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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

2016 foi um ano de enormes desafios para a USF Serra da Lousã. Desafios, antes de mais, 

impostos pela responsabilidade presente de consolidar a nossa estadia em “novas” instalações 

e de recertificar o nosso processo de Acreditação internacional que aconteceu, após a visita 

externa dos auditores da Direção Geral de Saúde, em setembro. 

Salienta-se a implementação das auditorias internas em quinze áreas, a produção de documentos 

de boas práticas em todas as áreas, incluindo documentos inovadores na área dos Planos 

Assistenciais Integrados da Diabetes e do Risco Cardiovascular, Mapas de Competências e a 

manutenção da qualificação da referenciação médica, tendo-se em 2016, batido o record de 

discussão de casos clínicos. Cinquenta casos clínicos discutidos, trinta e três de Cardiologia, 

onze de Pediatria, seis de outras áreas. 

 

Desafios também, porque era absolutamente necessário resolver o impasse devido à saída de 

uma enfermeira e de uma secretária clínica. Para isso, foi necessário conduzir dois processos 

de recrutamento que chegaram a bom porto. 

Em 2016, a USF prosseguiu o desenvolvimento das suas atividades nos seus principais 

domínios de intervenção, mantendo, como provam os resultados assistenciais de 2016, um nível 

extremamente elevado na área da acessibilidade organizada, qualidade organizacional, 

qualidade técnico cientifica, eficiência e satisfação dos utentes. 

Ainda houve tempo para novas atividades, tendo sido capazes de terminar um grupo do 

Programa Anos Incríveis para Pais com filhos entre os 3 e os 6 anos e implementação do 

controlo informático do fornecimento de materiais clínicos e não clínicos. Além disso, destaca-

se a implementação da Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA). 

Em termos de parcerias, salienta-se a atividade com o ACeS PIN na área da consulta de Nutrição 

Clínica, com a CML na área da Psicologia Clínica e o desenvolvimento da consultadoria na 

área da criança com o Hospital Pediátrico.  

O nosso sítio foi reestruturado e autonomizado, e o Sistema Interativo de Apoio ao Utente 

(quiosque eletrónico à entrada do Centro de Saúde), foi atualizado, nomeadamente a informação 

e documentação referente a 2016. 

Desafios, finalmente, decorrentes de uma suposta surpresa, dia 13 de dezembro, deflagrou fogo 

no sistema de alimentação ininterrupta (UPS) do servidor do edifício, que funcionava dentro de 

um armário de madeira, no r/c do edifício (USF Trevim Sol), mantendo-se não conformidades 

da responsabilidade da ARS/ACeS PIN como por exemplo, a ausência de Plano de Emergência 

e de medidas de autoproteção. 

 

Desafios, por isso, que não se esgotaram em 2016, vamos completar uma década de existência 

em 2017. Temos por isso que demonstrar que esta primeira etapa de dez anos foi superada com 

sucesso, como está patente nos resultados alcançados ao longo destes anos. 

Estão todos convidados para em novembro de 2017, festejar 

Até lá – 16 de fevereiro de 2017 

João Rodrigues, Coordenador da USF Serra da Lousã 
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1. Caracterização da Unidade Funcional (USF)  

1.1 Área geográfica da USF   

A USF tem como área de atuação as quatro freguesias existentes no Concelho da Lousã: União 

das Freguesias Vilarinho - Lousã, União das Freguesias Foz de Arouce - Casal de Ermio, 

Gândaras e Serpins, sem prejuízo daqueles que, mesmo não sendo aqui residentes, demonstrem 

vontade de se inscreverem na unidade de saúde, por preferência de médico, ou por outras razões 

devidamente justificadas. Estes últimos estão sujeitos às limitações previstas na legislação em 

vigor sobre os cuidados domiciliários. Atualmente encontram-se nessa situação 332 utentes. 

1.2 População Inscrita na USF: N.º total de utentes inscritos, distribuídos por idade e 

género, respetiva correspondência em UP e população alvo dos programas de saúde 

1.2.1.No dia 24 de janeiro de 2017, a USF Serra da Lousã tinha um total de 9544 utentes 

inscritos, dos quais 4967 (52,04%) eram do sexo feminino e 4577 (47.96%) do sexo masculino, 

distribuídos pelos seguintes grupos etário: 

 

 

0-4 

Anos 

5-19 

Anos 

20-34 

Anos 

35-49 

Anos 

50-64 

Anos 

65-74 

Anos 

≥ 75 

Anos 
Total 

TOTAL 
395 1506 1436 2445 1783 1023 956 9544 

% 
4,14% 15,78% 15,04% 25,62% 18,68% 10,72% 10,02% 100,00% 

Tabela 1 - Utentes inscritos na USF-SL por grupo etário a 24 de Janeiro de 2017 

          Fonte: SINUS 

Como podemos verificar na tabela 1, 20,74% da população da USF é idosa (65 anos ou mais) 

e 10,02% têm 75 anos ou mais. No lado oposto da tabela, temos as crianças com menos de 5 

anos que correspondem a 4.14% da população inscrita na USF. A população ativa, dos 15 aos 

64 anos, corresponde a 64.41% da população. 

O índice de envelhecimento da população do ficheiro é de 139,56%. Por sua vez, o índice de 

dependência total é de 55.26%, com 32,19% de dependência de idosos (>= 65 anos) e 23.07% 

de dependência de jovens(< 15 anos).  

No que toca à população feminina, 19,73% do total da população inscrita na USF são mulheres 

em idade fértil (15 a 44 anos). 

 

Na figura 1, está representada a pirâmide etária dos utentes inscritos na USF à data de 24 de 

janeiro de 2017. Trata-se de uma pirâmide com base retraída e topo alargado, o que reflete uma 

população envelhecida. 
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1.2.2. Na tabela seguinte, consta a distribuição do número de utentes versus unidades 

ponderadas por médico de família: 
 

Nº DE UTENTES e Unidades Ponderadas POR MÉDICO a 07/01/2016 – Fontes 

SINUS e RNU 

 Nome do Médico 0-6 Anos 

7-64 

Anos 

65-74 

Anos >75 Anos 

Total 

de 

utentes 

Total de 

UP 

Ana Soares 105 (158) 1.139 190 (380) 193 (483) 1.627 2.160 

Jorge Rodrigues 76 (114) 903 132 (264) 113 (283) 1.224 1.564 

João Rodrigues 85 (128) 1.234 161 (322) 185 (463) 1.665 2.147 

Joana Fernandes 126 (189) 1.383 170 (340) 145 (363) 1.824 2.275 

Paula Braga da Cruz 146 (219) 1.237 185 (370) 170 (425) 1.738 2.251 

Paulo Costa 96 (144) 1.237 169 (338) 146 (365) 1.648 2.084 

TOTAL Utentes 

634 

(9.522) 

7.133 

(7.133) 

1.007 

(2.014) 

952 

(2.382) 9.726 12.481 UP 

Tabela 2 - Número de utentes por médico e correspondentes UP 
 

Em resumo, os rácios médios por categoria profissional (Utentes e Ponderada) são por: 

 Enfermeiro é de 1.768 utentes correspondendo a 2.269 UP; 

 Médico é de 1.768 utentes correspondendo a 2.269 UP; 

 Secretários Clínicos é de 2.432 utentes correspondendo a 3.120 UP. 

 

 

 

 600  400  200  0  200  400  600  800

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

>75

Pirâmide etária população inscrita na 
USF

Masculino Feminino

Figura 1 - Pirâmide etária dos utentes inscritos na USF SL a 24 de Janeiro de 2017 

Fonte: SINUS 24-01-17 
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1.2.3.Principais Problemas de Saúde e População Alvo dos diferentes Programas de 

Saúde implementados na USF 
 

Sabe-se que a nível dos últimos anos, a Medicina Preventiva é a principal atividade, sobretudo 

a prevenção secundária. As patologias que motivam frequentemente o acesso aos CSP são a 

obesidade, hipertensão arterial, as patologias cardiovasculares, a diabetes, os distúrbios de 

ansiedade, depressões, doenças osteoarticulares, musculares e neurológicas, 

alcoolismo/dependências e patologias do foro oncológico, além da necessidade diária de dar 

resposta a situações agudas, motivado sobretudo por infeção do trato respiratório e 

osteoarticulares. 

 

Atividade 

 

 

Descrição do Problema ICPC2 n % 

 
Atividades 

Preventivas 

Medicina preventiva  

manutenção da saúde 

A98 7501 77,3 

Contraceção outros W14 1450 14,9 

Contraceção oral W11 1090 11,2 

Patologia 

crónica 

Alt. do metabolismo dos lípidos T93 2106 21,7 

Hipertensão sem complicações K86 1775 18,3 

Obesidade T82 1549 16,0 

Perturbações depressivas P76 1461 15,1 

Distúrbio ansioso/ansiedade P74 1454 15,0 

Patologia 

aguda 

Infeção aguda do ap. respiratório 

superior 

R74 1850 19,1 

Amigdalite aguda R76 1607 16,6 

Sinusite crónica/aguda R75 1266 13,0 

Sintoma/Queixa da região lombar L03 1174 12,1 

Tabela 3 - Principais problemas de saúde dos utentes 

(Fonte: Medicine One - dados referentes ao período 01/01/2016 a 31/12/2016) 

 

 

 

 

Grupo etário 
Masculino Feminino Total 

N % N %  

Saúde Infantil e Juvenil 

0-11 meses 28 41.2 40 58.8 68 

12-23 meses 40 52.0 37 48 77 

5 anos 66 62.9 39 37.1 105 

6-7 anos 102 48.3 109 51.7 211 

8 anos 56 51.9 52 48.1 108 

10 anos 63 52.5 57 47.5 120 

13 anos 48 49.0 50 51 98 

15 anos 59 57.3 44 42.7 103 

0 - 18 anos 972 52.5 880 47.5 1852 

Planeamento Familiar 

15-49 anos  2323  2323 
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Prevenção Oncológica 

Cancro do Colo do útero 

25-49 anos  1914  1914 

25-64 anos  1862  1862 

Cancro da Mama 

50-69 anos  1188  1188 

Cancro do Cólon e Reto 

50-70 anos 1188 49.0 1237 51.0 2425 

Idosos 

65-74 anos 467 46.6 536 53.4 1003 

≥75 anos 363 38.2 587 61.8 950 

Diabéticos 

18-75 anos 363 49.8 366 50.2 729 

Hipertensos 

18-75 anos 867 44.9 1063 55.1 1930 

Grávidas 

Média anual   35  60 

Tabela 4 - População-alvo dos Programas de Saúde. (Fonte: Medicine One e SINUS - dados referentes 2016) 

 

 

 

1.3 Recursos Humanos - Identificação quantitativa e qualitativa dos RH  

A tabela seguinte apresenta os grupos profissionais da USF, agrupados em equipas nucleares 

(Secretariado Clínico/Médico/Enfermeiro) e em subequipas (A e B): 

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

Subequipa 

A 

João Rodrigues Fausto Cardoso Anabela Ramos 

Joana Fernandes Carlos Neves Idalina Barata 

Jorge Rodrigues Anabela Girão Sónia Tomé 

Subequipa 

B 

Ana Soares Clara Rodrigues Sónia Tomé 

Paulo Costa Fátima Moreira Ana Paula Esteves 

Paula Braga da Cruz João Fernandes Ana Paula Esteves 

Tabela 5 - Profissionais da USF Serra da Lousã 
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Outros profissionais: 

 

Embora não estejam contemplados na legislação das USF como profissionais, é importante 

referir que a USF teve também como colaboradores diretos: 

 Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar: Brigite Ferreira, Eliana Vieira (até 

Junho/2016), Inês Tinoco, Joana Canais, Joana Oliveira Ferreira, Joana Pessoa, João 

Belo, Sara Nascimento e Luís Amaral. 

 

 Assistentes Operacionais, cedidas pela UAG, cedência normalizada em Manual de 

Articulação: Isabel Raposo, Maria Dores Seco e Maria do Rosário Antunes. 

 

 Nutricionista: Paula Ângelo, cedência parcial formalizada em protocolo clínico de 

articulação. 

 

 Psicóloga Clínica: Vanessa Vigário (cedência parcial da CML) e Alexandra Martins 

(regime de voluntariado). 

 

 

 Outras colaborações: representante da UAG (Joaquim Cardoso) e Assistente Social 

(Mónica Palha) definidas em Manual de Articulação. 
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2. Oferta e Disponibilidade de Serviços: Horário de Funcionamento e 

serviços disponibilizados  

2.1 Horário de Funcionamento e serviços disponibilizados  

 

O período de funcionamento da USF é nos dias úteis com garantia de acessibilidade e 

continuidade de cuidados entre as 8 e as 20 horas.  

 

A cada situação será dada resposta de acordo com a particularidade da mesma, tendo em conta 

as seguintes vertentes: 

 

a) Acessibilidade: consulta de situações agudas, diária e personalizada, respondendo no próprio 

dia a todos os utentes que solicitem e necessitem, com atendimento telefónico personalizado 

em tempo expresso. 

Para melhorar a acessibilidade dos utentes à USF, procurar-se-á que o maior número de serviços 

esteja disponível em horário que contemple todo o período de funcionamento da USF, incluindo 

consultas em horário extra-laboral (8h05-9h, 13h-14h e 17h-19h30).  

 

b) Personalização: ficheiro personalizado por equipa nuclear e alargada com implementação 

de sistema de intersubstituição. 

 

c) Continuidade: consulta de situação aguda diária (marcação no próprio dia) e consulta 

programada (pré-marcada) para seguimento de grupos de risco e vulneráveis (Hipertensos, 

Diabéticos, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde Materna, Planeamento Familiar, etc).  

 

d) Atendimento telefónico e via mail: personalizado de enfermagem e médico, em pelo menos 

dois períodos diários. 

 

e) Reunião de serviço semanal, essencialmente para discussão clínica e funcional. 

 

f) Coordenação com os cuidados secundários assente na discussão clínica interpares, 

consultoria e referenciação qualificada. 

 

Para dar resposta a estes serviços, a equipa manteve em execução os programas de saúde 

estabelecidos na Carteira Básica e que constam do Plano de Acão da USF, referente a 2016 

que pode ser consultado no sítio da USF:  

 Programa de Saúde Infantil e Juvenil; 

 Programa de Planeamento Familiar; 

 Programa de Saúde Materna; 

 Programa de Prevenção Oncológica; 

 Programa de Vigilância de Diabéticos; 

 Programa de Vigilância de Hipertensos; 

 Programa de Saúde do Idoso; 

 Programa de Vacinação; 

 Programa de Cuidados em Situações de Doença Aguda; 

 Programa de Visitação Domiciliária. 
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2.2. Auto-avaliação do acesso aos serviços da USF 
 

Tendo em conta a avaliação da autoria da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) de 2014, 

revisitámos essas questões e efetuámos uma autoavaliação, descrevendo circunstanciadamente 

o(s) procedimento(s) interno(s) observado(s) na USF Serra da Lousã, para o registo e posterior 

agendamento dos cuidados solicitados a pedido do utente. Seguem-se as respostas às questões 

da ERS relacionadas com o ano de 2016, no anexo nº1. 

3. Contratualização e Resultados  

3.1. Carta de Compromisso e metas negociadas 
Tendo em conta algum atraso no processo negocial, desencadeamos o processo negocial a 13 de 

abril: 

De: João Rodrigues <smzcjnr@gmail.com> 
Data: 13 de abril de 2016 10:38 
Assunto: PA de 2016 e proposta de metas para processo de contratualização 
Para: Director Executivo ACES PIN <de.acespin@srscoimbra.min-saude.pt> 
Cc: cc acespin <cc.acespin@srscoimbra.min-saude.pt>, ERA Norte <era.csp@arsnorte.min-saude.pt>, 
DC-CSP-ARS Centro <dc.csp@arscentro.min-saude.pt>, Comissão Utentes USF Lousã 
<utentes.usf.lousa@gmail.com>, Presidente <luis.antunes@cm-lousa.pt> 
 
Bom dia, 
DE do ACES PIN e CCS 
Cc aos parceiros 

Tendo em conta o fim da validade do nosso último Plano de Ação (PA) do último triénio (2014-

2015), surgiu a necessidade de se iniciar a discussão de um novo PA, começando pelo balanço destes 

três anos de atividade e de contratualização. 

