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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

Este documento tem o objetivo de explanar as atividades realizadas pela equipa 

multiprofissional da USF Serra da Lousã (USF) durante o ano de 2017, sejam as atividades 

contratualizadas ou não contratualizadas (Pé diabético, MAPA, Consulta de Nutrição e de 

Psicologia Clínica, qualificação da referenciação, Núcleo da Felicidade, entre outras). Descreve 

também, a caracterização da população inscrita na USF, a análise da monitorização dos tempo 

de espera para marcação de qualquer tipo de consulta e para dar resposta aos contatos indiretos, 

segundo critérios da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), o desempenho quantitativo e 

qualitativo da equipa, tanto o quanto é possível mensurar, através do Índice de Desempenho 

Global (IDG) do BI-CSP atingido, das não conformidades (oportunidades de melhoria) 

detetadas nas auditorias internas realizadas no âmbito do nosso programa de melhoria contínua 

de Acreditação e o processo de recertificação de nível BOM, obtida no dia 8 de fevereiro. 

Analisa as reclamações, sugestões e elogios dos nossos utentes, os resultados de satisfação dos 

utentes e dos profissionais, bem como a referência ao Plano de Acompanhamento Interno. 

Também abordamos questões relacionadas com a comunicação com os utentes, exemplo página 

web reestrutura e autonomizado com uma taxa de visualizações bastante superior ao esperado 

(29.306 visualizações), matérias da área da governação clínica como discussão de casos 

clínicos, discussão dos perfis de prescrição médica, formação interna e externa, as reuniões do 

Conselho Geral, sectoriais e do Conselho Técnico, e a colaboração com as Faculdades de 

Medicina e Escolas de Enfermagem, bem como com o Internato de Formação Específica em 

Medicina Geral e Familiar. E, como nem sempre, o desempenho depende apenas da eficiência 

dos profissionais e da sua responsabilidade, descrevemos de forma sumária algumas 

dificuldades enfrentadas pela equipa neste último ano de atividade, algumas vindas de 2016, 

nomeadamente as infiltrações de humidade que tem limitado a utilização de dois gabinetes, a 

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

de equipamento de climatização na sala de vacinação, algum material electromédico não 

calibrado e a ausência de atualização dos profissionais relativamente ao plano de emergência e 

autoproteção. Por fim, recordar que dez anos de existência da marca “USF Serra da Lousã” com 

desempenho qualitativo acima da média, resultaram em ganhos em saúde para a população 

Lousanense com menor taxa bruta de mortalidade, menor taxa de mortalidade por tumores 

malignos e por doenças do aparelho circulatório (INE, 2017). A próxima década, com 

renovação de novos profissionais, irá com toda a certeza continuar este legado. 

 
Lousã, 30 de abril de 2018 

João Rodrigues, Coordenador (*) da USF Serra da Lousã 

(*) até 30 de junho de 2018 
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1. Caracterização da Unidade Funcional (USF)  

1.1 Área geográfica da USF   

A USF Serra da Lousã (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 355 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 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.  
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1.2.2. Por sua vez, no dia 1 de Janeiro de 2018, o número total de utentes inscritos na USF era 

de 9774, dos quais 5064 (51,81%) eram do sexo feminino e 4710 (48.19%) do sexo masculino, 

estando distribuídos pelos seguintes grupos, de acordo com a faixa etária: 

 

0-4 

Anos 

5-19 

Anos 

20-34 

Anos 

35-49 

Anos 

50-64 

Anos 

65-74 

Anos 

≥ 75 

Anos 
Total 

TOTAL 
359 1552 1467 2479 1849 1038 1030 9774 

% 
3,67% 15,88% 15,01% 25,36% 18,92% 10,62% 10,54% 100,00% 

          Fonte: SINUS 

Tabela 2 – Utentes inscritos na USF SL por faixa etária a 1 de janeiro de 2018 

 

 

