higienização	  das	  mãos	  

Avaliada	  a	  técnica	  de	  fricção	  das	  
mãos	  ou	  lavagem	  das	  mãos,	  
durante	  a	  consulta	  com	  o	  utente	  	  

	  

Avaliação	  por	  observação	  direta	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fricção	  antissética	  das	  mãos:	  

1-‐   Procedimento	  
realizado	  durante	  20-‐
30	  segundos	  

2-‐   O	  produto	  é	  aplicado	  
numa	  mão	  em	  forma	  
de	  concha	  

3-‐   As	  palmas	  das	  mãos	  
são	  esfregadas	  uma	  
na	  outra	  

4-‐   Palma	  direita	  sobre	  o	  
dorso	  da	  mão	  
esquerda	  com	  os	  
dedos	  entrelaçados	  e	  
vice-‐versa	  

5-‐   As	  palmas	  das	  mãos	  
com	  dedos	  
entrelaçados	  

6-‐   Parte	  de	  trás	  dos	  
dedos	  nas	  palmas	  
opostas	  com	  os	  
dedos	  entrelaçados	  

7-‐   Polegar	  esquerdo	  
esfregado	  em	  
sentido	  rotativo	  
entrelaçado	  na	  
palma	  direita	  e	  vice-‐
versa	  

8-‐   Dedos	  da	  mão	  direita	  

Sim	  se	  cumprimento	  
de	  todos	  os	  
parâmetros	  
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são	  esfregados	  
rotativamente	  para	  
trás	  e	  para	  a	  frente	  
na	  palma	  da	  mão	  
esquerda	  e	  vice-‐
versa	  

Lavagem	  das	  Mãos:	  

1-‐   Procedimento	  
realizado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
durante	  40-‐60	  seg	  

2-‐   As	  mãos	  são	  
molhadas	  com	  água	  

a)   Aplicado	  sabão	  
suficiente	  para	  cobrir	  
toda	  a	  superfície	  das	  
mãos	  

3-‐8  Igual	  3-‐8	  anterior	  
9-‐   Enxagua	  as	  mãos	  

com	  água	  
10-‐  Seca	  bem	  as	  mãos	  

com	  toalhete	  
descartável	  

11-‐  Utiliza	  o	  toalhete	  
para	  fechar	  a	  
torneira	  

	  

9-‐	  O	  consumo	  de	  SABA	  é	  
avaliado	  regularmente	  
(3/3meses)	  

Consulta	  de	  tabela	  em	  Excel	  com	  
registos	  de	  SABA	  consumido	  

	  SABA	  consumido	  em	  
mililitros	  

Sim	  se	  registos	  
trimestrais	  de	  
consumos	  

10-‐	  O	  consumo	  de	  SABA	  é	  o	  
adequado	  para	  o	  número	  de	  
consultas	  realizadas	  no	  
período	  correspondente	  

Levantamento	  do	  nº	  de	  consultas	  
de	  enfermagem	  e	  médicas	  
realizadas	  no	  período	  de	  tempo	  
correspondente	  

Nº	  de	  utentes	  observados	  	   Sim	  se:	  

Nº	  utentesx2ml≥70%	  
SABA	  consumido	  
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2.3.	  Cronograma:	  

TABELA	  II	  –	  Cronograma	  previsto	  para	  a	  realização	  da	  auditoria	  

	     2016   2017   2018   2019  

FASES   OUT   NOV   DEZ   OUT   NOV   OUT   NOV   OUT	   NOV	  

Recolha	  de	  dados	  

e	  Tratamento	  de	  dados	  
x	   x	      x   	   x	   	   x	   	  

Resultados	  e	  Medidas	  corretoras	   	   	   x      x	   	   x	   	   x	  

	  

	  

RESULTADOS	  
	  

Os	  critérios	  foram	  avaliados	  por	  observação	  direta	  (avaliação	  da	  higienização	  das	  mãos),	  
aplicados	  a	  médicos	  especialistas,	  enfermeiras,	  internos	  do	  3º	  e	  4º	  ano	  de	  MGF	  a	  realizarem	  
consulta	  de	  forma	  autónoma,	  tendo	  sido	  realizadas	  28	  observações	  (5	  médicos	  especialistas,	  4	  
médicos	  internos	  de	  MGF,	  5	  enfermeiras).	  	  