Ponderou-se manter a mesma metodologia, construindo-se um novo PA para o próximo triénio. 

Todavia, ao constatarmos com a publicação do Despacho nº3823/2016 de 15 de março do Gabinete 

do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde sobre o processo de contratualização interna para 2016 

e tendo em conta que a Coordenação Nacional para os Cuidados de Saúde Primários, anunciou um 

novo ciclo do processo de contratualização para 2017/19, decidimos fazer a transição para o novo 

ciclo, publicando, excecionalmente o PA para 2016 com o objetivo de até dezembro de 2016 

construir o PA para o novo ciclo, 2017-19, coincidindo assim, com o ciclo da “contratualização 

inteligente” de modo a continuar a desenvolver um modelo de sustentabilidade adequado à marca 

USF Serra da Lousã, que permita continuar a ultrapassar os desafios das metas a contratualizar 

anualmente e, ao mesmo tempo, continuar a incrementar a qualidade dos serviços que prestamos e 

a aumentar a satisfação dos profissionais e dos utentes. 

Aproveitamos também para enviar a nossa proposta de metas para 2016, tendo em conta 

os resultados validados no MIMUF no dia 11 de abril. 

 

 

Resposta a 19 de abril de 2016: 

 
Exmos Srs Coordenadores das USF 

  

A fim de dar continuidade ao processo de contratualização para o ano 2016, que por decisão 

Superior terá que estar concluído até dia 30 de abril, e por solicitação do Sr. Diretor Executivo, 

vimos convocar os Srs. Coordenadores para as reuniões de contratualização de metas, a decorrer 

nos dias abaixo indicados, na sede do ACES. 

mailto:smzcjnr@gmail.com
mailto:de.acespin@srscoimbra.min-saude.pt
mailto:cc.acespin@srscoimbra.min-saude.pt
mailto:era.csp@arsnorte.min-saude.pt
mailto:dc.csp@arscentro.min-saude.pt
mailto:utentes.usf.lousa@gmail.com
mailto:luis.antunes@cm-lousa.pt
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Para esta reunião, poderão fazer-se acompanhar por um elemento representativo de cada grupo 

profissional (enfermeiro e assistente técnico). 

Brevemente, enviaremos para cada unidade a proposta de meta para cada indicador.  

Aproveitamos para lembrar as unidades que ainda não enviaram o relatório de atividades referente 

ao ano 2015 e o plano de ação para 2016, que deverão efetuá-lo até à véspera da data agendada 

para a realização da reunião de contratualização. 

As unidades que não assinaram ainda manual de articulação deverão fazê-lo com a maior urgência 

possível, devendo ficar definida na carta de compromisso a data para a assinatura do mesmo. 

Deverá ser também definida a data para aprovação do plano de acompanhamento interno. 

Com os melhores cumprimentos. 

O CCS 

 

Reunião negocial a 22 de abril de 2016, na sede do ACeS das 17h15 às 18h45. 

 

 ACeS: DE, PCCS e membro do CCS (médico de SP) 

 USF-SL: JR, APE, JF, BF e dois membros da comissão de utentes (Eulália e Casimiro 

Simões). 

A reunião no geral correu num clima de cordialidade e equilíbrio. 

Fechamos o acordo em todas as matérias, incluindo as metas para os respetivos indicadores e 

foi aceite a proposta de "Prevenção e Controlo da Infeção" com envolvimento do ACeS na 

análise dos resultados por testes laboratoriais. 

 

A carta de compromisso assinada por todas as partes, incluindo os membros da Comissão de 

Utentes, foi publicada no sítio da ARS do Centro e da USF Serra da Lousã. 

3.2. Monitorização dos resultados:  
Internamente fizemos reunião em junho, outubro e dezembro para analisar a evolução dos 

nossos compromissos e acertar estratégias de melhoria. 

Com o ACeS, reunimos a 8 de novembro, tendo-se constatado a incapacidade do ACeS 

(laboratório) de até ao momento dar resposta ao nosso Plano de Acompanhamento Interno, 

tendo sido chamada à reunião a técnica de análises do laboratório de Arganil, ficando acordado 

a possibilidade de se efetuarem as colheitas nas superfícies de diversos gabinetes, portas, 

bancas, utensílios, batas e mãos (anexo nº3). 

 

3.3. Apresentação dos resultados obtidos: 
No anexo nº2, encontram-se os resultados obtidos no 1º semestre e no fim de dezembro. 

Nos indicadores do eixo nacional, salienta-se o cumprimento dos indicadores de 

acessibilidade (taxas de domicilio e taxas de cobertura), assim como, o cumprimento dos 

indicadores compostos, referentes à vigilância correta das grávidas, crianças no 1º ano de vida 

e mulheres em idade fértil. Ainda nos indicadores nacional, mais uma vez fomos capazes de 

cumprir o contratualizado em termos de eficiência, visto que mantivemos atividade relevante 

para continuarmos a qualificar a prescrição de medicamentos e de MCDT. 

 

Também nos indicadores regionais e locais, fomos capazes de cumprir o contratualizado, 

salientando-se o bom Índice de acompanhamento adequado de utentes com Diabetes e 

Hipertensão Arterial, além do rigoroso seguimento qualitativo das crianças no 2º ano de vida. 

 

Em relação aos indicadores relacionados com os incentivos financeiros, atingimos a meta 

contratualizada ou ma sua grande maioria superamos a meta. 
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3.4. Plano de Acompanhamento Interno: Qualidade - Segurança do 

Utente/Controle da Infeção 
 

O Plano de Auditoria Interna (PAI) para 2016 (2017), tem por missão melhorar a qualidade dos 

cuidados prestados na Unidade de Saúde Familiar Serra da Lousã, através de uma abordagem 

multiprofissional, garantindo a segurança dos utentes e profissionais no que diz respeito às boas 

práticas no controlo das Infeções associadas aos Cuidados de Saúde (IACS), incluindo a 

racionalidade criteriosa e qualidade na prescrição dos antibióticos, inserido no programa de 

melhoria da qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento (versão 

atualizada em julho de 2016), bem como, a utilização criteriosa dos apósitos com ação 

antimicrobiana no tratamento de feridas, critérios a serem aprovados pela equipa de 

enfermagem. 

A USF efetuou a maioria das atividades, tendo-se no dia 8 de novembro, em reunião com o 

ACeS, modificado o cronograma, tendo em conta a carência de material reagente para efetuar 

as análises como relatado no ponto anterior. 

 

Apresenta-se de seguida, o ponto de situação e futuro cronograma: 

 Realizar diagnóstico de situação (Auditoria Global) de 2016 – mês de junho  

o Meta atingida a 100% 

 Apresentar em reunião geral o relatório de não conformidades e ações corretivas – 1ª. 

semana de julho 

o Meta atingida a 100%: 100% dos profissionais aderiram 

 Implementar medidas corretivas de acordo com o resultado da auditoria geral – mês de 

julho, agosto e de setembro de 2016 

o Meta atingida a 100% 

 Realizar colheita de material para microbiologia (superfícies ou manipuláveis), de modo 

a comprovar grau de contaminação - mês de março de 2017 

 Implementar medidas corretivas de acordo com os resultados microbiológicos 

 Comprovar a menor contaminação de equipamento e superfícies, pós implementação de 

medidas corretivas – novembro de 2017 
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4. Análise das atividades e indicadores não contratualizados 
 

Como sempre, temos muitas atividades para além do processo de contratualização de metas. 

Salienta-se, a atividade de parceria com o ACeS PIN na área da consulta de Nutrição Clínica, 

com a CML na área da Psicologia Clínica e o desenvolvimento da consultadoria na área da 

criança com o Hospital Pediátrico, além das diversas reuniões na comunidade, onde se destacou 

o início da discussão de como melhorar a avaliação clínica da aptidão dos nossos jovens atletas 

(até aos 18 anos) para a prática das diversas modalidades. Além disso, destaca-se a 

implementação da Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) e as atividades do 

Núcleo de Auditorias Internas e Acreditação. 

De seguida vamos sintetizar algumas dessas atividades:  

4.1 - Anos Incríveis Para Pais com filhos entre os 3 e os 6 anos 

O projeto, no âmbito dos programas “Anos Incríveis”, insere-se no Programa de Iniciativas em 

Saúde Pública— melhoria dos serviços de saúde mental (EEA Grants) e tem como objetivos (i) 

promover a saúde mental de crianças em idade-pré-escolar, (ii) aumentar a eficácia dos 

profissionais que lidam diariamente com essas crianças, (iii) promover a interação entre a 

escola, os profissionais de saúde e a família, e (iv) contribuir para diminuir as desigualdades 

sociais. 

O Programa Anos Incríveis para Pais, da autoria de Carolyn Webster-Stratton, consiste numa 

intervenção baseada em evidência que provou ser eficaz ao nível dos problemas de 

comportamento (e.x. desobediência, oposição e agressividade) e sintomas de falta de atenção, 

impulsividade e hiperatividade em crianças de idade pré-escolar para ajudar os pais a lidar com 

os desafios típicos de quem tem filhos entre os 3 e os 6 anos.  

Após, formação a todos os médicos e enfermeiros, as médicas Ana Soares e Paula Braga da 

Cruz, candidataram-se e foram selecionadas a aprofundar a temática para poderem avançar com 

um grupo de pais o que veio a ocorrer entre abril e julho de 2016. 

Data: A Atividade decorreu de 6-4-16 a 7-7-16 das 17:30 às 19:30 (semanalmente). 1ª sessão 

de follow-up a 12-10-16 e 2ª em 2017 (9-2-2017). 

Dinamizadoras: Ana Soares, Paula Braga da Cruz (USF Serra da Lousã) e Sara Leitão (ANIP) 

Duração e participantes: 14 sessões de duas horas, e mais duas sessões de Follow-up com 10 

Mães e 1 Pai (1 casal) 

O respetivo relatório encontra-se no anexo nº4. 

 

Flyer: Ilustração 1 
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Ilustração 1: Flyer 
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4.2 - Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (M. A. P. A.) 
 

Durante o ano de 2016, desde Fevereiro a Dezembro, foram realizados cinquenta (50) MAPA, 

sendo 62% utentes do sexo feminino com uma média de idades de 58 anos (variando entre 24 

e 82 anos). 

Esquematizam-se de seguida os resultados obtidos dos 50 MAPA realizados: 

 

Pela análise do esquema, é possível verificar que a MAPA aumentou a precisão do diagnóstico 

de Hipertensão Arterial (HTA) evitando que 15% dos utentes fossem rotulados de 

hipertensos e medicados quando apresentavam apenas ´´HTA da Bata Branca´. Além 

disso, apresentou-se útil para o ajuste terapêutico em 67% dos utentes.  

Em resumo, a MAPA, mostrou-se por isso útil para diagnóstico, monitorização e ajuste 

terapêutico dos doentes Hipertensos. 

A equipa de MAPA reuniu semanalmente de modo a discutir os resultados obtidos e melhorar 

a qualidade dos relatórios elaborados. 

Participação no 20º Congresso Nacional de MGF, a 1 de Outubro de 2016, com dinamização 

de Workshop de MAPA, no qual participaram 25 pessoas (ver fotos abaixo) com a seguinte 

analise critica: 

“O panorama geral sugere uma boa adesão e satisfação dos presentes, correspondendo 

maioritariamente às expectativas e necessidades formativas dos formandos. A duração do 

período para realização dos exercícios práticos foi o ponto que se revelou mais deficitário, 

havendo várias sugestões para que este seja prolongado, assim como o período para discussão 

conjunta”. 



18 
 

 

 

A dinamização deste Workshop da MAPA, voltou a decorrer em Reunião de Núcleo de 

Formação do ACeS PIN, a 15 de Dezembro de 2016. 
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4.3 - Núcleo da Felicidade 
O Núcleo da Felicidade surgiu na USF Serra da Lousã em 2011 para promover um maior 

contato entre os pares, estreitando laços de confiança e amizade e fazer com que o estreitamento 

dos laços se reflita: no bom desempenho individual e da equipa, e na saúde do doente e dos 

profissionais da USF. 

 

4.3.1.Atividades realizadas 
 

 Jantar de Reis e Receção aos Novos Médicos Internos 

Decorreu em Coimbra e teve como objetivo dar as boas vindas ao Novo Ano e integrar 

o novo interno de MGF na equipa USF Serra da Lousã. 

 

 Comemoração do Dia da Criança – 1 de Junho 

Para comemorar este dia com as “nossas” crianças, foi feita uma exposição dos seus 

desenhos nos corredores da USF. 
 

                       

 

 Comemoração do 9º Aniversário da USF 

Mais uma vez, no dia 19 de Novembro, comemoramos o nosso aniversário. 

Desta vez a comemoração foi feita só com a participação dos profissionais da USF que 

desenvolveram ao longo da tarde atividades em equipa: 

 

o Puzzle Room – Em 4 equipas, entrámos numa casa enigmática e tivemos 60 

minutos para resolver todos os enigmas e recuperar a chave de saída.  

Só uma equipa conseguiu ganhar! 
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o Peddy paper – Conhecemos um bairro da cidade de Coimbra através de um jogo 

cheio de enigmas que nos estimulou o imaginário e nos guiou pelas ruas atrás 

de respostas a perguntas divertidas e bem formuladas (anexo nº5) 

 

O dia terminou com um jantar comemorativo, entrega dos “Prémios Serranos” e o apagar 

das velas: 
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4.4 - Educação para a saúde 
A interação, dos profissionais de saúde da USF, com a população lousanense, investindo na 

área da educação para a saúde, ao longo de 2016, foi a manutenção da intervenção individual 

que ocorre em cada consulta, seja nas consultas das grávidas, das crianças e jovens ou dos 

adultos. 

Além disso, desenvolvemos em grupo a atividade “Anos Incríveis” com bons resultados (Ver 

relatório no anexo nº4). 

Foram também, atualizados panfletos informativos/educativos, todos disponíveis no site da 

USF: 

 Anel Vaginal. 

 DIU versus Implante. 

 Se Estiver com Gripe, o que fazer? 

 Resposta à Doença Aguda na USF. 

 MAPA. Que indicações? 

 Aleitamento Materno. 

 Substituição na Tomada de Decisão. 

 Direito de acesso á informação de saúde. 

 Tempos Máximos de Resposta Garantidos. 

 

 

4.5 - Gestão do material 
O Núcleo responsável pela gestão do material clínico e não clínico da USF, desenvolveu a sua 

atividade ao longo de 2016, com o intuito de dar resposta e atingir os objetivos a que se 

propusera no plano de ação, nomeadamente a implementação do programa informático de 

gestão de stock online, inseridos no projeto piloto regional. 

 

Formularam-se três atividades/objetivos, sobre as quais passaremos a comentar: 

 Na atividade nº 1, Controlo informático do fornecimento de materiais, mantivemos 3 

elementos do núcleo com acesso ao Programa GLINTT, os quais semanalmente, 

procederam ao fornecimento e registo dos materiais necessários ao funcionamento da 

Unidade. 
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 Na atividade nº2, Gestão e controlo dos materiais existentes na USF, o núcleo, 

trimestralmente, fez o levantamento e controlo dos materiais e respetivas validades 

existentes nas diversas salas/gabinetes da Unidade. Para tal, contámos com o apoio dos 

Serviços farmacêuticos centrais que, através do programa de gestão de materiais, nos 

informou periodicamente acerca dos materiais com data de validade a expirar. 

 Na atividade nº3, Revisão e atualização dos materiais existentes, procedemos 

pontualmente à revisão e ao respetivo pedido de atualização dos materiais existentes no 

nosso cabaz. 