Em resumo: em termos de população durante o ano de 2017, houve um aumento de 230 

utentes, correspondendo a um aumento de 2,4%, mantiveram-se, no geral, os outros dados com 

uma pirâmide com base retraída e topo alargado, o que reflete uma população envelhecida, 

apesar de se manter quase 20% da população com idade igual ou inferior aos 18 anos. 
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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. Na tabela seguinte, consta a distribuição do número de utentes versus unidades 

ponderadas por médico de família: 
 

 Nome do Médico 

Total de 

utentes 

Total de 

UP 

Ana Soares 1.591 2.136 

Jorge Pedrosa Rodrigues 1.362 1.728 

João Rodrigues 1.645 2.144 

Joana Fernandes 1.795 2.245 

Paula Braga da Cruz 1.702 2.217 

Paulo Costa 1.595 2.029 

TOTAL Utentes 9.690 12.499 

Tabela 3 - Número de utentes por médico e correspondentes UP a 02.01.17 
 

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

• Enfermeiro é de 1.762 utentes correspondendo a 2.273 UP; 

• Médico é de 1.615 utentes correspondendo a 2.083 UP; 

• Secretários Clínicos é de 2.423 utentes correspondendo a 3.124 UP. 

 

1.2.4. 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. 

 

Código 
ICPC-2 

Principais problemas de saúde % 

Atividades preventivas 

A98 MEDICINA PREVENTIVA/ MANUTENÇÃO DA SAÚDE 84,9 

W14 CONTRACEPÇÃO, OUTROS 20,0 

A60 RESULTADOS DE ANÁLISES/ PROCEDIMENTOS 18,5 

W11 CONTRACEPÇÃO ORAL 14,2 

 
Patologia aguda 

R74 INFECÇÃO AGUDA DO APARELHO RESPIRATÓRIO 
SUPERIOR 

31,7 

R76 AMIGDALITE AGUDA 27,1 

P74 DISTÚRBIO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE 18,1 

R75 SINUSITE CRÓNICA/AGUDA 16,8 

U71 CISTITE/OUTRA INFECÇÃO URINÁRIA 18,2 
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R05 TOSSE 16,6 

Patologia Crónica 

T83 EXCESSO DE PESO 34,8 

T93 ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 22,8 

K86 HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES 21,7 

T82 OBESIDADE 22,7 

P76 PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS 17,2 

L03 SINTOMA/QUEIXA DA REGIÃO LOMBAR 19,2 
Tabela 4 – Principais problemas de saúde (Fonte: Medicine One consultado em 29/3/2018) 

 

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 

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 
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Grávidas 

Média anual   35  60 

Tabela 5 - População-alvo dos Programas de Saúde 

(Fonte: Medicine One e SINUS - dados referentes 2017) 

 

1.3 Recursos Humanos - Identificação quantitativa e qualitativa dos RH  

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

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

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

Subequipa 

A 

Paulo Costa Fátima Moreira Ana Paula Esteves 

Joana Fernandes Carlos Neves João Paulo Pratas 

Jorge Rodrigues Carla Reboredo Sónia Tomé 

Subequipa 

B 

Ana Soares Anabela Girão Sónia Tomé 

João Rodrigues Fausto Cardoso Anabela Ramos 

Paula Braga da Cruz João Fernandes Ana Paula Esteves 

Tabela 6 - Profissionais da USF Serra da Lousã 

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: Sara Nascimento e Brigite Ferreira 

(até setembro/2017, visto terem obtido com sucesso o Grau de Especialistas), Inês 

Tinoco, Joana Oliveira Ferreira, Joana Pessoa, João Belo, Luís Amaral, Alfredo Oliveira 

e Tatiana Peralta. 

 

• 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 com a URAP. 

 

• 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 Atendimento e 

Serviços Disponibilizados – Alguns Resultados 

2.1 Horário de atendimento e serviços disponibilizados – Carteira Básica 

 

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

de cuidados entre as 8h e as 19h45 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 2017 

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, incluindo Pé Diabético; 

• 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 por base os critérios das auditorias da Entidade Reguladora da Saúde (ERS, 2014), 

revisitámos essas questões e efetuamos 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 2017, no anexo nº1. 