Os	  critérios	  referentes	  ao	  consumo	  de	  SABA	  e	  adequação	  do	  consumo	  aos	  utentes	  observados	  
foram	  avaliados	  por	  consulta	  de	  tabela	  em	  Excel	  na	  pasta	  “PPCIRA”,	  na	  pasta	  de	  grupo	  da	  USF	  
Buarcos	  e	  recolha	  de	  dados	  no	  programa	  mim@uf.	  

Esta	  auditoria	  foi	  realizada	  pela	  equipa	  da	  USF	  que	  é	  elo	  de	  ligação	  ao	  PPCIRA	  (1	  médica	  e	  1	  
enfermeira),	  pelo	  que	  se	  excluiu	  da	  avaliação.	  
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Obtiveram-‐se	  os	  seguintes	  resultados	  por	  critério:	  

Critério	   2016	   	  2017	   2018	   	  

1	   100%	   93%	   100%	   	  

2	  
100%	   100%	   100%	   	  

3	   71%	   93%	   79%	   	  

4	   36%	   36%	   36%	   	  

5	   NA	   0%	  	   NA	   	  

6	   	   57%	   79%	   	  

7	   57%	   43%	   89%	   	  

8	   0%	   0%	   71%	   	  

9	   	   	   100%	   	  

10	   	   	  

25l	  SABA	  

39386	  

utentes	  

32	  %	  

	  

	  

	  

ANÁLISE	  DOS	  DADOS	  E	  COMENTÁRIOS	  
O	  cumprimento	  das	  boas	  práticas	  na	  higiene	  das	  mãos	  apresenta	  valores	  bons	  relativamente	  à	  

disponibilidade	  de	  SABA	  e	  de	  material	  de	  consulta	  sobre	  as	  normas	  e	  orientações	  (critérios	  1	  e	  

2	  cumpridos	  a	  100%).	  	  

Relativamente	  aos	  cuidados	  com	  as	  unhas	   (Critério	  3)	  os	  profissionais	  continuam	  a	   trabalhar	  

com	  unhas	  pintadas	  tendo	  piorado	  o	  cumprimento	  deste	  critério	  relativamente	  a	  2017.	  

	  Relativamente	  ao	  uso	  de	  artefactos	  (critério	  4),	  os	  profissionais	  continuam	  a	  utilizar	  adornos	  

durante	  a	  prestação	  de	  cuidados,	  sobretudo	  aliança	  e	  relógio.	  
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Relativamente	  à	  adesão	  do	  cumprimento	  do	  1º	  momento	  na	  higiene	  das	  mãos	   (critério	  6)	  o	  

resultado	  é	  de	  79%,	  resultado	  melhor	  que	  em	  anos	  anteriores	  e	  superior	  ao	  preconizado	  pela	  

DGS	  (70%).	  

Relativamente	  à	  adesão	  do	  cumprimento	  dos	  5	  momentos	  na	  higiene	  das	  mãos	  (critério	  7)	  o	  

resultado	  é	  de	  89%,	  com	  melhoria	  em	  relação	  aos	  anos	  anteriores.	  	  

Relativamente	   ao	   critério	   8,	   houve	   uma	  melhoria	   e	   são	   os	   internos	   que	  menos	   cumprem	   a	  

técnica	  adequada	  na	  higienização	  das	  mãos.	  