 

Referir ainda que, no final de 2016, aquando do balanço realizado pelos serviços farmacêuticos 

centrais da ARS em parceria com a USF, constatamos que o sistema implantado não é perfeito, 

mas revela uma enorme evolução qualitativa no controlo dos materiais e das datas de validade 

dos medicamentos e produtos. 

Em suma, como projeto piloto, mostrámos que é possível planificar, gerir e controlar os 

materiais necessários ao funcionamento adequado da USF, diminuindo os gastos e mantendo 

os níveis de cuidados num patamar elevado. 

4.6 - Conselho Técnico 
 

O Conselho Técnico (CT) da USF, cumpre mandatos coincidentes com os do Coordenador 

(duração anual) e tendo sido indicados em Conselho Geral de 19 de Março de 2016:  

 Médico: Joana Fernandes;  

 Enfermeiro: Fausto Cardoso.  

Além disso, foram distribuídas as tarefas por outros elementos, segundo a tabela nº6: 
 

Competências do Conselho Técnico Quem é o 

médico? 

Quem é o 

enfermeiro? 

Representação Externa da USF nas competências do 

Conselho Técnico 
Joana 

Fernandes 
Fausto Cardoso 

Orientação necessária à observância das normas técnicas 

emitidas pelas entidades competentes e a promoção de 

procedimentos que garantam a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde, tendo por referência a 

carta da qualidade. 

 

 

Núcleo de Acreditação 

Avaliar o grau de satisfação dos utentes da USF e dos 

profissionais da equipa. 
Joana 

Fernandes 
Fausto Cardoso 

Elaborar e manter atualizados o manual de boas práticas. 

 

Núcleo de Acreditação 

Organizar e supervisionar as atividades de formação 

contínua e de investigação. 
Joana 

Fernandes 
Fausto Cardoso 

Emitir parecer fundamentado sobre a avaliação de 

desempenho dos enfermeiros da USF 
 

Fausto Cardoso 

Tabela 6 - Distribuição das tarefas do Conselho Técnico 

 

Neste capítulo, vamos analisar as tarefas dependentes dos membros do CT propriamente ditos, 

visto que abordamos num capítulo específico as tarefas do Núcleo de Acreditação. 

 



23 
 

4.6.1. Mapa de competências e plano formativo 
Durante o período considerado, o CT teve a responsabilidade de elaborar o Mapa de 

Competências, Médica e de Enfermagem (validados em Conselho Geral). Tendo por base os 

Mapas de Competências, cada classe profissional, por autopreenchimento, identificou as suas 

necessidades formativas individuais, com consequente elaboração das mesmas. 

Nessa sequência, foi efetuada a revisão do plano de formação, em julho de 2016, com o 

objetivo, de colmatar as propostas inicialmente elaboradas por todos os profissionais. 

 

4.6.2.Estudo do BURN-OUT nos profissionais da USF 
O estudo do Burnout na USF é efetuado anualmente. Foi efetuada colheita de dados a todos os 

funcionários da USF por autopreenchimento de questionário anónimo, baseado em modelo 

adaptado do Headington Institute para avaliação do grau de Burnout. 

Após análise das conclusões, o CT em colaboração com os restantes profissionais, elaborou 

propostas preventivas e terapêuticas para implementação na USF.  

 

Propostas preventivas / terapêuticas aprovadas: 

•Valorizar relações interpessoais/comunicação; 

•Não valorizar tanto o aspeto económico; 

•Maior envolvimento na tomada de decisões; 

•Autoavaliação periódica; 

•Não apontar responsabilidade a terceiros em caso de insucesso; 

•Não ignorar as próprias necessidades e os recursos para melhorar a sua qualidade de 

vida e saúde mental; 

•Aumentar o convívio com amigos; 

•Fazer atividades relaxantes;  

•Conversar com pessoas de confiança; 

•Partilhar medos, ansiedades e insatisfações; 

•Estilo de vida saudável; 

•Voluntariado; 

•Meditação (processo contínuo); 

•Colaboração de psicólogo/psiquiatra. 

 

4.6.3. Investigação - Pareceres técnicos 
Sendo também da sua responsabilidade (CT), este analisou e deu o seu parecer técnico 

relativamente aos seguintes trabalhos/documentos: 

 Trabalho de investigação, apresentada por 3 alunos do Curso de Mestrado Integrado de 

Medicina da Nova Medical School / Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa trabalho de investigação no âmbito da Unidade Curricular de Saúde 

Pública, Epidemiologia e Estatística com o tema "Violência dos Utentes sobre os 

Profissionais de Saúde em Unidades de Cuidados de Saúde Primários - ambiente rural 

e urbano; 

 Implementação de Folheto informativo de Aleitamento Materno. 
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4.7 – Núcleo de Auditorias Internas e Acreditação 
 
Inseridas nas atividades de melhoria contínua da qualidade, em prol da manutenção da 

acreditação externa, via ACSA, a USF, manteve em 2016, inserido na sua atividade rotineira, 

o seu plano global de implementação de auditorias internas, que se iniciou em 2012 com 

formação-ação, a todos os profissionais da USF, em metodologia de 5 S´s, processos de 

auditoria, elaboração de check list, fluxogramas, elaboração de relatórios de auditorias, 

comportamento do auditor e conhecimento sobre proteção de “dados pessoais” e segurança da 

informação clínica. 

Num processo de melhoria contínua, como é o processo de acreditação, que tem por base, o 

processo de autoavaliação e o ciclo de melhoria contínua a aplicar a cada standard: P: Planear 

(como se avalia a concretização do standard + definir funções + adequar recursos); D: Cumprir 

(executar); C: Avaliar (identificar os desvios); e A: Adequar (corrigir e melhorar), as 

auditorias internas devem ser rotina, sejam aplicadas a qualquer ato clínico, quer na avaliação 

de qualquer área do processo estrutural, quer na avaliação do resultado que se obteve na 

proteção dos dados clínicos ou na aplicação dos consentimentos informados. 

Nesse sentido, continuamos a cumprir os dez passos fundamentais das auditorias internas: 

 Obter o apoio e envolvimento de todos os profissionais; 

 Acordar as áreas a serem submetidas à auditoria; 

 Identificar quem irá fazer a auditoria; 

 Determinar os objetivos da auditoria; 

 Estabelecer normas (check list, standards ou critérios) para medir o desempenho atual 

(plano de auditoria); 

 Recolher dados fiáveis e válidos (auditoria); 

 Verificar os resultados e identificar as melhorias (relatório); 

 Validação do relatório com plano de ação; 

 Implementar o plano de ação (melhoria contínua); 

 Avaliar em nova auditoria e relatar novamente. 

 

4.7.1.Atividades realizadas 
 

4.7.1.1.Auditorias Internas 
Ocorreram com envolvimento de todos os profissionais da USF, incluíndo médicos internos e 

assistentes operacionais auditorias internas nas quinze áreas do nosso processo de auditoias 

interno (anexo nº7). 

 

As auditorias ocorreram: 

 1ª Auditoria Interna –Abril e Maio 

o Decorreram de 26 a 29 de Abril, exceto as áreas nº3, 8 e 14 que se realizaram 

durante o mês de Maio. 

 2ª Auditoria Interna – 29 de Julho 

o Foram realizadas Auditorias Internas para verificação da resolução das não 

conformidades encontradas nas auditorias anteriores. 
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4.7.1.2.Preparação e Visita de acompanhamento no âmbito do processo de 

manutenção da acreditação de nível bom da USF Serra da Lousã – 20 de 

Setembro 
 

Efetuada a revisão/revisitação documental de: 

 

 Manual da Política de Privacidade, Proteção de dados Pessoais, Direito de Acesso à 

Informação em Saúde, Tomada de Decisões e Consentimento Informado, Livre e 

Esclarecido. 

 Anexos do Manual da Política de Privacidade: 

o Proteção de Dados  

o Direito de Acesso à Informação em Saúde  

o Transferência Externa de Processo Clínico  

o Substituição de Tomada de Decisões  

o Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

 Fluxograma do Circuito do Utente. 

 Evidência de Boas Práticas Relativas a Comportamentos e Atitudes na Relação com os 

Utentes. 

 Acesso à Comissão de ética. 

 Manual do Carro de Emergência (Segundo a Norma de Orientação da DGS Nº8/2011). 

 Manual da Rede de Frio Requisição/Receção e Acondicionamento de Vacinas e 

Produtos Termo sensíveis. 

 Circuito da Reposição e Controlo de Prazos de Validade do Material de Higienização, 

Escritório, Clínico e Medicamentos. 

 Manual da Gestão de Risco em Saúde – Material Clínico e Não Clínico. 

 Manual da Visitação Domiciliária. 

 Circuito interno dos materiais recicláveis. 

 Manual de Serviços de Limpeza e Higiene. 

 Procedimentos na Identificação Inequívoca de Utentes. 

 Avaria do Sistema de Informação. Regras de atuação. 

 Manual de Sugestões/Reclamações/Informações/Elogios Circuito de Acolhimento, 

Registo e Tratamento. 

 Norma Interna para Aplicação/Remoção de Dispositivo/Sistema intrauterino. 

 Norma Interna para Aplicação/Remoção de Implante Contracetivo. 

 Regras para pedido de fornecimento interno de Métodos de Contraceção. 

 Manual de Boas Práticas sobre Prescrição Racional. 

 Folhetos/panfletos: 

 Prevenção de Úlceras de Pressão 

 Cuidados a ter com a Sonda Vesical 

 Cuidados com a alimentação por Sonda Naso-gástrica 

 Prevenção de Quedas nos Idosos 

 Recomendações: Osteomizados e Ileostomizados 

 DIU vs. Implante 

 Doença Aguda 

 M.A.P.A. 

 Implante Contracetivo 

 Dispositivo Intrauterino 

 Anel Vaginal 
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 Anticoagulação Oral 

 Aleitamento Materno 

 Atendimento Telefónico 

 Renovação de Receituário 

 Higiene das Mãos 

 Direito de Acesso à Informação de Saúde 

 Sugestões e Reclamações 

 Substituição da Tomada de Decisão 

  

4.7.1.3.Atualizamos o Manual de Acolhimento dos Profissionais, Guia de Acolhimento e o do 

Organograma: 

 

 

 

4.7.1.4.Melhorámos o Acolhimento: 

 

 Sistema Interativo de Apoio aos Utentes na entrada do Centro de Saúde com a 

disponibilização aos utentes da Apresentação da USF, Horários, Farmácias de serviço, 

Contactos, Sugestões e Documentos úteis: Carta de compromisso, Carta de Qualidade, 

Direito de recusa de consulta por outro médico, Guia de acolhimento, Plano de ação, 

Pedido de transferência interno para outro MF e Pedido interno de direito a 2ª opinião. 
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 Balcão de Acolhimento e Quiosque Eletrónico: 
 

 
 

 Documentos expostos para consulta dos utentes (os Dossiês de Acolhimento foram 

atualizados): 
                               

         

  

 

 Facultamos os horários dos médicos e enfermeiros aos nossos utentes: 
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4.7.1.5.Reforçámos a organização: 

 

 Material “padronizado” em cada gabinete. 

 Gavetas e armários identificados e organizados. 

 

 

 

 

 Incentivámos o cumprimento das estratégias para manter a confidencialidade: 
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4.7.2.A visita do processo de recertificação da Acreditação  
Ocorreu a 20 de setembro com o seguinte cronograma: 

Das Não Conformidades encontradas, foi da nossa responsabilidade a realização: 

 Processo Assistencial Integrado da Diabetes Tipo II; 

 Processo Assistencial Integrado Risco Vascular no Adulto; 

 Responsabilidades e Funções por Categoria Profissional. 

 

Estes três documentos, foram revisitados e finalizados em dezembro de 2016, tendo sido 

aprovados pela ACSA e DGS, tendo mesmo sido propostos para serem partilhados na 

plataforma do Acredita como documentos de boa prática. 

 

Apesar das matérias da responsabilidade da USF terem sido todas resolvidas, estando da nossa 

parte renovada a CERTIFICAÇÃO, em termos de segurança das instalações da 

responsabilidade da ARS do Centro e/ou do ACeS PIN, faltam ainda resolver as seguintes 

questões: 

 Ausência de contrato de manutenção do sistema de aquecimento/refrigeração (AVAC), 

elevador e alarme. 

 Falta colocar o equipamento de climatização na sala de vacinação.  

 Falta resolver as não conformidades do edifício, nomeadamente nos gabinetes nº9 e 10. 

 Plano de Emergência:  

 Falta aprovação do plano de autoproteção. 

 Falta formação aos profissionais relativamente ao plano de emergência.  

 Falta fazer a simulação anual. 

 Falta calibrar algum material electromédico. 
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4.7.3.Visita de Acompanhamento da ERA - 14 de Dezembro  

 

De acordo com o solicitado pela equipa da ERA do Centro foi feito e enviado: 

 

 O processo de autoavaliação, segundo a grelha "DiOr-USF; 

 O Plano de Auditoria Interna “Controlo da Infecção Associada aos Cuidados de Saúde 

Primários”; 

 O Plano de Formação de 2016 e metodologia em curso (autoavaliação do mapa de 

competências) para a elaboração do Plano de Formação de 2017-18; 

 A lista de profissionais; 

 O ofício de resposta à USF da ARS do Centro sobre a não resolução das não 

conformidades detetadas desde longa data. 

 

Surpreendentemente ou não, dia 13 de dezembro, deflagrou fogo (foto abaixo) no sistema de 

alimentação ininterrupta (UPS) do servidor do edifício, que funcionava dentro de um armário 

de madeira, no r/c do edifício (USF Trevim Sol) obrigando a adiar a vista da ERA para 2017. 

 

 
 

4.8 – Meios de Comunicação 
O Núcleo dos Meios de Comunicação definiu como objetivos para 2016 a facilitação do acesso 

e divulgação de informação da USF para o Utente e a dinamização da partilha de informação, 

conhecimento e discussão intra-USF. 
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Como atividades propostas elencaram-se a restruturação do website da USF; a elaboração de 

newsletter a divulgar no website da USF; a revitalização do Jornal da USF; o aproveitamento e 

dinamização do quiosque informativo e monitores de sala de espera; a criação de um espaço de 

comunicação interna. 

Relativamente ao website, manteve-se e renovou-se o domínio do servidor anterior. No primeiro 

semestre, discutiu-se a possibilidade de contratação de trabalho externo, sendo que a proposta 

de elaboração de uma nova página rondaria os 200 Euros. Decidiu-se, então, tentar criar a 

página em wordpress, tendo sido feita uma transição da documentação já existente para a nova 

página e completada a sua restruturação, encontrando-se atualmente, operacional e com 

atualizações regulares. 

Não foi concretizada a revitalização do Jornal da Unidade. 

No Sistema Interativo de Apoio ao Utente (quiosque eletrónico) foi atualizada toda a 

informação e documentação referente a 2016. 

Como proposto, criou-se um espaço de comunicação interna para os profissionais da USF, na 

plataforma digital Sapo Campus, que carece ainda de maior atividade e dinamização. 

Salienta-se também, a reportagem do Jornal Médico da Just News, com entrevista a 

profissionais e utentes, publicado a 14 de fevereiro de 2016, anexo nº6 e a reportagem da 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) para a Revista Saúde, publicada em agosto de 2016 

(www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/RFP/RFP216.pdf), onde se constata que a 

reforma dos cuidados primários já é uma realidade na USF Serra da Lousã. 

 

4.9 – Não Conformidades – Rede de Frio   
 

Durante o ano de 2016 tivemos duas não conformidades com a rede de frio: 

 

 Data do acidente: 08-06-2016 

Notificação: No dia 08-6-2016, às 8:00, foi detetado que a temperatura dos frigoríficos (2 

frigoríficos) da sala de vacinação estava nos 25 graus e nenhum dos frigoríficos tinha 

energia. Como houve falha de energia elétrica nesta zona, no dia 7/06 entre as 22:00 e as 

23:00 (durante uma hora), e partindo do princípio que a quebra do fornecimento de energia 

elétrica aconteceu nessa altura, terão os frigoríficos estado durante 10 horas desligados. 