Além disso, salienta-se que na área do acesso do IDG (tabela nº7) comprova-se que a USF 

cumpre os Tempos Máximos de Resposta Garantidos e apresenta um índice elevado (85), 

demonstrando a enorme capacidade de ter uma acessibilidade organizada a tempo e horas e de 

qualidade. 

IDS – Área do Acesso INDICADOR DE ACESSO RESULTADO 

Cobertura ou Utilização 2 - Taxa de utilização global de consultas médicas 77,350 

Cobertura ou Utilização 3 - Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 39,154 

Cobertura ou Utilização 6 - Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos 90,723 

Cobertura ou Utilização 99 - Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 anos 78,640 

Cobertura ou Utilização 100 - Taxa utiliz. consultas médicas ou enferm. - 3 a 93,117 

Cobertura ou Utilização 330 - Índice de utilização anual de consultas médicas 0,925 

Cobertura ou Utilização 331 - Índice de utilização anual de consultas enferm. 0,815 

Consulta no Próprio Dia 344 - Propor. consultas médicas realiz. no dia  52,369 

Personalização 1 - Proporção de consultas realizadas pelo MF 86,302 

Personalização 5 - Proporção de consultas realizadas pelo EF 70,068 

Distribuição das Consultas no Dia 346 - Propor. consul. realiz. intervalo [8; 11[h (Q1) 34,734 

Distribuição das Consultas no Dia 347 - Propor. consul. realiz. intervalo [11; 14[h (Q2) 23,204 

Distribuição das Consultas no Dia 348 - Propor. consul. realiz. intervalo [14; 17[ (Q3) 28,612 

Distribuição das Consultas no Dia 349 - Propor. consul. realiz. intervalo [17; 20]h (Q4) 13,448 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos 335 - Prop. cons. ind. receit. c/ resposta 3 dias úteis 99,811 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos 342 - Proporção consul. méd. inic. ut. <= 15 dias úteis 92,914 

Tabela 7: IDS – Área do Acesso – 31.12.2017 

 

De salientar que os horários dos diversos profissionais se encontram disponíveis na sala de 

espera e no sítio da internet da USF, assim como, o “Guia de Acolhimento” (Edição de 2017), 

“Regras de Funcionamento” e “Direitos e Deveres”. 

 

• Facultamos os horários dos médicos e enfermeiros aos nossos utentes: 
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    Figura 2- Horários na USF 

 

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

disponibilização aos utentes da apresentação geral da USF e seus profissionais, 

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. 

 

 

Figura 3- Quiosque interativo 

2.3. Outros Serviços Disponibilizados  
Além dos serviços relacionados com a Carteira Básica de serviços, possibilitamos a realização 

de tratamentos específicos ao pé diabético, realização da MAPA, consultas de nutrição e de 

psicologia clínica, além de toda a atividade relacionada com a referenciação, seja ela para os 

hospitais de referência, área convencionada (essencialmente meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêuticos, onde se insere a Medicina Física e Reabilitação) e para a rede nacional de 

Cuidados Continuados Integrados. 

Além disso, mantivemos em 2017 a resposta, em meses alternados, aos utentes fora da área de 

influência do Centro de Saúde da Lousã, denominados contactos esporádicos. 

 

2.3.1. Pé Diabético 

Continua a fazer parte da rotina, o exame sistemático dos pés dos diabéticos, pelo menos uma 

vez ao ano, tendo-se atingido 90% da população-alvo. 

Além disso, como consta no plano de ação, existe uma referenciação interna com o objetivo de 

remoção de calosidades, hiperqueratoses, onicomicoses, onicogrifoses e onicocriptoses dos pés 

dos diabéticos, a 80% a 85% de quem necessita com utilização do micromotor e respetivo 

material apropriado. 
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Em 2017, alargou-se o tempo disponível para dar resposta a esta necessidade, tendo-se 

conseguido chegar a 57 diabéticos. Desses 57 doentes, 8 (14%) doentes são seguidos desde 

2015, 10 (18%) utentes desde 2016, tendo iniciado tratamento em 2017, 39 (68%) novos 

diabéticos. 