Relativamente	  aos	  novos	   critérios,9	  e	  10,	   a	  equipa	   responsável	  pela	  auditoria	   à	  higienização	  

das	  mãos	  cumpriu	  o	  critério	  9	  a	  100%	  mas	  a	  adequação	  de	  consumo	  de	  SABA	  em	  relação	  aos	  

utentes	   observados	   ficou	   muito	   aquém	   do	   desejável	   (32%)	   o	   que	   nos	   levanta	   a	   dúvida	   do	  

cumprimento	  das	  práticas	  de	  higienização	  das	  mãos	  pelos	  profissionais	  quando	  não	  estão	  a	  ser	  

sujeitos	  a	  auditoria.	  
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CONCLUSÕES	  E	  MEDIDAS	  CORRETORAS	  
Esta	   avaliação	   revelou	   resultados	   pouco	   satisfatórios	   numa	   área	   de	   extrema	   importância	   se	  

pretendemos	   contribuir	   para	   a	   saúde	   dos	   nossos	   utentes	   e	   a	   nossa	   própria	   saúde,	   numa	  

unidade	   acreditada	   que	   pretende	   prestar	   cuidados	   de	   saúde	   de	   qualidade	   e	   atingir	   a	  

excelência.	  

Este	   ano	   introduziram-‐se	   dois	   critérios	   novos	   que	   nos	   permitem	   concluir	   que	   a	   observação	  

direta	   não	   é	   a	  melhor	   forma	   de	   avaliar	   o	   cumprimento	   de	   alguns	   critérios,	   nomeadamente	  

cumprimento	  dos	  5	  momentos	  na	  higienização	  das	  mãos.	  

	  

	  

Como	  medidas	   corretoras	   propõe-‐se	   que	   todos	   os	   profissionais	   reforcem	   os	   conhecimentos	  

sobre	  higienização	  das	  mãos	  com	  a	  leitura	  das	  normas	  da	  DGS.	  	  

A	  equipa	  auditora	  propõe-‐se	  a	  apresentar	  as	  normas	  da	  DGS	  sobre	  a	  higienização	  das	  mãos	  em	  

reunião	  multidisciplinar	  no	  inicio	  de	  cada	  ano.	  

Todos	  os	  profissionais	  devem	   ter	  na	   secretária	   SABA,	  próximo	  dos	   instrumentos	  de	   trabalho	  

diário.	  Devem	  ter	  em	  lugar	  visível	  a	  técnica	  correta	  de	  higienização	  das	  mãos	  com	  SABA.	  

Cada	  profissional	  deve	  encontrar	  a	  estratégia	  mais	  adequada	  para	  higienizar	  as	  mãos	  de	  forma	  

adequada,	  sem	  esquecimentos.	  

Os	  dados	   constantes	  nesta	  avaliação	  vão	   ser	  divulgados	  em	   reunião	  multiprofissional,	   sendo	  

realizada	  nova	  avaliação	  dentro	  de	  1	  ano.	  
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Bem-vindo! 

Caro colega médico interno/aluno de Medicina/aluno de Enfermagem, 

É com prazer que a equipa da USF Buarcos o(a) recebe na nossa unidade. Esperamos 

corresponder às suas expetativas e vamos acompanhá-lo(a) no seu processo formativo na USF, 

procurando que decorra da melhor forma possível. 

Este Manual de Acolhimento procura dar a conhecer a nossa unidade, o nosso funcionamento 

e as nossas atividades, de forma a facilitar a sua integração.  

Se tiver qualquer dúvida após a leitura deste manual, conte connosco para o esclarecer.  

Desejamos-lhe o maior sucesso no seu percurso na USF Buarcos! 

  

Quem somos 

A USF Buarcos é uma unidade de saúde com autonomia 

técnica e funcional, localizada no edifício do Centro de 

Saúde Figueira da Foz/Buarcos. Pertence à Administração 

Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) e integra o 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego (ACeS 

BM).  