 

 Data do acidente: 13-12-2016 

Notificação: No dia 13-12-2016, às 8:00, foi detetado que a temperatura dos frigoríficos (2 

frigoríficos) da sala de vacinação estava nos 19 graus e nenhum dos frigoríficos tinha 

energia devido a um incêndio que ocorreu na madrugada desta terça-feira, no rés-do-chão 

do edifício. As vacinas não foram contabilizadas devido a toxidade do ar, foram colocadas 

imediatamente em caixas térmicas e enviadas para CS Poiares onde estão em quarentena.  

 
 

 

http://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/RFP/RFP216.pdf
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5. Reuniões do Conselho Geral - Informação esquemática referente à 

atividade anual e Outras Reuniões Sectoriais 
 

5.1 - Reuniões do Conselho Geral 
Ocorreram sete Conselhos Gerais, encontrando-se no anexo nº8 a síntese de cada ata. 

Foi um ano complexo, tendo em conta a necessidade de recrutar/selecionar dois novos 

profissionais (um secretário clínico e um enfermeiro), além da necessidade de discutir o 

enquadramento da resposta aos doentes esporádicos no Centro de Saúde da Lousã. 

Além disso, ocorreu a nossa rotina com um Conselho geral de um dia fora da USF, 5 de março, 

aprovação do Plano de Ação, aplicação dos Incentivos Institucionais e Mapa de Competências. 

 

5.2 - Reuniões do Sector de Enfermagem 
Realizaram-se um total 28 reuniões de Enfermagem. Estas realizaram-se semanalmente à 6ª 

Feira. 

O primeiro semestre viu-se pautado pela escassez de um elemento, a meio tempo, refletindo-se 

na quase ausência de temáticas abordadas. Este espaço foi o momento criado para conciliar 

horários, para colmatar esta carência de recursos, tendo-se procedido a alterações de horários 

de cuidados de Enfermagem com frequência. Tratou-se também de um espaço de partilha na 

aplicação de novos produtos no tratamento de feridas e conhecimento de novos glicómetros. 

A partir de Junho com a entrada de um novo elemento o cenário mudou. 

Neste mês a equipa viu-se envolvida na integração de novo elemento, tendo realizado alterações 

de agenda, de modo a dar todo o apoio, ao elemento em questão. 

Julho, foi o mês que marcou o arranque de reuniões mais participadas, com análise de várias 

temáticas. Nomeadamente: 

 Resumo da reunião com a direção de Enfermagem sobre avaliação de desempenho; 

 Reflexão sobre indicadores; 

 Mapa de competências de Enfermagem; 

 Revisão de competências por enfermeiro (responsável atribuído em determinadas 

áreas); 

 Estudos de caso; 

 Integração de novos alunos, rotativamente pela equipa; 

 Discussão de normas e procedimentos; 

 Discussão de Plano de Formação Individual e Sectorial; 

 Votação para comissão paritária (SIADAP); 

 Mapa de competências de Enfermagem; 

 Mudança de redator de atas; 

 Análise do PNV 2017. 

 

Em suma, a equipa de Enfermagem considera que estes momentos de reunião são vitais para a 

harmonia entre pares. Tem consciência que para chegar à excelência há um longo caminho a 

percorrer, tem de existir vontade de evoluir e trabalhar, estar aberta à inovação e sem dúvida 

dar o seu melhor. 
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5.3 - Reuniões dos Secretários Clínicos 
No ano de 2016, 2º semestre, após várias insistências do coordenador, os Secretários Clínicos 

implementaram a reunião semanal setorial, tendo reunido oito vezes. Dessas reuniões, destaca-

se: 

 A partilha e discussão de não conformidades. 

 A revisitação do Programa de Revisitação das Faltas ás Consultas. 

 A revisitação do Mapa de Competências e a discussão do processo de autoavaliação 

dessas competências. 

 Duplicação de processos clínicos, boas práticas. 

 Falhas informáticas na USF e implicações práticas para a agenda. 

 Auditorias internas: como melhorar? 

 Consentimentos informados. 

 Atendimento telefónico, resultando a melhoria com a gravação de chamada e produção 

de panfleto. 

 Utentes com segurança social no estrangeiro. 

 Esporádicos. 

 

 

5.4 - Reuniões do Sector Médico 
O sector médico, reúne desde longa data, semanalmente às sextas-feiras, das 15h às 15h45, 

sendo a reunião essencialmente clínica, centrada na discussão de casos clínicos problema, 

focado no capítulo seguinte e na partilha de formações externas ou de novas soluções. 

 

Em 2016, ocorreram vinte e oito reuniões, salientando-se: 

 Discussão de cinquenta casos clínicos: trinta e três da área da Cardiologia, onze de 

Pediatria e seis de outras áreas médicas. 

 Validação coletiva do Mapa de competências e autoavaliação individual. 

 Discussão dos pedidos de transferência interna. 

 Apresentação e partilha dos resumos da Revista Préscrire (sete resumos). 

 Revisitação e atualização do Programa de Qualificação da Prescrição médica com 

discussão do perfil de cada médico, tendo-se aprovado a recomendação de diminuir a 

diferença de perfil de prescrição entre médicos e estar atento à listagem de 

medicamentos a evitar, recomendados pela Revista Préscrire. 

o Notas sobre o perfil nacional de desvio. 

 Há uma excessiva prescrição de Gliptinas (associadas ou não à 

Metformina); 

 O Dabigatrano e o Rivaroxabano representam um muito elevado nível 

de prescrição em detrimento da Varfine; 

 Inversão na prescrição de ARA/IEAC; 

 O Olmesartan (com HCTZ ou Amlodipina) distingue-se pelo "peso" em 

encargos, despontando também já a associação fixa 

Amlodipina/Valsartan; 

 Existe também um acentuado encargo com Psicofármacos (Quetiapina, 

Paliperidona e Risperidona); 

 Existe um aparente abuso na utilização de Benzodiazepinas; 

 Há uma utilização muito inflacionada de IBPs; 

 A Rosuvastatina continua a "pesar" muito, devendo ser substituída pela 

Pravastatina ou Sinvastatina em doses adequadas. 
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 Desprescrição: com aprovação de cartas tipo para as Benzodiazepinas, Inibidores da 

Bom de Protões e para o Olmesartan 

 Revisitação da Carta tipo, a enviar à Anestesiologia dos HUC, por causa dos pedidos de 

MCDT em doentes que vão efetuar Colonoscopia. 

 Antibioterapia (ou não) em problemas dentários? 

 Rastreio da Retinopatia Diabética. 

 Esporádicos. 

 Contratualização. Novo paradigma? 
 

 

 

6. Desenvolvimento de Competências, Formação Contínua e Unidades 

Formativa 
 

6.1. Articulação Clínica – Programa de Qualificação da Referenciação 
Continuou-se a apostou-se no reforço do trabalho em rede, promovendo a circulação dos 

doentes sem barreiras, evitando significativos dispêndios de tempo e informação, através da 

implementação de Processos Assistenciais Integrados (PAI), consultadorias internas e externas 

e fomentando a colaboração com os profissionais das outras Unidades Funcionais do ACeS 

(UCC, URAP e USP), da comunidade local e das Unidades Hospitalares, integrando todas as 

atuações, informação, competências e recursos, visando impulsionar cuidados de saúde de 

qualidade centrados nos doentes e não nas instituições.  

Além do mais, continuou a apostar-se na qualificação da referenciação para os cuidados 

hospitalares e para a rede de Cuidados Continuados Integrados (CCI). 

 

6.1.1.Parcerias internas (ACeS) 

 Manuel de Articulação com o ACeS (UAG); 

 Protocolo de articulação clínica com a URAP, na área da nutrição, mantendo a Consulta 

de Nutrição na USF, com apoio da nutricionista do ACeS (relatório no anexo nº9). 

 Protocolo de articulação com a UCC Arouce. 

 

6.1.2.Parcerias externas 

 Protocolo de articulação com o Gabinete de Intervenção Familiar (GIF) da Câmara 

Municipal da Lousã; 

 Participação nas atividades do Conselho Local de Ação Social (CLAS); 

 Revisitação do protocolo funcional com a Associação de Desenvolvimento Social e 

Cultural dos Cinco Lugares; 

 Consultadoria em crianças e jovens, pelo Hospital Pediátrico de Coimbra; 

 Protocolo clínico de referenciação para as Maternidades (MDM e MBB). 

 

6.1.3.Qualificação da referenciação 
Manteve-se a aposta forte na qualificação da referenciação clínica, promovendo a discussão em 

equipa de casos-problema, nomeadamente nas áreas de Cardiologia, Endocrinologia, Medicina 

Interna, Pediatria e Reumatologia.  
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Em 2016 foram discutidos cinquenta casos clínicos (trinta e três de Cardiologia, onze de 

Pediatria, seis de outras áreas), o maior número registado desde que se iniciaram as discussões, 

em 2011. 

Sobre esta temática, a USF esteve representada no 1.º Encontro das USF de Braga, do Núcleo 

de Braga da USF-AN, no dia 3 de dezembro, onde foi apresentada a comunicação "Qualificação 

do Procedimento Interno de Referenciação Médica", através da participação como palestrante 

do médico, Jorge Pedrosa Rodrigues. 

 

6.2.Formação versus desenvolvimento de competências 
Nesta área crucial, através da aplicação de incentivos institucionais, concluímos este ano o 

programa formativo “Coaching” de Excelência integrado com a realização de sessão final de 

outdoor na aldeia do Talasnal, a 4 de Junho de 2016. 

 

6.3.Formação Externa 
Continuamos a partilhar, via resumo escrito todas as formações ou reuniões externas, tendo em 

2016, partilhado quarenta e sete resumos, desde o curso de atualização em pediatria, Balint, 

Saúde Mental, Prescrição de Exercício Físico, Deontologia Médica e Responsabilidade 

Profissional, Encontro Nacional de MGF ou de USF, entre outros simpósios ou cursos de 

atualização. 

 

6.4. Conflito de Interesses com a Indústria Farmacêutica (IF) 
Desde 2014 que a USF implementou um programa de Conflitos de Interesse com a IF. Por 

conflito de interesse clínico (CoI), entende-se a existência de relação financeira, direta ou 

indireta, entre empresas farmacêuticas, ou de dispositivos médicos, com os profissionais 

envolvidos em atividades educativas, formadoras ou de prestação de cuidados em saúde. 

 

Medidas praticadas também em 2016: 

 Proibição de publicidade comercial (blocos de notas, cartazes, relógios, canetas, lápis, 

calendários, pens, etc) nas instalações da USF. 

 Não aceitar presentes da IF, independentemente do seu valor.  

 Presentes pessoais são formas de marketing para induzir reciprocidade, ou seja, 

devolver o favor. Está provado que afetam a prescrição. 

 Não aceitar amostras de fármacos. 

 Proibição de consultoria / assessoria para fins comerciais. Por exemplo, participação em 

conferência para promover um fármaco. 

 Não permitir o acesso de DIM à USF, sem agendamento aprovado em reunião médica 

e com ordem de trabalhos específica. 

6.5.Ensino Pré-Graduado (alunos de medicina e de enfermagem) 
 

6.5.1. Alunos de Medicina 

No que concerne à Medicina, manteve-se a colaboração da USF para a Rede de Tutores da 

Unidade Curricular de Clínica Geral/Medicina Geral e Familiar, que a partir do Ano Letivo de 

2015/2016 passou a designar-se Unidade Curricular de Medicina Geral e Familiar (UCMGF) 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Em 2016 foram recebidos e orientados dezanove estudantes, com a seguinte distribuição: no 

Ano Letivo de 2015/2016: 

 1.º Semestre: seis do 5.º Ano, seis do 5.º Ano e um do 6.º Ano; 

 2.º Semestre: seis alunos do 5.º Ano,  
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6.5.2. Alunos de Enfermagem 

Na área de Enfermagem, manteve-se a colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, tendo sido recebidos e orientados nove estudantes em estágio, com a seguinte 

distribuição: cinco do 6.º Semestre da Licenciatura (3.º Ano), de fevereiro a maio (três) e de 

maio a julho (dois), durante dez semanas; quatro do 7.º Semestre (4.º Ano), de setembro a 

novembro (dois) e de novembro até à data (estágio de dez semanas). 
 

6.6.Unidade Formativa – Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar 
Em 2016, mantivemos a idoneidade formativa para nove médicos internos com cinco médicos 

formadores (orientadores de formação), estando colocados na USF dois médicos do 1º ano, dois 

do 2º ano, dois do 3º ano e três do 4º ano. 

 

Além da interação entre o binómio interno e orientador de formação, há atividades gerais que 

continuaram a ser desenvolvidas em 2016: 

 Criação e distribuição do Manual de Acolhimento com atualização anual; 

 Plano de formação específico para os médicos internos do 1º ano e do 4º ano; 

 Participação de todos os internos nas reuniões médicas com apresentação de casos e 

elaboração de atas; 

 Realização de reunião clínica (bimensal) com apresentação de temas selecionados pelos 

internos (Núcleo de Internos); 

 Participação nas reuniões do núcleo de Coimbra-Leste com partilha do resumo da 

reunião; 

 Circulação da informação por todos; 

 Apoio na participação em congressos (aplicação de incentivos institucionais) com 

apresentação de trabalhos, tendo mesmo ocorrido a conquista de vários prémios; 

 Apoio à realização de estágios noutras unidades de saúde, tendo ocorrido em 2016, um 

estágio na USF de Valongo, UCSP de Tábua e em França. 

 Participação em atividade especifica como realização e leitura de MAPA, colocação de 

DIU, monitorização da carta de compromisso, elaboração de plano de atividades e 

relatório de atividade, página web da USF, elaboração de panfletos e participação nos 

Conselhos Gerais da USF, nas atividades do Núcleo da Felicidade e nas auditorias 

internas. 

 

Salienta-se que em 2016, recebemos três médicas internas de outras Unidades de Saúde do país 

(USF Levante do Algarve, USF Manuel Rocha Peixoto – ACeS Cávado I – Braga e da USF 

Topázio (Coimbra) para efetuarem estágios curtos (uma semana) com o objetivo de adquirirem 

competência na área da liderança e da qualidade organizacional. 

 

6.7.Colaborações Externas  

Tivemos três médicos a colaborem ativamente com instituições na área das boas práticas: 

 Com a Direção Geral de Saúde, Paulo Costa, na Comissão Científica de Boas Práticas 

Clínicas; 

 Na ERA do Centro, Jorge Rodrigues, membro da equipa de auditoria; 

 Na Associação Nacional de USF, João Rodrigues, Presidente da direção e Coordenador 

científico da Academia dos CSP. 
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7. Avaliação da satisfação dos profissionais e utentes com as reclamações, 

sugestões e elogios  
 

 

7.1.Avaliação da Satisfação dos Profissionais 
Atividade já descrita no ponto nº4.6.2., Estudo do BURNOUT nos profissionais da USF 

 

7.2. Avaliação dos Utentes com as Reclamações, Sugestões e Elogios 
 

A USF, no ano de 2016 registou cinco reclamações no Livro Amarelo.  

Uma reclamação foi efetuada diretamente à Entidade Reguladora de Saúde (ERS) e uma 

reclamação feita no Gabinete do ACES Pinhal Interior. As outras três, foram efetuadas 

diretamente na USF. 

Por sua vez, foram entregues na USF, dez sugestões e três elogios. 

 

Tanto as reclamações, como as sugestões e os elogios, encontram-se tratadas nos anexo nº10, 

11 e 12, onde se sintetiza o motivo da reclamação, as diligências tomadas e a conclusão ou não 

do processo em si. 