 

Tipo de tratamentos: 

• Onicomicoses=57 (98%) 

• Corte de unhas=39 (67%) 

• Remoção de calosidades=6 (10%) 

• Hiperqueratoses=6 (10%) 

• Onicocriptoses=2 (3%) 

• Micoses interdigitais=2 (3%) 

• Fissuras no calcâneo=1 (1,5%) 

• Onicogrifoses=1 (1,5%)  

  

Salienta-se, que este tipo de tratamentos específicos, poderão muito em breve deixar de se 

realizar na USF, devido à urgente necessidade de substituição do material que é de desgaste 

rápido. Os materiais foram solicitados por diversas vezes, mas sem nunca chegarem ao destino 

certo.  

 

2.3.2. Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (M. A. P. A.) 

Em 2016, reiniciou-se a realização da MAPA, tendo-se entrado em velocidade de cruzeiro com 

50 MAPA realizados, tendo-se aumentado a precisão do diagnóstico de Hipertensão Arterial 

(HTA) evitando-se que 15% dos utentes fossem rotulados de hipertensos e medicados 

quando apresentavam apenas ´´HTA da Bata Branca´. 

 

Em 2017, voltamos a 2014, material avariado e total incapacidade do ACeS e ARS do Centro 

de encontrarem uma solução, tendo por isso só sido realizados dois (2) MAPA's. 

Ambos foram realizados a utentes do sexo feminino, com 22 e 39 anos de idade e foram 

diagnosticadas verdadeiras hipertensões nos dois casos. 

 

https://maps.google.com/?q=22+e+39&entry=gmail&source=g
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2.3.3. Consultas de Nutrição 

A consulta de nutrição que tem por base um protocolo de articulação clínico, disponível no 

sítio da USF, pretende ser uma das medidas adotadas pela USF no âmbito da prevenção e 

controlo da obesidade dos utentes adultos/famílias e em idade pediátrica. Entende-se que 

educar, sensibilizar, prevenir doenças não transmissíveis e tratar utentes que necessitam de uma 

abordagem nutricional pela gravidade das situações clínicas que apresentam é contribuir para 

um melhor estado de saúde em Portugal. 

Este relatório vem informar sobre a avaliação dos utentes acompanhados na consulta de 

nutrição, dando especial relevância aos que se encontram num Índice de Massa Corporal de 

Excesso de Peso e Obesidade durante o ano de 2017 e realizada na USF, em 10% do horário 

total da nutricionista, Paula Ângelo, da UARP do ACeS PIN.  

Em termos de atividade de prevenção e controlo da Obesidade, ocorreram 224 consultas 

marcada, tendo sido realizadas 168, perfazendo 56 faltas às consultas. Faltas ou desmarcações 

das consultas, tanto na 1ª consulta como nas consultas de seguimento, sendo mais frequente nas 

de seguimento. 

Em termos de distribuição por grupos etários temos: 

• Saúde de Adultos: 

✓ Total de consultas dadas: 77,3% 

✓ Total de primeiras consultas dadas: 10,1% 

✓ Utentes com Excesso de Peso na 1ª consulta de 2017: 8,3% 

✓ Utentes com Obesidade na 1ª consulta de 2017: 58,2% 

 

• Saúde Infantil: 

✓ Número total de consultas dadas: 22,6% 

✓ Número total de primeiras consultas dadas: 2,3% 

✓ Número de utentes com Excesso de Peso na 1ª consulta de 2017: 0% 

✓ Número de utentes com Obesidade na 1ª consulta de 2017: 100% 

O número de consultas referenciadas para crianças e adolescentes é muito inferior ao dos 

adultos. A consulta de nutrição em idade pediátrica é ainda um processo de duração bastante 

longo no tempo para que o peso se normalize. Ainda há a agravante de os pais terem que 

acompanhar os filhos às consultas por ser absolutamente necessário que a alimentação familiar 

mude, para que haja uma efetiva mudança de hábitos nas famílias. Isto leva a alguns problemas 

subsequentes, como a falta de vontade da família em mudar hábitos alimentares. Há também 

queixas das faltas à escola (crianças) e ao trabalho (pais) para irem à consulta, mesmo havendo 

consultas em horário pós-escolar e pós-laboral e, caso não seja possível, haver a devida 

declaração para justificação de faltas. 