A USF Buarcos foi inaugurada em dezembro de 2007 e em 

2010 passou a modelo organizacional B. Em 30 de 

setembro de 2015 foi acreditada pelo Departamento da 

Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS) de 

acordo com o modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria 

de Andalucia). Este processo de acreditação veio 

reconhecer a qualidade dos cuidados de saúde prestados, o que contribuiu para a satisfação dos 

profissionais e a renovação da motivação em fazer sempre mais e melhor, em equipa. 

 

 



O logotipo da unidade traduz a forma como toda a equipa vê os cuidados de saúde que presta: 

a toda a família ao longo do ciclo vital. A parte amarela significa o sol como símbolo do esplendor 

e da vida.  

 

A USF Buarcos é constituída por uma equipa 

multidisciplinar de 6 médicas de família, 6 

enfermeiras de família e 4 assistentes técnicas.  

Prestamos formação a médicos internos de 

formação específica de Medicina Geral e Familiar 

(MGF), internos do Ano Comum do Hospital Distrital 

da Figueira da Foz (HDFF) e alunos de Enfermagem 

e de Medicina.  

 

Quem servimos 

A USF Buarcos propõe-se prestar cuidados de saúde definidos na Carteira Básica de Serviços a 

uma população inscrita na lista que abrange maioritariamente as freguesias de Buarcos e 

Tavarede do concelho da Figueira da Foz.  

A 31 de dezembro de 2017 existiam 10483 utentes inscritos, dos quais 53,3% pertenciam ao 

sexo feminino. Os 10483 utentes correspondem a uma média de 1747 utentes por médica e por 

enfermeira e 2620 utentes por administrativa. Verifica-se que a maioria dos utentes inscritos 

são adultos entre os 20 e os 64 anos (60,9%), e que o número de idosos é relativamente baixo 

(19,03% de utentes com idade igual ou superior a 65 anos), tendo em conta a tendência atual 

para o envelhecimento da população em geral.  

Adotámos como missão a prestação de cuidados de saúde personalizados, com 

responsabilidade e competência, em tempo útil, aos nossos utentes.  

Desejamos ser a Unidade de Saúde Familiar de referência na Figueira da Foz no que respeita à 

satisfação dos utentes e dos profissionais que a integram, bem como à qualidade técnico-

científica dos cuidados prestados. Procuramos gerir a saúde de forma dinâmica e dinamizadora 

com o utente/família, sendo ele o principal responsável pela sua saúde. 

http://www.usfbuarcos.com/wp-content/uploads/2015/10/12074565_537469939750334_500249239853700409_n.jpg


O que oferecemos 

A USF Buarcos funciona nos dias úteis das 8 às 20 horas e aos sábados das 9 às 13 horas.  

Todos os utentes têm uma resposta no próprio dia, a qualquer pedido de atendimento, que 

poderá traduzir-se numa marcação de consulta no próprio dia, marcação em dias posteriores, 

visita domiciliária, consulta não presencial ou breve esclarecimento junto da equipa de saúde. 

Cada médica e enfermeira de família possui um horário semanal de consultas que contempla os 

diversos tipos de consulta programada. Existe a possibilidade de marcação de consulta 

programada para a médica e enfermeira de família, ao longo de todo o período de 

funcionamento da USF. 

Estão disponíveis vários tipos de consultas médicas consoante as necessidades específicas do 

utente, nomeadamente: Saúde do Adulto, Diabetes, Planeamento Familiar, Climatério, Saúde 

Materna, Saúde Infantil e Juvenil, Consulta Aberta, Consulta de Intersubstituição, Consulta não 

Presencial e Consulta Domiciliária.  

A consulta de enfermagem complementa a consulta médica nos programas de vigilância 

(Planeamento Familiar, Climatério, Saúde Materna, Saúde Infantil e Juvenil e Diabetes) e 

desenvolve outras atividades como tratamento curativo, administração de injetáveis, 

imunizações, teste diagnóstico precoce de doenças metabólicas e controlo do INR nos doentes 

hipocoagulados. 