 

Em resumo: 

 Das sete reclamações, por parte da USF foram cumpridos todos os procedimentos e 

apurados os fatos tendo sido enviado ao Gabinete de Cidadão no tempo legalmente 

previsto, na grande maioria dos casos no máximo em 48 horas. 

 Até à data a USF recebeu por parte do Diretor Executivo do ACeS comunicação da 

conclusão de três reclamações, todas favoráveis à USF. 

 Em relação às 10 sugestões, a USF agradeceu a todos os intervenientes as suas sugestões 

e as que não estavam dependentes da USF o Coordenador enviou para o ACeS. Salienta-

se que a sugestão mais citada, foi resolvida com a melhoria do circuito do atendimento 

telefónico e que em relação à falta de condições no secretariado clínico para receber os 

utentes num espaço próprio onde exista confidencialidade, a USF está desde há dois 

anos à espera da implementação de três espaços individualizados para o atendimento. 

 No que concerne aos elogios a USF agradece, é sempre bom ver o esforço reconhecido. 
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ANEXOS 

Anexo nº1 – AutoAvaliação dos procedimento(s) interno(s) observado(s) na USF 

Serra da Lousã segundo questões da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), versão 

de 2014 
 

1 - COMO E POR QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) É EFETUADA 

A RECEÇÃO DO UTENTE? 

- À entrada do Centro de Saúde da Lousã, R/C, funciona, quando há recursos humanos 

disponíveis, o polo nº1 de atendimento, das 9h às 12h e das 14h30 às 16h30 para todo o tipo de 

contactos indiretos (receituário, MCDTs, atualização de dados, entre outros), além de 

informações e telefone. 

- Na USF-SL propriamente dita, 1º piso, está quase sempre, não sempre tendo em conta a 

carência de recursos humanos, uma assistente operacional com objetivo de acolher o utente e 

lhe explicar o funcionamento do quiosque eletrónico. O utente, tira a respetiva senha e dirige-

se para a sala de espera. Em média, 3 minutos depois, é convocado a dirigir-se ao secretariado 

clínico, onde é atendido por uma das quatro secretárias clínicas existentes. Existem, três locais 

de atendimento. 

 

2 - COMO E QUAL A ORDEM DE ATENDIMENTO DOS UTENTES NA RECEÇÃO 

PARA PEDIDO DA INICIATIVA DO UTENTE? 

- A ordem de atendimento, é imediatamente triada pelos critérios definidos no próprio quiosque 

eletrónico, tendo em conta se o utente vem pedir a renovação de uma medicação, atualização 

de dados, marcar uma consulta programada, seja médica ou de enfermagem, marcar um penso, 

confirmar consulta programada ou qualquer outro tipo de contacto. 

 

3 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE AO REGISTO DO 

PEDIDO DA INICIATIVA DO UTENTE? (por exemplo, CONSULTA, EXAME 

MÉDICO OU TRATAMENTO). 

- É o quiosque eletrónico e depois será o secretariado clínico, podendo mesmo ir diretamente 

para consulta médica ou de enfermagem, se a consulta estiver isenta de taxa moderadora e se já 

tiver sido marcada via telefone ou net. 

 

4 – COMO E QUANDO É EFETUADO O REGISTO DO PEDIDO DE CONSULTA, 

EXAME MÉDICO OU TRATAMENTO? 

- Informaticamente e imediatamente após o pedido e na presença do utente.  
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5 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE À AVALIAÇÃO 

DO GRAU DE URGÊNCIA DO PEDIDO (TRIAGEM)? 

- Não existem urgências. O que existe em CSP, na sua carteira de serviço aprovada em Portaria 

do MS, é a resposta no próprio dia às situações agudas. A dita “triagem” é efetuada pelo 

secretariado clínico com apoio dos restantes profissionais da USF. Além disso, existe um 

questionário para os utentes preencherem e entregarem ao médico/enfermeiro com um 

destacável para o utente, onde se dá a informação do enquadramento do que é uma consulta 

urgente, emergente e de doença aguda. 

 

6 – QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE À MARCAÇÃO 

DO PEDIDO DA INICIATIVA DO UTENTE? (por exemplo, CONSULTA, EXAME 

MÉDICO OU TRATAMENTO). 

- Qualquer profissional da USF-SL, seja secretário, enfermeiro ou médico, podem (e devem 

quando necessário) agendar o pedido do doente. Em termos de circuito estabelecido, como já 

foi descrito anteriormente, cabe predominantemente ao secretariado clinico proceder às 

respetivas marcações. Mas, em muitas situações, por exemplo, continuidade de cuidados 

médicos ou de enfermagem (diabéticos, hipertensos, grávidas, crianças, etc) quem faz a 

marcação é o enfermeiro e/ou médico. Em suma, quando o utente saía do gabinete médico e de 

enfermagem, já deve ter a programação da próxima vinda. 

 

7 – EXISTE UM REGISTO INFORMÁTICO DO FUNDAMENTO QUE MOTIVOU A 

MARCAÇÃO DE UMA CONSULTA SE ULTRAPASSADOS OS TMRG 

APLICÁVEIS? 

 

- A USF Serra da Lousã nunca ultrapassou os TMRG. Há monitorização semanal do 

cumprimento dos TMRG com a publicação dessa monitorização disponível na sala de espera e 

página web. 

 

8 - EXISTE UM HORÁRIO DE ATENDIMENTO DIÁRIO/SEMANAL ESPECIFICO 

POR TIPO DE CONSULTA? Qual o horário por tipo de consulta e qual o modo de 

publicitação aos utentes? 

- Existem vários tipos de consulta distribuídos ao longo do dia (das 8h05 às 19h45) de segunda 

à sexta, de acordo com a lista de utentes, sendo publicitados em placards e guias do utente. 

-Os horários estão disponíveis na página web da USF-SL e à entrada da USF-SL está disponível 

em papel, pequeno cartão para os utentes levaram os horários e sistema de marcação de 

consultas dos médicos e enfermeiros. Os horários por tipo de consulta variam obviamente com 

o perfil de cada ficheiro. Não é possível ter horas de atendimento para “Saúde Materna” 

(seguimento de grávidas) se não existirem grávidas. 

Por isso, cada ficheiro tem um horário específico tendo em conta essa variação de grupos 

etários, grupos de risco, grupos vulneráveis, patologias crónicas, número de dependentes, etc, 

etc. 

-O que para nós é crucial é o compromisso publicitado no nosso Jornal, na página web de dar 

resposta no próprio dia a todas as situações agudas, marcação de consultas programadas em 

cinco dias, renovação de receituário e contactos indiretos em 72 horas. 
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9 – EXISTE UM NÚMERO MÁXIMO DE CONSULTAS DIÁRIAS PRÉ-

ESTABELECIDO PARA OS PEDIDOS POR INICIATIVA DO UTENTE?  

-Cada agenda médica e de enfermagem deve ter 50% de disponibilidade para marcação no 

próprio dia. 

 

10 – EXISTEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS ENTRE OS MÉDICOS PARA 

AGENDAMENTO DAS CONSULTAS NÃO PROGRAMADAS?  

- Não, visto estarem definidos os critérios de marcação para consultas de doença aguda. 

 

11 – EXISTEM INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

INSTITUÍDOS E DO SEU CUMPRIMENTO e FORAM JÁ REALIZADAS 

AUDITORIAS INTERNAS PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE CUMPRIMENTO DAS 

NORMAS E PROCEDIMENTOS:  

- Inseridas nas atividades de melhoria contínua da qualidade, em prol da manutenção da 

acreditação externa, via ACSA, a USF Serra da Lousã (USF), continuou em 2013 e 2014 

(1ºsemestre), inserido na sua atividade rotineira, o seu plano global de implementação de 

auditorias internas, que se iniciou em 2012 com formação-ação, a todos os profissionais da 

USF, em metodologia de 5 S´s, processos de auditoria, elaboração de check list, fluxogramas, 

elaboração de relatórios de auditorias, comportamento do auditor e conhecimento sobre 

proteção de “dados pessoais” e segurança da informação clínica. Das 20 áreas inicialmente 

auditadas, algumas foram fundidas e outras criadas (Reposição e Controlo de Prazos de 

Validade, Consentimentos Informados e Segurança da Informação), terminamos nas velhas 

instalações com 17 áreas. Em 2015, já nas novas instalações, após adaptação ao espaço, 

reformulamos as áreas, tendo definido 15 áreas. Atualizaram-se todas as check list, reforçando-

se as check list das áreas da estrutura (elevador, aquecimento, alarme, eletricidade, etc) e do 

Controlo de Infeção, tendo-se alargado essa auditoria ao uso das luvas, roupa e aprofundado a 

limpeza e desinfeção, introduzindo-se novos questionários aos profissionais, incluindo as 

profissionais da empresa de limpeza. Manteve-se a mesma metodologia de auditorias com os 

respetivos responsáveis de área e as equipas de auditores internos a efetuaram-se várias 

auditorias internas a todas as áreas, rodando as equipas de auditores pelas diversas áreas. 

- Outro aspeto importante, são as avaliações da satisfação dos utentes que fazemos regularmente 

em parceria com o Gabinete de Utente do ACES, Comissão de Utentes da USF-SL e com o 

Centro de Estudos da Universidade de Coimbra. 
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Anexo nº2 – CONTRATUALIZAÇÃO E RESULTADOS DE 2016 

USF Serra da Lousã 
Contratualização Interna 2016 

 

Eixo Indicador 
Final 
2015 

JUNHO 
2016 
SIARS 

Dezembro 
16 

Meta  
2016 

SIARS 

N
ac

io
n

al
 

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos 150,00* 
156,64 155,71 150,00 

Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos 93,00 
91.75 92,62 95,00 

Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 55,00 
55.27 52,73 55,00 

Proporção DM c/ última HgbA1c <= 8,0 % 68,00 
55.84 61,91 65,0 

Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. hábit. tabágic. 65,00 
61.25 65,57 67,0 

Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót. 58,00 
54.58 54,01 60,0 

Despesa medic. prescritos, por utiliz. (PVP) 185,00 
148.71 152,79 155 

Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.) 50,00 
45.29 45,99 47,0 

Índice de acompanhamento adequado em PF, nas MIF 0,75** 
0.76 0,76 0,75 

Índice de acompanham. adequado s. infantil 1º ano 0,92** 
0.91 0,94 0,93 

Índice de acompanham. adequado em saúde materna 0,78** 
0.82 0,82 0.80 

R
eg

io
n

al
 

Proporção hipertensos com risco CV (3 A) 55,00 
91.61 94,40 83,0 

Índice de acompanhamento adequado utentes DM 0,72** 
0.73 0,77 0,75 

Índice de acompanham. adequado de hipertensos 0,74** 
0.82 0.83 0,80 

Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. 75,00 
92.86 86,67 80,0 

Lo
ca

l 

A
C

ES
 

Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 33,00 
37.15 35,65 33,0 

Proporção DM c/ 1 HgbA1c por semestre 70,00 
57.33 66,14 70,0 

Lo
ca

l 

U
F 

Taxa de utilização global de consultas médicas 80,00 
79.37 80,52 80,0 

Taxa de utilização de consultas de PF (méd./enf.) 60,00 
55.11 55,14 60,0 

Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 14[A 75,00 
80.65 79,00 70,0 

Índice de acompanham. adequado s. infantil 2º ano 0,91** 
0.83 0,97 0,90 

*Se a UCC iniciar apoio domiciliário, renegociar meta para baixo. 
**As metas de todos os indicadores “índice” poderão ser revistas em função da validação dos valores reais de 
2014. 
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USF Serra da Lousã 
Contratualização Interna 2016 

 

Eixo Indicadores Financeiros 
Final 
2015 

 
JUNHO 

2016 

Dezembro 
16 

META 
FINAL 
2016  

SIARS 

Fi
n

an
ce

ir
o

s 

Taxa de utilização de consultas de PF (enf.) 52,6 
47.85 48,94 52,0 

Proporção grávidas c/ 6+ cons. vigil. enferm. 83,33 
81.48 84,94 80,0 

Proporção de puérperas com domicílio de enfermagem 52,24 
41.82 54,84 45,0 

Proporção RN c/ domicílio enf. até 15º dia de vida 57.33 
32.35 50,79 45,0 

Proporção crianças c/ 6+ cons. méd. vigil. 1º ano 93,33 
93.24 91,67 87,5 

Proporção crianças c/ 3+ cons. méd. vigil. 2º ano 88,24 
93.59 96,25 86,0 

Proporção de hipertensos com IMC (12 meses) 89,27 
92.50 92,64 89,0 

Proporção de hipertensos com PA em cada semestre 77,42 
78.78 80,39 75,0 

Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido até 2A 92,96 
98.77 93,98 96,0 

Proporções utentes> 14A, c/ IMC últimos 3 anos 76,09 
75.07 75,93 76,0 

Proporção DM com exame pés último ano 86,04 
82.07 84,49 87,0 

Proporções utentes DM com registo de GRT 89.63 
90.22 89,89 87,0 

Proporção DM c/ cons. enf. vigil. DM último ano 87,41 
87.23 87,67 87,0 

Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ colpoc. atuali. 61,00 
57.40 56,54 62,0 

Proporção grávidas c/ consulta RP efetuada 74,63 
70.91 69,35 75,0 

Proporção utentes> = 25 A, c/ vacina tétano 86,03 
86.46 87,72 86,0 

Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 anos 82,00 
81.78 81,36 80,0 
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ANEXO Nº3- Identificação dos locais para colheita na USF Serra da Lousã 
(3 amostras por semestre)  – 2016-17 

Três grandes áreas de colheita dentro da USF: 
 Superfícies e utensílios, único critério: os que pensamos serem mais problemáticos. 

 Mãos de 1 elemento (sorteado) de cada grupo profissional em 3 momentos diferentes. 

 Batas 1 elemento (sorteado) de cada grupo profissional em 3 momentos diferentes (batas lavadas 

vindas da lavandaria, batas ao fim de um dia e ao fim de uma semana de utilização). 

 

Sala de Tratamentos 
(ST) 

Colheita 
Em: 

Descrição do local 

ST.1 e ST2  Gaveta superior do carro de penso 

 Puxador da gaveta do carro de penso 

 Superfície do carro de penso 

 Superfície da banca (armário) 

 Puxadores (3) das gavetas da banca 

 Utensílio em uso no carro de penso 

 Cortinas da sala de tratamento nº1 

 Cortinas da sala de tratamento nº2 

 Manípulo das torneiras das salas de tratamento 

 Manípulo do sabão liquido 

 Produto/utensílio em uso no saco de domicílios 

 Compartimento do saco de domicílios 

Secretaria (SC)   

SC  Balcão (lado do público) 

 Puxador da gaveta do balcão da secretaria 

 Puxador da porta de entrada 

 Auscultador do telefone 

 Teclado gabinete 

  Puxador do armário de um dos arquivos 

Gabinetes Médicos 
(GM) 

  

GM  Puxador da porta de entrada 

 Rato do computador 

 Membrana do estetoscópio (gabinete) 

 Teclado gabinete médico  

  Membrana do estetoscópio (mala de domicilio) 

  Candeeiro 

Gabinetes de Enfem. 
(GE) 

  

GE  Rato do computador  

 Teclado do computador 

 Puxador armários de enfermagem  

 Balança de recém-nascido 

 Balança com craveira 

BATAS   

  Batas dos profissionais (lavadas) 

  Batas dos profissionais (sujas) 

MÃOS   

  Mãos dos profissionais 
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Anexo nº4 - Anos Incríveis Para Pais com filhos entre os 3 e os 6 anos 
 

Atividades Realizadas: 

14 Sessões com o seguinte conteúdo: 

 Sessão 1 – Brincar 

 Sessão 2 e 3 – Aprender Brincando 

 Sessão 4 – Elogio Eficaz 

 Sessão 5 e 6 – Recompensas Concretas 

 Sessão 7, 8 e 9 – Estabelecimento Eficaz de Limites 

 Sessão 10 – Reduzir os Comportamentos Inapropriados – Ignorar 

 Sessão 11 e 12 – Como Prosseguir com os Limites e as Regras 

 Sessão 13 – Outras Consequências e Resolução de Problemas 

 Sessão 14 – Revisão, Planear a etapa seguinte - Celebração 

 

Resultados: 

1. Caracterização do grupo 

 Participantes no grupo: 10 Mães e 1 Pai (1 casal) 

 Crianças: 10 crianças dos 3-6 anos (Média de idade de 4.40 anos), 6 rapazes e 4 

raparigas. 