No anexo nº2, encontram-se os outros dados importantes relacionados com o relatório de 

nutrição clínica em doentes adultos e em idade pediátrica.  
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2.3.4. Consultas de Psicologia Clínica 

2.3.4.1. Regime de Voluntariado – Psicóloga Clínica, Alexandra Martins 

 

Dando sequência à continuidade da sua atividade clínica na USF desde 2014, durante 2017, até 

ao dia 25 de setembro, a Psicóloga Clínica, Alexandra Martins, manteve a realização da 

Consulta de Psicologia um dia por semana (às segundas-feiras), das 9h às 18h/20h (o horário 

variou em função das necessidades).  

As primeiras consultas obedeceram aos critérios de referenciação previamente definido no 

protocolo clínico. Essencialmente:  

a) Estado de ansiedade, ansiedade de desempenho e Perturbações da Ansiedade (e.g., 

Perturbação de Pânico, Fobia Específica);  

b) Perturbação Depressiva Reativa (necessidade apenas de intervenção psicológica 

breve);  

c) Processo de luto;  

d) Dificuldades relacionais/problemas conjugais;  

e) Dificuldades de adaptação (e.g., doença, contexto laboral e parentalidade).  

 

Apesar de estar definido, e de a maioria dos casos com disfunção familiar associada e/ou 

problemáticas relacionadas com a criança serem encaminhados para o GIF da CM da Lousã ou 

outras entidades competentes, excepcionalmente alguns destes casos foram acompanhados na 

USF. 

 

O tipo de intervenção utilizada em consulta baseou-se sobretudo no modelo cognitivo-

comportamental.  

 

Em termos de casuística, os nove meses de atividade de 2017 foram: 

✓ Número de primeiras consultas realizadas: 12;  

✓ Número de consultas de seguimento realizadas: 78;  

✓ Número de utentes acompanhados: 20, dos quais:  

o Número de altas: 9; 

o Passagem de casos: 2 casos de crianças foram passados para o Dr. Albano 

Tomaz (em outubro de 2017); 

o Números de utentes que mantêm acompanhamento atualmente: 3.  

 

A grande maioria das dificuldades apresentadas pelos utentes foram a sintomatologia ansiosa 

e/ou deprimida, as dificuldades relacionais (nomeadamente, no relacionamento conjugal) e as 

dificuldades no exercício da parentalidade.  

No caso específico das crianças/adolescentes, apesar de a maioria estar diagnosticada com 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção ou apenas Défice de Atenção, o que 

sobressai em consulta são os problemas de comportamento e a dificuldade dos pais/cuidadores 

em promover competências sociais, emocionais e académicas adequadas.  

 

2.3.4.2. Psicólogo Clínico da URAP do ACeS PIN 

Em maio, tivemos uma excelente notícia, na sequência do Procedimento Concursal para 

recrutamento de Técnicos Superiores de Saúde, ramo de Psicologia Clínica, foi colocado, no 

Centro de Saúde da Lousã, um Psicólogo Clínico, Albano Tomaz. 

Perante este fato, iniciamos a elaboração de uma proposta de integração, em duas fases: uma 

interna e outra externa.  
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A integração interna passou pela análise de documentação e pelo contacto com as Unidades de 

Funcionais, nomeadamente: Unidade de Saúde Familiar Serra da Lousã, Unidade de Saúde 

Trevim-Sol e UCC Arouce. Reuniões com os Coordenadores das Unidades, tendo-se abordado 

as necessidades da área, partindo do Plano Local de Saúde e os diagnósticos de situação de cada 

USF. 