A consulta aberta (CA) destina-se a observação de utentes do próprio ficheiro, com doença 

aguda ou agudização de doença crónica. Todas as médicas e enfermeiras de família têm um 

horário de CA, todos os dias úteis, em cada período de trabalho. 

Na consulta de intersubstituição (CI) poderão ser inscritos utentes de toda a USF com doença 

aguda ou agudização de doença crónica, sempre que se verifique a ausência ou indisponibilidade 

da médica ou enfermeira de família. A CI decorre todos os dias úteis, em quatro períodos por 

dia (10-11h, 13-14h, 16-16:30h, 18-20h). 

A consulta domiciliária médica tem horário definido, uma hora num dia por semana (ajustável 

de acordo com conveniência do utente/cuidador). A consulta domiciliária de enfermagem 

poderá ser realizada todos os dias da semana, de acordo com a avaliação feita pela equipa e em 

horário pré-estabelecido. Está contemplada a possibilidade de domicílios em equipa de família, 

sempre que se verifique essa necessidade. 



Como estamos organizados  

Na USF Buarcos trabalha-se em equipa, sendo que cada elemento dos três grupos profissionais 

(médicas, enfermeiras e assistentes técnicas) tem direito a participar e a votar em todas as 

questões relacionadas com a USF, em reunião do Conselho Geral.  

Em termos de organização interna, a USF integra uma Coordenadora (Dr.ª Elisabete Neto), o 

Conselho Técnico (Dr.ª Cláudia Paulo, Enf. Olímpia Pimenta e A.T. Dina Sopas), o Conselho Geral 

(todos os 16 elementos da equipa) e as Equipas de Gestão de Programas de Saúde. A 

coordenadora da unidade é eleita a cada 3 anos. O Conselho Técnico desempenha funções ao 

nível da qualidade técnico-científica. 

Ao nível da atividade assistencial, as profissionais encontram-se organizadas em Microequipas 

de Família, constituídas por Assistente Técnica, Enfermeira de Família e Médica de Família, que 

funcionam em Modelo de Equipa em Espelho, permitindo a substituição organizada no caso de 

ausências imprevistas ou programadas. Esta organização permite também personalizar o 

atendimento e melhorar a continuidade dos cuidados prestados aos utentes nas diversas áreas 

de atuação. Existem 6 microequipas, que se encontram representadas no quadro seguinte.  

Tabela 1 - Microequipas de Família da USF Buarcos 

Assistente Técnica de Família Enfermeira de Família Médica de Família 

A.T. Cristina Pimentel 
Enf. Rita Oliveira Dra. Elisabete Neto 

Enf. Isabel Ribeiro Dra. Patrícia Cardoso 

A.T. Rosário Madeira 

A.T. Dina Sopas 

Enf. Olímpia Pimenta Dra. Filomena Cuco 

Enf. Cristina Medina Dra. Cláudia Paulo 

A.T. Fernanda Terreno 
Enf. Tânia Silva Dra. Catarina Bettencourt 

Enf. Filomena Rodrigues Dra. Carla Sérgio 

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

Assistente Social, Psicólogas, Nutricionista, Assistentes Operacionais e Vigilância, e 

Fisioterapeuta.  

O que fazemos  

Queremos dar-lhe a conhecer um pouco da nossa atividade na USF Buarcos, a qual é descrita 

anualmente nos nossos documentos, como o Relatório de Atividades e o Plano Anual de 



Formação, os quais se encontram disponíveis para consulta em formato digital na pasta de grupo 

da unidade. 

Em relação à atividade assistencial, no ano de 2017 foram realizadas no total 33906 consultas, 

40% das quais foram consultas programadas. No último ano, 6382 utentes recorreram à USF 

Buarcos em consulta, o que corresponde a uma taxa de utilização de 60,88% e a uma média de 

5,3 consultas por utente utilizador.   