 Mães: Tinham entre 22-44 anos (Média de idade de 36.80 anos), 7 estavam empregadas 

e 3 desempregadas. 

 Pais: Tinham entre 24-40 anos (Média de idade de 35.67 anos), 9 estavam empregados 

e não há informação relativamente a um pai. 

2. Principais resultados 

Nota: Os resultados referem-se à totalidade dos participantes do estudo, em que também estão 

integrados os pais do CS da Lousã. Não se apresentam resultados apenas para o CS da Lousã 

atendendo à reduzida dimensão da amostra. 

Os gráficos apresentam os resultados antes e após a participação no grupo de pais. 
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2.1. Práticas parentais (questionário preenchido pelos pais)  

 

Gráfico 1; Disciplina Rígida 

Denotou-se uma redução das estratégias rígidas de disciplina por parte dos pais após 

participarem no grupo. 

 

Gráfico 2: Disciplina Apropriada 

No sentido oposto verificou-se um aumento das estratégias apropriadas de disciplina. 
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2.2. Competência Parental (questionário preenchido pelos pais)  

 

Gráfico 3: Sentido de Competência Parental 

Após participarem no grupo os pais sentem-se mais competentes no seu papel. 

 

2.3. Aptidões sociais e comportamento da criança (questionário preenchido pelos pais) 

 

Gráfico 4: Aptidões Sociais 

Após a participação no grupo, os pais avaliam os seus filhos com mais aptidões sociais. 
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Gráfico 5: Problemas de Comportamento 

No sentido oposto, após a participação no grupo, os pais relatam menos comportamentos 

problemáticos nos seus filhos. 

3. Respostas ao Questionário Final de Satisfação com o Programa (CS Lousã) 

Nº de sessões: 14 sessões semanais de 2 horas 

Participação sessões: Os pais estiveram presentes em 9 ou 10 sessões (Média de participação 

= 9.36 sessões). 

3.1. Os maiores problemas do meu filho/da minha filha que me levaram a frequentar este 

Programa neste momento estão: 

 

Gráfico 6: Problemas do Filho/a 
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3.2. Até que ponto o Programa serviu de ajuda para outros problemas pessoais ou familiares 

não relacionados diretamente com o seu filho/ a sua filha (ex. Bem-estar geral ou no 

casamento)? 

 

 

 

Gráfico 7: Ajuda a Problemas Pessoais ou Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3.3. Recomendaria este Programa a um amigo ou a um familiar? 

 

Gráfico 8: Recomendar Programa 

3.4. Os meus sentimentos sobre o Programa para o meu filho/a minha filha e para a minha 

família são: 

 

Gráfico 9: Sentimentos do Programa 
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3.5. Utilidade das técnicas ensinadas 

 

Gráfico 10: Utilidade das Técnicas Ensinadas 

3.6. Quanto ao apoio recebido pelo grupo sinto-me: 

 

Gráfico 11: Apoio do Grupo 
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3.7. Gostaria de me continuar a encontrar com estes pais como um grupo? 

 

Gráfico 12: Continuar encontros 

 

Fotos: 

 

Ilustração 2: O Grupo da USF Serra da Lousã 
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Ilustração 3: Os Certificados 

 

 

Ilustração 4: As Baby-sitters 



53 
 

 

Ilustração 5: Os Certificados das Baby-Sitters 
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Anexo nº5 – 9º Aniversário da USF – “Peddy Paper” 
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O dia terminou com um jantar comemorativo, entrega dos “Prémios Serranos”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
 
            

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME Prémios Serranos 

Jorge Rodrigues Parlamentar à espreita 

João Rodrigues 007 

Ana Soares Antecipação Acreditada 

Paula Braga da Cruz Cancioneira do Ano 

Fausto Cardoso Atleta Revelação 

Carlos Neves Briosa na Serra 

João Fernandes Jornal da Caserna 

Carla Reboredo Hospital na Gaveta 

Fátima Moreira As Outras Vão Ela Fica 

Anabela Girão Devagar se Vai ao Longe 

Ana Paula Esteves A Lei de Esteves 

Sónia Tomé InSónia 

João Paulo Atrás do Sol Posto 

Anabela Ramos Ramos em Reconstrução 

Isabel Raposo A Prata da Casa 

Dores Seco A Facilitadora 

Rosário Fuga pr’á Frente 

Brigite Ferreira A Madame. 

Sara Nascimento Portuguesa com a Cabeça em Espanha 

Joana Ferreira Enigma do Calvão 

Inês Tinoco Tranquilidade de Leste. 

Luís Amaral Viriato Disponível  

Joana Canais Atarefada em Mudança. 

Joana Pessoa (en)Canto Lousanense 
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ANEXO nº6 - Reportagem do Jornal Médico da Just News, com entrevista a 

profissionais e utentes, publicado a 14 de fevereiro de 2016 

USF Serra da Lousã: Uma aposta na qualificação da referenciação clínica e na felicidade 

e bem-estar dos seus profissionais 

A qualificação da referenciação clínica, que implica a discussão dos casos clínicos em equipa 

e com um consultor hospitalar, e a felicidade e bem-estar dos profissionais são duas das apostas 

da USF Serra da Lousã. João Rodrigues é o coordenador e realça a importância destas duas 

vertentes, que contribuem para prestar melhores cuidados aos utentes e para ter profissionais 

satisfeitos e empenhados. 

“Na nossa USF, nenhum médico referencia um doente para o hospital sem discutir o caso com 

os colegas, na reunião semanal. Esta é uma das vertentes mais importantes da governação 

clínica nos CSP.” Quem o afirma é João Rodrigues, coordenador da USF Serra da Lousã, 

distrito de Coimbra, e que, atualmente, também preside à Associação Nacional das USF (USF 

– AN). O objetivo é debater os casos clínicos em equipa, “o que vai permitir referenciar apenas 

quando é necessário e otimizar o conhecimento dos profissionais de saúde”. É o que, segundo 

João Rodrigues, se chama a qualificação da referenciação clínica. 

A USF Serra da Lousã iniciou a atividade em 19 de novembro de 2007 e passou a modelo B 

em 1 de outubro de 2008. Está integrada no Centro de Saúde da Lousã e no ACES Pinhal 

Interior Norte, dando acompanhamento a 9759 utentes, dos quais 19,36% são idosos (9,48% 

têm 75 anos ou mais). A área de atuação engloba quatro freguesias do concelho: Lousã (União 

de Freguesias de Vilarinho) e Casal de Ermio, Gândaras e Serpins (União das Freguesias Foz 

de Arouce). A população ativa corresponde a 59,98% dos inscritos, o índice de envelhecimento 

é de 116,60% e 26,43% são mulheres em idade fértil. 

Inicialmente, esta USF estava situada no centro da vila, mas, como o edifício pertencia à Santa 

Casa da Misericórdia, mudou de local. Nem todos os utentes estão satisfeitos com essa 

mudança, contudo, isso não impede que continuem a achar que são “muito bem atendidos”. 

Referenciar apenas quando é mesmo necessário 

A qualificação da referenciação clínica é uma aposta forte da USF Serra da Lousã. “É 

importante partilhar e debater os casos clínicos antes da referenciação e esta área nobre devia 

existir em todas as USF”, defende o seu coordenador. E acrescenta:  

“Um dos defeitos da MGF é o isolamento, devemos aproveitar esta reforma para tomar decisões 

em equipa, só assim se consegue evitar a referenciação mal feita e ter verdadeiros cuidados de 

proximidade.” 

Existe assim uma ligação entre a governação clínica e a formação. “É inevitável esta 

interligação, que traz benefícios para os profissionais de saúde, para os internos na sua formação 

e para os doentes, que se sentem satisfeitos por verem o seu caso discutido por vários clínicos.” 

A reunião para debate dos casos clínicos é semanal e começa, pelo menos, 24 horas antes, 

através da internet. “Participam médicos, internos e a equipa de enfermagem também já está a 

ser incluída.” 
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E a aposta nesta vertente está a ser ganha. “Somos uma das USF da região Centro que menos 

referencia para o hospital.” Os casos que mais exigem esta discussão estão ligados à 

Cardiologia, à Reumatologia, à Endocrinologia, à Pediatria e à Medicina Interna. No caso da 

Pediatria, existe um protocolo diferente com o Hospital Pediátrico de Coimbra. “Temos um 

consultor hospitalar, que também participa nas discussões.” 

João Rodrigues é um grande defensor da figura do consultor hospitalar. “Esperemos que, dentro 

em breve, possamos ter esta ajuda nas mais variadas especialidades. Mais uma vez estou a falar 

em governação clínica, a vertente da reforma dos CSP que ainda não foi verdadeiramente 

implementada por ser necessário mudar mentalidades.” 

Ainda a nível da governação, o coordenador da USF salienta os protocolos estabelecidos, que 

permitem trabalhar com uma nutricionista e com uma psicóloga clínica, sem que para isso haja 

contratação a tempo inteiro destas duas especialistas. “A Nutrição e a Psicologia são essenciais 

nos CSP, mas as necessidades existentes, atualmente, nesta USF não implicam a sua contratação 

a tempo inteiro.” E continua: “Quando estamos à frente de uma unidade é preciso analisar, de 

forma crítica e realista, as necessidades existentes e, se for caso disso, pode-se trabalhar apenas 

com protocolos. Não se deve temer esta forma de prestar cuidados.” 

E foi com base nesta forma de trabalhar que se estabeleceu um protocolo com o Gabinete de 

Intervenção Familiar da Câmara Municipal da Lousã, para onde são encaminhados os casos que 

necessitam de apoio familiar. Ainda no âmbito deste acordo, às quartas e sextas, os utentes têm 

disponível uma psicóloga que se dirige à USF. 

João Rodrigues exemplifica: “No caso da obesidade, os doentes podem ter um 

acompanhamento semanal ou quinzenal – que faz toda a diferença na mudança de estilos de 

vida –, em vez de irem ao hospital a cada seis meses.” O mesmo acontece com a depressão. “É 

mais fácil ajudar estas pessoas quando se tem cuidados de proximidade, ou seja, na zona de 

residência. 

Os CHUC ficam apenas a 20 minutos de carro, mas sabe-se que é importante dar apoio no local 

onde se vive.” No fundo, o que se pretende é “criar autoestradas com portagens qualificadas de 

discussão clínica”. E a MGF tem este potencial. “Só assim se consegue prestar os melhores 

cuidados.” 

Núcleo da Felicidade para evitar o burn-out 

Para se prestar bons cuidados é preciso que todos os elementos que integram a USF – médicos, 

enfermeiros, secretários clínicos, assistentes operacionais – se sintam bem. “Realizamos várias 

atividades ao longo do ano, como caminhadas pela serra, jantares, almoços, atividades 

desportivas, vídeos, para que as pessoas se conheçam fora daqui e possam carregar baterias, 

evitando-se as situações de burn-out.” 

O Núcleo da Felicidade existe quase desde o início da USF. “Começámos a perceber que era 

essencial apostar nesta via, tendo em conta a exigência e responsabilidade do nosso trabalho.”  
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Trabalhar "mesmo em equipa" 

Este Núcleo revela ainda outra faceta da USF Serra da Lousã. “É um dos núcleos facilitadores, 

porque não temos interlocutores, trabalhamos todos mesmo em equipa.“ João Rodrigues 

explica: “Nesta unidade, não existe uma hierarquia pré-estabelecida, mas três grupos de 

profissionais, mais um, o dos assistentes operacionais. 

Todos têm direito a votar nas questões relacionadas com a USF no seio do Conselho Geral.” O 

próprio coordenador é eleito para um mandato de um ano, além de existir o Conselho Técnico, 

representado por uma médica e um enfermeiro. 

“Cada USF deve saber como se organizar e, como somos poucos, verificamos que esta é a 

melhor forma de trabalhar em equipa. Inevitavelmente que se escolhe um representante para 

cada área, mas, na prática, todos exercemos diferentes tarefas.” 

Além do Núcleo da Felicidade, existem ainda os da Contratualização, Monitorização e BI da 

USF, Instalações e Humanização da USF, Processo de Acreditação (@Acredita) e Auditorias 

Internas, Gestão do Material Clínico, Viaturas (limpeza, utilização, combustível, etc.), Jornal 

da USF, Página Web da USF e Informática.  

O plano de ação atual está a terminar e já se encontra em discussão o dos próximos dois anos. 

“Ainda estamos a debater várias questões, porque discutimos também com parceiros da 

comunidade para estabelecer articulações. Já é certa a criação de uma consulta de avaliação dos 

jovens na área do desporto, ou seja, todos os que estão a praticar atividade física nos clubes da 

região vão ser seguidos nesta consulta”, refere João Rodrigues. Espera-se ainda otimizar a 

articulação com os CHUC, especialmente na área da Cardiologia e da Pedopsiquiatria. 

Afinal, a governação clínica não deve ser descurada, porque “é uma das vertentes mais 

importantes da reforma dos CSP”. 
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ANEXO nº7 – Auditorias Internas: Áreas e Auditores - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Área/Espaço 

 

 

Responsáveis 

 

Auditores Internos 

1.Secretariado 

 

IB  IB, AG e JFL 

(JFerr/SN) 

2.Gabinetes Médicos e de Enfermagem 

 

GM – Cada médico 

GE: 4 – FM/AG, 7 – JF, 

10 – CN e 13 – FC/AG 

JF, AS (BF/LA) e 

AR 

3.Salas de Tratamentos 

 

1 –FC/CN 

2 – AG/FM/JF 

FM, JR (JC/IT) e ST 

4.Outros Gabinetes (8 e 11-Polivalente e 

11-Nebulizações) 

 

8 e 11 – JP 

11 - FM 

JP, CN e APE 

5.Copa, Sala de Espera, Sala de Reuniões 

e Balcões 

IR e IB IR, FC e PC (EV) 

6.Vestiários,WC, Sala de Sujos e Limpeza 

 

RA e DS RA, ST e JF 

7.Malas de Domicílios de Enfermagem e 

Médicas 

 

MDE – AG 

MDM - PC 

AG, PBC e AR 

8.Material Clínico e Não Clínico CN e JF CN, APE e JR 

(JC/IT) 

9.Plano de Emergência, Carro de 

Emergência e Estrutura 

FC e AS AS (BF/LA), FM e 

ST 

10.Politica de Afixação de Informação 

 

APE e PBC PBC (JP), AR e FC 

11.Circuito dos Lixos, Desinfetantes das 

Mãos, Roupas (limpa e suja) e Limpeza 

 

FC e RA FC, DS e JFL 

(SN/JFerr) 

12.Segurança da Informação e Arquivo 

Geral 

APE e AS APE, JR (JC/IT) e 

FM 

13.Histórias Clínicas 

 

AS e JF JF, JFL (SN/JFerr) e 

IB 

14.Consentimentos Informados (DGS) AS e JF AS (BF/LA), PBC 

(JP) e AG 

15.Processo Administrativo 

 

ST e AR ST, CN e PC 
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ANEXO nº8 – Reuniões do Conselho Geral – 2016 
 

 Datas • Resumo 

1 15.01.16 

1. 2015 foi um ano atípico? 

 

2.Todos concordamos que iremos iniciar um novo ciclo e que 

para isso deveremos programar atividades para atingir sete (7) 

objetivos: 

Melhorar o clima organizacional, nomeadamente a agenda 

relacional dentro e entre todas as subequipas e sectores 

profissionais. 