De seguido, realizou um estágio de um mês de observação em cada uma das Unidades, tendo 

permitido uma compreensão mais real da organização e funcionamento das mesmas, e por 

outro, a percepção da filosofia de trabalho subjacente à definição e à prossecução dos objetivos 

estabelecidos.      

A integração externa, incluiu visitas e reuniões com representantes de entidades com 

intervenção comunitária relevante nas áreas da saúde e social: 

✓ Secção de Intervenção Social e Saúde da Divisão de desenvolvimento Social e 

económico da Câmara Municipal da Lousã; 

✓ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; 

✓ Agrupamento de Escolas da Lousã – Serviço de Psicologia e Orientação; 

✓ Equipa Local de Intervenção Precoce; 

✓ Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã; 

✓ Núcleo Local de Inserção. 

Decorrida a integração inicial do Psicólogo Clínico, elaborou-se o Manual de Articulação 

Global, acessível na página web da USF Serra da Lousã, onde se desenvolve todo o 

enquadramento, teórico e prático, da desejável intervenção da psicologia clínica. Essa 

intervenção está definida em três eixos prioritários: 

• Articulação comunicacional. Interna (CSL) e externa (Comunidade). 

• Programa de Promoção da Parentalidade durante a gravidez e o 1º ano de vida. 

• Crianças e Jovens (até 15 anos): implementação da Consulta de Psicologia Clínica na 

USF Serra da Lousã e USF Trevim Sol. 

Após, o início de funções clínicas, o psicólogo em causa, foi destacado para Pedrogão Grande, 

tendo em conta a necessidade de integrar a equipa de apoio pós fogo. Pontualmente, tem 

realizado algumas avaliações psicológicas em crianças referenciadas internamente e participado 

nas reuniões de articulação entre a USF e a Equipa Local de Intervenção Vila Nova de Poiares/ 

Lousã. 

Esperemos em breve, ter condições para iniciar a aplicação do referido protocolo clínico. 

2.3.5. Consulta de Contatos “Esporádicos” 

 

Além de aos utentes inscritos nas respetivas Unidades Funcionais (UF) - USF ou Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), é possível o atendimento médico e/ou de 

enfermagem aos cidadãos simultaneamente não inscritos e não residentes, por força de serem 

acometidos por doença aguda (não urgente/emergente), necessitando de assistência no próprio 

dia, sem necessidade de recurso a uma unidade hospitalar. 

Reconhece-se que o atendimento a utentes não inscritos, com problemas a necessitar de 

resolução por contacto esporádico, representa uma procura imprevista, na maioria dos casos 

não programável, que perturba o funcionamento de qualquer UF. 
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Em 2016, acordou-se em todas as partes interessadas que esse atendimento seria mensalmente 

rotativo entre as duas USF do Centro de Saúde da Lousã, em regime de Carteira Adicional de 

Serviços e reviu-se com o ACeS, a definição de «esporádico» - na prática, excluem-se os utentes 

inscritos em CS dos concelhos vizinhos e que distem menos de 30 km da Lousã, ou seja, de 

Coimbra, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Góis. 

Em 2017, a USF deu resposta a este serviço, nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, 

outubro e dezembro, tendo sido a maior afluência registada nos meses de agosto e dezembro, 

em muito provável relação com os períodos de férias, coincidindo com um maior número de 

visitantes ao Concelho da Lousã. 

No total de 277 atendimentos registados pelo secretariado clínico, 46 (17%) corresponderam a 

utentes residentes no estrangeiro.  

Os médicos atenderam um total de 150 utentes, a grande maioria por situações agudas simples, 

como tosse, dor de garganta, febre e lombalgias. 

A enfermagem deu resposta a um total de 97 utentes, correspondendo a 152 contactos, devido 

à necessidade de continuidade de tratamentos aos mesmos utentes, tendo sido os motivos 

principais administração de injetáveis (23%), realização de pensos simples (15%) e realização 

de pensos de úlcera de pressão (8%).  