Tabela 2 - Consultas realizadas em 2017 por tipo de consulta  

  

Consulta Programada Saúde Adulto e Idosos 7501 

Saúde Infantil/Juvenil 1872 

Saúde Mulher(PF) e Saúde Materna 2035 

Diabéticos 1857 

Domicílios 298 

Consulta Não Programada Consulta Aberta 4830 

Consulta de Intersubstituição 2851 

Consulta de Fim-de-semana 328 

Consulta Não Presencial 12334 

TOTAL  33906 

 

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 e do trabalho em microequipas incentivando a adesão dos utentes a este 

rastreio.  

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

Pretendemos continuar a aumentar as marcações por telefone, e-mail e e-agenda evitando que 

o utente se desloque à USF.  

No sentido da melhoria contínua dos cuidados prestados aos utentes, a USF tem realizado de 

forma continuada as atividades de auditoria interna e de avaliação de qualidade em vários 

níveis. Por exemplo, em 2016 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. 

Ao longo dos anos a USF Buarcos congratula-se por ter conseguido atingir as metas 

contratualizadas na carta de compromisso com o ACES Baixo Mondego. Para conhecer com 

maior pormenor os dados referentes à nossa atividade e indicadores, pode consultar o Relatório 

de Atividades da USF.  

 

Com o objetivo da aproximação aos utentes e da sua sensibilização para a saúde, a equipa da 

USF e os seus formandos, nomeadamente médicos internos de MGF, empenham-se anualmente 

na realização de atividades de educação para a saúde.  

São realizadas atividades temáticas, como as celebrações do mês do coração, dia do idoso, dia 

da amamentação, dia mundial da diabetes, dia mundial da criança, bem como folhetos 

informativos, com o objetivo da sensibilização e responsabilização dos utentes para a saúde, 

procurando que estejam o mais informados e esclarecidos possível.  

Sabendo que o trabalho em equipa dá sempre melhores frutos, a USF Buarcos felicita-se por 

poder contar com a colaboração de uma dinâmica Liga de Amigos, fundada em Dezembro de 

2014.  

Esta organização cívica, composta por utentes voluntários, tem por objetivo contribuir para uma 

unidade de saúde mais humanizada e encontra-se estruturada em quatro grupos de trabalho: 

Estrutura interna, Voluntariado, Comunicação e (in)formação e Mais saúde.  

As atividades da Liga de amigos da USF Buarcos contribuem para a 

aproximação da USF aos seus utentes, o apoio domiciliário de forma 

voluntária a utentes carenciados, a organização e participação em 

atividades de educação para a saúde, trabalhando em conjunto 

profissionais e utentes no sentido da melhoria da saúde da população.   

 

Contamos com todos os formandos para participar nas atividades da USF e eventualmente para 

dinamizar outros projetos que sejam do interesse dos nossos utentes, contribuindo para 

prestação de cuidados de qualidade e para a satisfação de utentes e profissionais.  

 



Contactos  

Endereço: Centro de Saúde da Figueira da Foz, Rodovia Urbana, 3080-254 Figueira da Foz 

Telefones: 233408261 / 262 / 263 / 264 

Telemóveis: 933196270, 926364470 

Fax: 233408297 

E-mail: netoeli@gmail.com ; usfbuarcos@gmail.com 

Site: www.usfbuarcos.com 

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/usfamiliarbuarcos 

 

Para leitura adicional, consultar: 

Regulamento Interno da USF Buarcos (2015) 

Relatório de Atividades da USF Buarcos (2017) 

Plano de Acompanhamento interno (2017) 

Plano de Ação (2017-2019) 

Carta de compromisso da USF Buarcos (2017) 

Plano de Qualidade (2017-2019) 

Manual de Procedimentos (2017) 

Plano Anual de Formação (2018) 

Estes documentos estão disponíveis em formato digital na pasta de grupo da USF 

Buarcos, em [Gestão documental]. 

 

 

 

 

 

 

 