Encontrar um novo reforço para a equipa de enfermagem. 

Solucionar o “cansaço” do secretariado clínico. 

Motivar para novos projetos os nossos internos. 

Mais discussão clínica e supervisão clínica. 

Atingir a manutenção da acreditação (junho de 2016). 

Aumentar a satisfação de todos. 

 

3.Marcar Conselho geral de um dia, provavelmente Hotel da 

Lousã, para dia 5 de março. 

 

4.Decidiu-se que os incentivos institucionais de 2014 seriam 

aplicados nas seguintes áreas: 

Incorporar as propostas do setor de enfermagem; 

Sessões de Team Building; 

Apoio ao processo de acreditação/monitorização; 

Sistema de sms aos utentes com consulta programada (se tiver 

custos elevados, projetar em pedido autónomo para a ARS) 

2 26.02.16 

1.Concurso para recrutamento de um SC (proposta em anexo). 

 

2.Análise do sector de enfermagem: avançar com novo concurso 

(anexo) ou decidir outra alternativa mais viável 

 

3.Aprovação do RA do PAI de 2015. 

3 19.03.2016 

1.Eleição por unanimidade de JR para mais um mandato de um 

ano de coordenador com os condicionalismos abordados, 

acreditando a equipa que a mudança se deve preparar, visto que 

tem sempre uma oportunidade e um risco. Iremos todos focar-

nos nas oportunidades de desenvolver as devidas competências 

de liderança noutros médicos. 

2.Aprovação de FC e JF para membros do Conselho Técnico 

(CT) com mandato de um ano. O novo CT, ficou de na sua 

primeira reunião decidir se vai concentrar as suas tarefas ou se 

vai delegar em mini-equipas. 

3.Constituição de sete áreas de apoio e respetivas equipas. O 

interlecutor/responsável de área, deve até ao dia 30 de março 

apresentar a proposta de atividades para 2016. 

4.Aprovação dos responsáveis de cada programa horizontal do 

plano de atividades de 2016. Cada responsável tem até dia 30 de 

março para rever a proposta de PA. 

5.O PA tem que estar finalizado dia 31 de março. Coordenação 

pelo Luís Amaral. 

6.Discussão, análise e aprovação da análise de riscos – SWOT 

para 2016. 

7.Questionário das Doenças Agudas: decisão de se efetuar um 

panfleto sobre a temática que contém um destacável a ser 

preenchido pelo utente que marca uma situação de doença aguda. 

O secretariado passa a escrever nesse panfleto a hora previsível 
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do atendimento e regista no processo clínico o motivo porque 

marcou a consulta. O médico e/ou enfermeiro, deverão pedir ao 

utente o destacável preenchido. Manter-se-á a análise dos dados 

para verificar a boa ou má utilização da consulta pelos utentes. 

7.Aprovação do PA do Núcleo de Acreditação e Auditorias, 

nomeadamente realização de uma auditoria em cada semestre, 

além das eventuais auditorias surpresas e a identificação visual 

de todo o material em todos os gabinetes. 

8.Deverá ser revisto até 30 de março o plano de formação. 

9.Decidir até 30 de março quem vai ao 8º EN das USF, seja aos 

Cursos Avançados de Formação, seja ao Encontro politico 

associativo. 

10. O Outdoor com a psicóloga Ana Cristina Azevedo foi 

reagendado para dia 4 de junho de 2016. 

4 8/04/2016 

1. PA e metas para contratualização para 2016: foi revisitada a 

versão final do PA, aprovada no último CG, não se tendo 

detetado lacunas. Acordou-se que seria enviado para todos os 

parceiros e disponibilizado na página web. 

Em relação às metas para 2016, decidiu-se que JF, FM, IT e JR 

validariam os resultados no MINUF de 2015 e via fórum online, 

no dia 11 de abril, fecha-se a proposta para 2016, mantendo os 

valores de referência de 2015, visto se estar a terminar este ciclo 

de 3 anos. 

 

 

2.ANALISE E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO JÚRI 

INTERNO (ANEXO) SOBRE O PROCESSO DE SELECÇÃO 

DE SECRETÁRIO CLÍNICO:  

-O coordenador da USF, começou por recordar que iriamos 

votar, se o João Paulo Prata da Silva, 1º classificado no processo 

de recrutamento interno, se é ou não convidado a entrar para a 

USF, à experiência de 90 dias.  

 

-APE e ST, que fizeram parte do júri, acrescentaram que foi 

colocada essa questão ao candidato e que ele aceitou essa 

condição. 

 

-Tendo em conta que todos receberam as atas do processo de 

seleção, avançou-se para a votação com boletim de voto a indicar 

sim ou não, à entrada do candidato João Paulo Prata da Silva, à 

experiência por 90 dias. 

 

-Feita a votação secreta em urna, contaram-se os votos, tendo-se 

obtido como resultado final:  

• Total de votante: 14 

• Votos sim: 10 

• Voto não: 1 

• Votos brancos: 3 

• Votos nulos: 0 

 

-Perante este resultado que traduz uma maioria qualificada, vai 

ser comunicado ao próprio a decisão deste Conselho geral, dando 

seguimento ao processo para a ARS do Centro e ACES PIN. 

 

Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada esta 

reunião às 16h45, lavrando-se a presente acta, elaborada pelo 

coordenador da USF, acta validada (prazo de 48 horas), via 

email por todos* os membros do Conselho Geral presentes na 

reunião e dada a conhecer a quem não esteve presente, 

substituindo assim a assinatura em papel.  
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Acta, foi arquivada no T-Grupo electrónico, pasta CG-Actas de 

2016, da USF. 

5 29/04/2016 

1. ANALISE E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO JÚRI 

INTERNO (ANEXO) SOBRE O PROCESSO 

DE SELEÇÃO DE ENFERMEIRO: 

Votação com boletim de voto à entrada da candidata Carla 

Cristina da Piedade Correia Reboredo, à experiência por 90 dias. 

-Feita a votação secreta em urna, contaram-se os votos, tendo-se 

obtido como resultado final: 

 Total de votante: 12 

 Votos sim: 11 

 Voto não: 0 

 Votos brancos: 1 

 Votos nulos: 0 

-Perante este resultado que traduz uma maioria qualificada, vai 

ser comunicado à 

própria a decisão deste Conselho Geral, dando seguimento ao 

processo para a ARS do 

Centro e ACES PIN. 

2. Resultados da contratualização de 2016. Melhorias? 

JR e JF, recordaram que a reunião no geral correu num clima de 

cordialidade e equilíbrio. Fechamos a carta de compromisso em 

todas as matérias, incluindo na escolha do PAI, "Prevenção e 

Controlo da Infeção" com envolvimento do ACeS na análise dos 

resultados por testes laboratoriais. 

Salientar que em termos médicos, no indicador "Proporção de 

idosos sem ansiolíticos/sed/Hipnóticos" estamos ainda mal, 

tendo-se contratualizado 60%. 

Devemos por isso, nesta área fazer muito mais do que fazemos 

na prática. Iremos discutir a estratégia para ultrapassar esta meta. 

O Luís, já fez análise por médico dos fármacos que cada um 

prescreve. Vamos marcar reunião para depois definir a 

estratégia. 

Além disso, JR irá reunir com as farmácias. 

Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada esta 

reunião às 15h30, lavrando-se a presente acta, elaborada pelo 

coordenador da USF, acta validada (prazo de 48 horas), via 

email por todos os membros do Conselho Geral presentes na 

reunião e dada a conhecer a quem não esteve presente, 

substituindo assim a assinatura em papel. 

Acta, foi arquivada no T-Grupo electrónico, pasta CG-Actas de 

2016, da USF. 

6 27/05/2016 

1.Discussão das propostas dos Mapas de Competências dos 

médicos e enfermeiros: 

1.1. Médico: apresentação feita (anexo) por Joana 

Fernandes. 

Tendo em conta a excelente apresentação, decidiu-se: 

• Fundir a parte inicial da apresentação para a introdução 

geral do papel do mapa de competências nas três profissões; 

• Na área das “capacidades MGF”, validar em conjunto 

com a enfermagem; 

• Na área especifica médica, “Competências”, JR 

propõem quês e acrescente uma nova competência sobre: 

“Gestão da Articulação de Cuidados e Prevenção Quaternária”. 

• Para validar a parte médica, JF irá enviar as áreas e 

critérios para cada médico, durante a semana, preencher se 

concorda, não concorda ou nada a dizer; e sem tem mais alguém 

critério a propor. Prazo máximo de resposta, sexta, dia 3 de 

junho. 
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• JF, salientou a necessidade de todos estarem conscientes 

da importância da área da comunicação. 

 

1.2. Enfermagem: apresentação feita (anexo) por Fausto Cardoso 

que salientou a adaptação do “Perfil de Competências” da Ordem 

dos Enfermeiros com os seus 96 critérios. 

 

• Os enfermeiros deverão iniciar o seu processo de 

autoavaliação. 

 

 

2.Discussão das propostas de trabalhos dos CAF da Academia 

dos CSP: 

 

• Saúde Mental (JF): proposta de “Deteção Precoce do 

Abuso de álcool no Concelho da Lousã”. Falta 

cronograma a elaborar num curto espaço de tempo. O 

prioritário, será incluir o AUDIT no processo clínico 

eletrónico, discutir e aprovar as boas práticas de 

intervenção precoce no abuso de álcool e o protocolo de 

referenciação externo. Rever proposta para ser validada 

no nosso fórum. 

 

• Literacia/capacitação (FC): excelente proposta 

aprovada. Deverá ser acrescentado (LA) uma ficha de 

avaliação inicial da capacitação do diabético, a ser 

passado também na última sessão. 

 

• Emergências (JC, SN e BF): validação do Carro de 

Emergência e atuação (NOC) nas principais 

emergências/urgências na USF. Tendo em conta, que já 

existe um “Manual do Carro de Emergência” e 

fluxogramas de atuação em algumas situações de 

emergência/urgência, o objetivo deste trabalho, será 

atualziar a respetiva norma e os fluxogramas clínicos. 

 

• Respiratório (JP e EV): estudo sobre a Prevalência da 

DPOC na USF e harmonizar o registo das 

espirometrias. 

 

• Governação Clínica e de Saúde (JPR): apresentação 

muito genérica do possível Programa “USF Mais” com 

o objetivo de potenciar os instrumentos já existentes na 

USF, tanto no eixo externo como internamente. Tendo 

em conta alguma subjetividade da proposta, JPR ficou 

de rever a matéria e de apresentar uma proposta objetiva 

na área da prevenção quaternária. 

 

3.Atendimento Telefónico de Excelência (APE): apresentação de 

APE sobre o BI do trabalho proposto, tendo como objetivo 

único, deixar que o atendimento telefónico seja uma reclamação 

recorrente dos nossos utentes. 

7 7/10/2016 

1. Tarefas da acreditação:  

• JR, informou que o nosso auditor da DGS, Ilídio 

Cláudio, telefonou hoje, informando que na plataforma já está o 

relatório da auditoria validado pela ACSA, tendo nós 3 meses 

para colmatar as não conformidades. Voltou a reforçar toda a 

disponibilidade para nós apoiar em qualquer matéria. Em breve, 

irá entrar em contacto connosco para pedir autorização de vários 
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documentos nossos serem partilhados como boas práticas na 

plataforma @acredita. 

• Foram apresentadas por AS, as três áreas que devemos 

melhorar: PAI (DM, RCV/HTA e Pré-Obesidade), descrição das 

funções específicas do mapa de competências e as medidas de 

autoproteção. 

• Por unanimidade decidido alargar as equipas de 

trabalho: 

o PAI da DM: AG e APE; 

o PAI RCV/HTA: CR e ST; 

o PAI Pré-obesidade: FM e AR; 

o Funções específicas do mapa de competências: além do 

CT, JP. 

 

2. Proposta para aplicação de incentivos institucionais de 2015: 

• Decidido por unanimidade que cada sector profissional 

tem até ao dia 24.11.16 para efetuar a autoavaliação do respetivo 

mapa de competências com proposta de plano formativo 

individual e sectorial. 

• Reunião geral para debater as atividades formativas do 

coletivo e avaliação das propostas anteriores, dia 26.11.16 às 

15h00. 

 

 

• As propostas aprovadas, serão prioritárias na aplicação 

dos II de 2015. 

• Se crescer verba, será discutida onde deverá ser 

aplicada. 

• Em termos equipamentos, salienta-se a necessidade de 3 

balanças de adulto, 3 esfigmomanómetros de criança e 5 

craveiras. Deveremos fazer proposta com referência aos 

equipamentos necessários. 

 

 

3.Atendimento dos esporádicos: JR, fez resumo oral da reunião 

de dia 4.10., salientando que a USF Trevim Sol, exige a 

rotatividade anual no atendimento dos esporádicos. 

Foi analisado o enquadramento funcional do atendimento a 

“esporádicos”, salientando-se que utente “esporádico”, é todo o 

cidadão, utente do SNS, que se encontre transitoriamente a mais 

de 30 km da unidade de CSP (USF ou UCSP) em que esteja 

inscrito e que tenha um problema de saúde que não caia no 

âmbito da urgência/emergência médica mas que requeira 

cuidados inadiáveis, pode obter resposta para a sua situação nos 

serviços de CSP do local onde se encontre. 

Funcionalmente, inserido no Manual de Articulação, à 

semelhança do que sempre existiu no CS da Lousã, devem estar 

estabelecidas as formas organizativas apropriadas com regras 

próprias, conhecidas de todos os interessados (população e 

Unidades Funcionais) tendo em conta o cumprimento dos 

seguintes princípios: 

• Ser uma Carteira Adicional de Serviços. 

• Existir a aplicação do princípio de cooperação entre 

todas as UF do CS/ACES. 

• Ter sempre em conta a carga de trabalho de cada UF. 

Ao analisar o que se passou e passa no CS da Lousã, constata-se 

que: 

• Existiu carteira adicional de serviço com a USF Serra da 

Lousã nos anos de 2007 a 2009 para dar resposta aos 

esporádicos. 
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• Em 2010, passou a ser a UCSP em carteira adicional de 

serviço a dar resposta aos esporádicos. 

• Em 2012, passou a ser a USF Trevim Sol, tendo em 

conta que o rácio de utentes/UP por profissional era 

substancialmente inferior ao da USF Serra da Lousã, tendo-se 

acordado que quando os rácios fossem semelhantes, entraria a 

rotatividade por USF. 

• Atualmente, não é conhecido o regulamento do 

atendimento dos esporádicos, nem existe carteira adicional de 

serviço, nem existe relatório de atividades dessa atividade, 

nomeadamente referente à carga de trabalho exigida. O único 

número conhecido oficialmente, é que em 2016, foram inscritos 

no RNU 65 utentes esporádicos. 

• Á data, a USF Serra da Lousã, tem 9716 utentes 

inscritos (1766/médico/enfermeiro) para 8363 inscritos na USF 

Trevim Sol (1672/médico/enfermeiro). 

 

Perante esta realidade foi decidido por unanimidade, manter a 

aplicação dos critérios anteriores.  

Para que não fiquem dúvidas, o coordenador deverá fazer por 

escrito uma proposta da USF Serra da Lousã que contenha estes 

princípios a validar, via fórum da USF até dia 11.10. 

 

 

Essa proposta será enviada ao ACES e USF Trevim Sol. 

8 7/12/2016 

1.Plano de Formação Geral para 2017 

• FC, membro do CT, apresentou proposta geral, revista 

pelo Conselho Técnico, tendo por base as áreas do modelo de 

mapa de competências. 

• Acrescentou-se as áreas propostas pelo Secretariado 

Clínico: gestão de conflitos e informática; além do outdoor geral 

de equipa, tendo-se aprovado o documento em anexo. 

• Decidiu-se como metodologia e cronograma: 

o O Coordenador e o CT vão reunir para a semana para 

fazer proposta das verbas a afetar ao plano de formação no 

âmbito do plano de aplicação de incentivos; 

o Cada profissional deve propor até 31 de janeiro, quais 

as formações que quer inscrever no seu plano de formação para 

poderem ser financiadas. 