Em resumo, em termos de carga de trabalho, ao longo do ano de 2017, o atendimento aos 

“esporádicos”, obrigou os secretários clínicos a dedicarem 70 horas, os enfermeiros 38 horas e 

os médicos 37 horas, repartidas por seis meses. 

2.3.6. Articulação Clínica – Parcerias e Programa de Qualificação da Referenciação 

Continuou-se a apostar 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). 

 

2.3.6.1. Parcerias internas (ACeS) 

• Protocolo de articulação clínica com a URAP, na área da nutrição e psicologia clínica, 

mantendo a Consulta de Nutrição na USF, com apoio da nutricionista e psicólogo clínico 

como descrito anteriormente. 

• Protocolo de articulação com a UCC Arouce. 

• Protocolo de articulação clínico com a Equipa Local de Intervenção Vila Nova de 

Poiares/ Lousã, onde regularmente se analisam em conjunto os utentes de Intervenção 

Precoce. 

 

2.3.6.2. 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). 

• Consultadoria em crianças e jovens, pelo Hospital Pediátrico de Coimbra. 

• Protocolo clínico de referenciação para as Maternidades (MDM e MBB). 
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2.3.6.3. Qualificação da referenciação 

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

equipa de casos-problema. 

Em 2017, houve a discussão de vinte e seis (26) casos clínicos: dezassete (17) da área da 

Cardiologia, cinco (5) da Saúde Infantil e Juvenil e quatro (4) de outras áreas médicas. 

Elaborou-se um Manual de Qualificação da Referenciação Clínica e procedeu-se ainda ao 

levantamento e análise de dados comparativos entre a USF Serra da Lousã e algumas das UF 

(USF/UCSP) mais próximas com dimensão idêntica, relativamente à referenciação hospitalar 

para aquelas áreas, durante o ano de 2017, permitindo verificar a mais-valia da regular prática 

da discussão de casos, traduzida num significativo menor número de doentes encaminhados 

para Consulta Externa. 

3. Contratualização, PAUF, Resultados e Recertificação da Acreditação 

3.1. Carta de Compromisso, PAUF e metas negociadas 
Sendo o ano de 2017, o primeiro ano da nova metodologia de contratualização, foi só possível 

assinar a carta de compromisso entre ambas as partes, no dia 20 de Outubro, incluindo o 

Manual de Articulação. 

O que construímos foi a partir da avaliação das áreas e subáreas do IDG que estávamos com 

resultados abaixo do esperado e programa-mos atividades de melhoria. 

Identificamos 24 problemas e 27 objetivos que constam na Carta de Compromisso, disponível 

no BI-CSP e no sítio da USF. 

3.2. Apresentação dos resultados obtidos 

3.2.1. Resultados dos últimos três anos 

No anexo nº3, podem-se encontrar e analisar os resultados dos indicadores (eixo nacional, 

regional, local e indicadores dos incentivos financeiros) referentes ao processo de 

contratualização interno concluindo-se que os resultados da média do triénio, superam na 

grande maioria dos indicadores, a meta contratualizada. 

Confirma-se o valioso trabalho assistencial e não assistencial desenvolvido ao longo desta 

década. Se consultarmos os dados do INE publicados em 2017, constatamos uma menor taxa 

bruta de mortalidade (Figura 4), menor taxa de mortalidade por tumores malignos e por doenças 

do aparelho circulatório, tanto a nível nacional (Continente), região Centro e se compararmos 

com o Pinhal Interior Norte, o destaque é ainda muito superior. 

 

 
          Figura 4 – Taxa bruta de mortalidade por Local de Residência 
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3.2.2. Resultados do Processo de melhoria do Plano de Ação de 2018 baseado no IDG global – 

Como sabemos, o ano de 2017, foi o ano zero do novo processo de contratualização, tendo-se 

contratualizado só em outubro.  

Todavia, apesar disso, foi possível em três meses corrigir algumas práticas e melhorar o 

resultado do IDG do “Desempenho” para 85,78.  