 

2. Proposta para aplicação de incentivos institucionais: 

• Afectar a maioria da verba ao plano de formação e uma 

parte às comemorações do 10 aniversário da USF. 

• Em termos equipamentos, salienta-se a necessidade de 3 

balanças de adulto, 3 esfigmomanómetros de criança e 5 

craveiras. Deveremos fazer proposta com referência aos 

equipamentos necessários. 
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ANEXO nº9 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA NUTRIÇÃO CLÍNICA  
 

Ano de 2016 

 

IDADE PEDIÁTRICA 

 

1 – Utentes em consulta de nutrição no ano de 2016 mas que a iniciaram antes de 2016:  

 Número total de utentes: 7 

  Nº de utentes do sexo feminino: 28,5% 

 Nº de utentes do sexo masculino: 71,4% 

 Utentes com Excesso de Peso (Percentis OMS) na 1ª consulta de seguimento em 2016: 

28,5% 

 Utentes com Obesidade (Percentis OMS) na 1ª consulta de seguimento em 2016: 71,4% 

 Utentes que faltaram na 1ª consulta de seguimento em 2016: 0,0% 

 Nº de utentes que experienciaram perda de peso: 71,4 % 

 Nº de utentes que passaram do Percentil de IMC de Excesso de Peso para o Percentil de 

Peso Normal: 14,2% 

 Nº de utentes que passaram do Percentil de IMC de Obesidade para o Percentil de 

Excesso de Peso: 14,2% 

 Desistências das consultas dos utentes que as iniciaram antes de 2016: 

-Com perda de peso: 28,5% 

 -Com aumento de peso: 14,2% 

 

2 – Utentes referenciados pela 1ª vez para a consulta de nutrição em 2016: 

 Número total de utentes: 5 

 Nº de utentes do sexo feminino: 40% 

 Nº de utentes do sexo masculino: 60% 

 Utentes com Excesso de Peso (Percentis OMS) na 1ª consulta de 2016: 0,0% 

 Utentes com Obesidade (Percentis OMS) na 1ª consulta de 2016: 80% 

 Utente que pretende ter Alimentação Vegan: 20% (apenas 1 utente) 

 Utentes que faltaram na 1ª consulta de 2016: 0,0% 

 Nº de utentes que experienciaram perda de peso: 60 % 

 Nº de utentes que passaram do Percentil de IMC de Excesso de Peso para o Percentil de 

Peso Normal: 0,0% 

 Nº de utentes que passaram do Percentil de IMC de Obesidade para o Percentil de 

Excesso de Peso: 0,0% 

 Desistências das consultas dos utentes que as iniciaram em 2016: 0,0% 
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ADULTOS 

 

1 – Utentes em consulta de nutrição no ano de 2016 mas que a iniciaram antes de 2016:  

 Número total de utentes: 27 

 Nº de utentes do sexo feminino: 74% 

 Nº de utentes do sexo masculino: 25,9% 

 Média de idades: 51,7 anos 

 Utentes com Excesso de Peso (OMS) na 1ª consulta de seguimento em 2016: 29,6% 

 Utentes com Obesidade (OMS) na 1ª consulta de seguimento em 2016: 

 . Grau 1: 37,0% 

 . Grau 2: 7,4% 

 . Grau 3: 7,4% 

 Utentes que faltaram na 1ª consulta de seguimento em 2016: 18,5% 

 Nº de utentes que experienciaram perda de peso: 70,3 % 

 Nº de utentes cuja perda de peso foi => 5% do seu peso inicial e < 10%: 22,2% 

 Nº de utentes cuja perda de peso foi => a 10% do seu peso inicial: 25,9% 

 Desistências das consultas dos utentes que as iniciaram antes de 2016: 

 . Com perda de peso: 22,2% 

 . Com aumento de peso: 11,1% 

 

2 – Utentes referenciados pela 1ª vez para a consulta de nutrição em 2016: 

 Número total de utentes: 32 

 Nº de utentes do sexo feminino: 75% 

 Nº de utentes do sexo masculino: 25% 

 Média de idades: 41,0 anos 

 Utentes com Excesso de Peso (OMS) na 1ª consulta de 2016: 9,4% 

 Utentes com Obesidade (OMS) na 1ª consulta de 2016: 

 . Grau 1: 37,5 

 . Grau 2: 18,6 

 . Grau 3: 39,4 

 Utentes que faltaram à 1ª consulta em 2016: 25% 

 Nº de utentes que experienciaram perda de peso: 34,3% 

 Nº de utentes cuja perda de peso foi >= 5% do seu peso inicial e < 10%: 12,5% 

 Nº de utentes cuja perda de peso foi >= a 10% do seu peso inicial: 6,2 

 Desistências das consultas dos utentes que as iniciaram em 2016: 

 . Com perda de peso: 9,4 

 . Com aumento de peso: 3,1 

 . Que faltaram à 1ª consulta: 25% 

 . Utentes que só estiveram presentes na 1ª consulta: 25% 

 Utentes que ainda só tiveram 1 consulta em 2016 e por isso ainda não podem ser 

avaliados: 3,1% 

 
16.02.17 

Paula Ângelo 

(Nutricionista) 
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ANEXO nº10 – TRATAMENTO DAS RECLAMAÇÕES DE 2016 
Nº 

 

MOTIVO 

RECLAMAÇÂO 
DELIGENCIAS TOMADAS CONCLUSÂO PROCESSO 

Nº 13 

(1ª 2016) 

-Não obtenção de atestado 

médico para renovação carta 

de condução de pesados 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes sobre os procedimentos 

existentes na USF sobre esta temática 

onde se destaca a informação “as cartas 

de condução de pesados não fazem 

parte da carteira básica de serviços da 

USF, nem do SNS. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou resposta 

ao utente, informando-o de acordo com 

a Nota Interna emitida pelo ACES 

-Relembrou a USF as recomendações 

da ERS às ARSC sobre a uniformidade 

de atuação de todos os profissionais de 

saúde. 

Nº 14 

(2ª 2016) 

-Não obtenção de MCDT 

solicitados por Entidade 

Privada 

-Tom agressivo da médica 

durante a consulta 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador solicitou à profissional 

esclarecimento sobres os fatos 

ocorridos 

-Convocou utente e verificou-se que a 

versão dos fatos é contraditória. 

Coordenador explicou ao utente 

esclarecimento das normas existentes 

no SNS e na USF no que concerne à 

prescrição de exames solicitados pelas 

Entidades Privadas e hospitalares. 

-Foi recomendada à médica interna 

para aprofundar conhecimentos sobre 

as variáveis da consulta, 

nomeadamente a relação 

médico/utente. 

-Coordenador enviou ao Gabinete de 

Cidadão e Comissão de Utentes por 

escrito os fatos apurados efetuadas pela 

USF. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete de 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete de Cidadão enviou resposta 

ao utente onde informa que a USF tem 

informação acessível aos utentes sobre 

esta temática, nomeadamente no Guia 

do Utente, Placard Informativo. 

-Relembrou a importância de uma boa 

interação entre o médico e o utente no 

decurso da consulta, e faz referencia 

que o medico interno em fase de 

aprendizagem tem ainda alguma 

dificuldade em estabelecer empatia 

com os utentes. 

 

Nº 15 

(3º 2016) 

-Impossibilidade de obter 

consulta na USF no próprio 

dia por ter atraso na 

confirmação de consulta 

 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão 

-Coordenador solicitou esclarecimento 

dos fatos aos profissionais envolvidos. 

-Foi enviada informação escrita pelo 

Coordenador ao Gabinete de Cidadão e 

Comissão de Utentes onde esclarece 

que a utente tinha consulta marcada 

para as 09:00H e chegou à USF às 

09:22, não existido possibilidade na 

agenda do medico para ter consulta no 

mesmo no mesmo dia foi proposta 

remarcar consulta, utente não aceitou, 

Coordenador esclarece na resposta 

enviada ao Gabinete de Cidadão que no 

Cartão de Marcação de Consultas e no 

Guia do Utente está escrito que o 

utente deverá apresentar-se na USF 15 

a 20 minutos antes do horário da 

consulta para proceder à sua 

confirmação, sugere também ao 

Gabinete de Cidadão que o utente 

indique como é que acha que a USF 

deve agir perante estas situações 

-USF ainda não recebeu resposta do 

Diretor Executivo sobre esta 

reclamação. 



69 
 

Nº 
MOTIVO reclamação 

 
DELIGENCIAS TOMADAS CONCLUSÂO PROCESSO 

Nº 16 

(4ª 2016) 

-Utente não aceita a hora 

prevista para a consulta de 

doença aguda  

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão 

-Coordenador solicitou esclarecimento 

dos fatos aos profissionais envolvidos 

-Coordenador envia informação escrita 

ao Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes onde informa que a USF Serra 

da Lousã, dispõe de informação 

acessível a todos os utentes, 

nomeadamente à entrada do Centro de 

Saúde num out door, onde se explica o 

conceito de consulta de doença aguda e 

de urgência (hospital), assim como no 

Guia do Utente e cartão de marcação 

de consultas, também informa que o 

compromisso da USF é dar respostas às 

situações de doença aguda no próprio 

dia, o que de fato aconteceu. 

-Diretor Executivo do Aces aceitou 

proposta de decisão do Gabinete de 

Cidadão 

-Foi enviada resposta ao exponente 

com a indicação que a consulta foi 

marcada conforme disponibilidade do 

médico de família 

A integridade física do doente nunca 

esteve em causa 

-Gabinete de Cidadão considera que 

todo o processo decorreu em 

conformidade com as normas. 

 

Nº 17 

(5ª 2016) 

-Falha no Atendimento 

Telefónico 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão 

- Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão a informar das 

boas práticas no atendimento telefónico 

na USF 

- Confirmou-se que a utente não deixou 

no gravador de mensagens qualquer 

pedido para ser contatada, coordenador 

solicita ao Gabinete de Cidadão 

entreviste a utente e lhe dê informação 

sobre o atendimento telefónico na USF 

USF ainda não recebeu resposta do 

Diretor Executivo sobre esta 

reclamação 

Nº2 

(Gabinete 

Cidadão) 

-Não obtenção de resposta ao 

pedido de certificado de 

aptidão para o trabalho 

 

-Reclamação efetuada no Gabinete de 

Cidadão do ACES 

-Coordenador da USF pediu 

esclarecimento aos profissionais 

envolvidos 

-Coordenador enviou resposta por 

escrito ao Gabinete de Utente onde 

informa que de fato o tempo prevista 

para dar resposta ao utente, 15 dias no 

máximo, foi ultrapassado. 

-O pai da utente foi mal encaminhada 

para a UAG do ACES, por indicação 

do secretário clinico, por ter existido 

uma má interpretação sobre o atestado 

medico pretendido. 

-O Coordenador telefonou à utente 

onde a mesma informou o Coordenador 

que não se tratava de um atestado de 

robustez física mas sim de certificação 

médica de aptidão para o exercício de 

atividade de Bolseira de Investigação 

-Perante estes fatos foi emitido o 

certificado em causa, e em nome da 

USF Serra foi feito um pedido de 

desculpas à utente por esta não 

conformidade 

-Foi enviada informação escrita ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

USF ainda não recebeu resposta do 

Diretor Executivo sobre esta 

reclamação. 
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utentes com todas as diligencias 

efetuadas na USF 

ERS 

-Não obtenção de atestado 

médico para carta de condução 

pesados de passageiros 

Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes sobre os procedimentos 

existentes na USF sobre esta temática 

onde se destaca a informação “as cartas 

de condução de pesados não fazem 

parte da carteira básica de serviços da 

USF, nem do SNS. 

USF ainda não recebeu resposta do 

Diretor Executivo sobre esta 

reclamação. 
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ANEXO nº11 – TRATAMENTO DAS SUGESTÕES DE 2016 
 

Nº 
MOTIVO SUGESTÂO 

 
DELIGENCIAS TOMADAS Notas 

Nº1 

 

 

 

 

Não Atendimento Telefónico 

Serviço domiciliário 

 

-Foi enviada resposta por email à utente onde se agradece a 

sugestão enviada, onde é explicado que não depende da USF a 

colocação de uma telefonista, está dependente da abertura de 

concurso por parte do Ministério da Saúde. 

A USF tem uma gravação de chamadas em que se compromete 

a dar resposta no próprio dia aos utentes 

-Em relação ao serviço domiciliário a USF informou a utente 

que desde que estejam reunidos os critérios de dependência a 

USF dá respostas a todas as solicitações. 

 

Nº2 

 

 

Falta de privacidade na aplicação 

do questionário de doenças agudas 

-Coordenador informou do compromisso de confidencialidade 

de todos os profissionais incluindo os secretários clínicos 

-Informou da não obrigatoriedade de resposta ao questionário, 

esclarecendo que o mesmo tem informações uteis para o utente. 

Aguarda-se 

(ARS) 

aplicação dos 

Incentivos 

Institucionais 

para criar mais 

privacidade 

Nº 3 

 

Não atendimento telefónico 

-Foi enviada resposta por email à utente onde se agradece a 

sugestão enviada, onde é explicado que não depende da USF a 

colocação de uma telefonista, está dependente da abertura de 

concurso por parte do Ministério da Saúde. 

  

 

Nº4 

 

Inibição de uso WC piso 0 pelos 

utentes da USF Serra da Lousã 

-Coordenador enviou resposta ao utente onde agradece a 

sugestão enviada informando que o WC do piso 0 pode ser 

utilizado por todos os utentes independentemente da Unidade 

de Saúde onde estão inscritos 

 

Nº5 

Aplicação do Wi-Fi na sala de 

espera 

-Coordenador enviou resposta ao utente onde agradece a 

sugestão, informando que não depende da USF a colocação do 

Wi-Fi 

 

Nº6 

 

Colocação Multibanco 

Cabides no WC 

Carrinha para apoio a idosos 

 -Coordenador informou a utente que não depende da USF a 

colocação do solicitado, no entanto vai enviar a solicitação para 

o Diretor Executivo do ACES 

Enviado 

também à 

CML 

Nº7 

 

Não existência na USF de sala de 

espera para crianças 

-Coordenador enviou resposta ao utente onde agradece a 

sugestão na tentativa de melhorar a humanização da USF Serra 

da Lousã 

-Embora a USF tenha feito uma pequena adaptação, criando um 

espaço para as crianças, não depende da USF as melhorias 

pretendidas 

 

Sugestão foi 

enviada para 

ARS do Centro 

Nº8 

 

Não atendimento telefónico 

 

-Coordenador enviou resposta ao utente onde agradece a 

sugestão e informa que já existe gravador de chamadas. 
Melhoria com 

gravador de 

chamadas. 

Nº 9 

 

Pedido colocação de Internet  

 

-Por se tratar de uma criança menor de 10 anos Coordenador 

falou com a criança pessoalmente 
Continuamos a 

aguardar essa 

possibilidade 

Nº10 

 

Impressos a solicitar receituário 

-Coordenador informa o utente que a USF há vários anos que 

tem uma caixa onde estão impressos para o pedido de 

medicação e onde pode colocar o pedido. 

-Neste novo edifício esta caixa encontra-se no piso 0, logo à 

entrada do Centro de Saúde. 
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ANEXO nº12 – TRATAMENTO DOS ELOGIOS DE 2016 
 

ELOGIOS 2016 
Nº Elogia a quem? Descrição sucinta Notas 

Nº1 
 
Elogio à orgânica da USF 

Utente refere que na sua opinião pessoal o 
funcionamento da USF é muito bom.  

 

Nº2 
 
Elogio à médica Interna 

Utente elogia todo o procedimento efetuado pela 
médica interna 

 

Nº3 
 
Elogio aos profissionais da USF 

Utente agradece a forma como o pai foi tratado 
pelos profissionais da USF 

 

 
 

 