Este ano zero, serviu para analisar outros indicadores e partindo dos resultados existentes 

construir um plano de melhoria. Foi o que fizemos no PAUF de 2017, tendo-se agora analisado 

o desempenho desse trimestre e concluído o que se encontra exposto no anexo nº4. 

Servirá esta análise para em 2018, podermos continuar a melhorar, nomeadamente nos registos 

do EVacinas, na sub-área da “Gestão da Saúde” e em alguns indicadores de “Gestão da 

Doença”, visto que a rotina instituída é de elevada qualidade. 

 

3.2.3. Resultados do IDG Global e Sectorial de 2017 

O resultado do IDG que se apresenta no BI-CSP de 64 pontos, além de só corresponder à área 

do desempenho, ver anexo nº1 da Portaria nº212/2017, não está correto, visto que ao 

analisarmos os dados do anexo nº5, no IDG sectorial do “Desempenho” obtivemos no fim de 

2017: 

• IDS do Acesso: 92,4 x 0,2 = 16,48 

• IDS Gestão da Saúde: 56,6 = 11,24 

• IDS Gestão da Doença: 83,3 = 16,66 

• IDS da Prescrição: 97 = 19,40 

• IDS Grau de Satisfação dos Utentes: 100 = 20,00 

 

O que perfaz um total de 85,78. Aplicando-se a respetiva ponderação para o IDG global, obtém-

se na área do desempenho 42,89 pontos em 50 pontos máximos. 

 

Em relação ao IDG global (todas as cinco áreas), tabela 8, constata-se a obtenção de um valor 

total de 92,89 em possíveis 100 pontos, o que vem a confirmar que este novo IDG também 

traduz a qualidade global e sectorial do nosso trabalho, tanto em termos assistenciais, como em 

termos organizacionais e de satisfação dos utentes. 

 
ÁREA RESULTADO 

OBTIDO 

Max. 

pontuação 

Desempenho 42,89 50 

Serviços 10,00 10 

Qualidade Organ. 20,00 20 

Formação 10,00 10 

Actividade cientif. 10,00 10 

Total 92,89 100 

  Tabela 8 – IDG Global 

 

Em resumo, segundo a Portaria nº212/2017 da contratualização, a obtenção deste resultado, 

garante à USF, em relação ao ano de 2017, “Direito a Incentivos Institucionais — Nível II”. 
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3.4. Plano de Acompanhamento Interno: Controle da Infeção e Qualidade (Auditorias 

Internas) - Recertificação da Acreditação 

3.4.1. Plano de Auditoria Interna  

O Plano de Auditoria Interna (PAI) foi criado para o biénio de 2016 e 2017 com a missão de 

melhorar a qualidade dos cuidados prestados na USF, 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. 

A USF efetuou durante o ano de 2016 e 1º trimestre de 2017, a maioria das atividades, tendo o 

PAI ficado suspenso a aguardar o material reagente para efetuar as análises programadas. 

 

Apresenta-se de seguida, o ponto de situação: 

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

a comprovar grau de contaminação - mês de março de 2017 – Não realizado; 

• 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. 

3.4.2. Qualidade – Auditorias Internas - Recertificação da Acreditação – Nível Bom 

Recorda-se que em 2016, ocorreu a 20 de setembro a avaliação do acompanhamento aos 4 anos, 

tendo-se verificado o incumprimento de alguns standards que comprometiam o nível de 

certificação alcançado (Bom) anteriormente, ainda nas antigas instalações.  

Dessas Não Conformidades encontradas, eram da nossa responsabilidade a realização do: 

• 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 a 10 de janeiro de 2017, tendo sido 

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

plataforma do Acredita como documentos de boa prática. 

 

No dia 8 de fevereiro de 2017, recebemos da ACSA, Comité de Certificação Internacional, a 

deliberação de “manutenção da certificação de nível bom” com a informação da “validade da 

certificação termina no mês de junho de 2018”. 

Apesar das matérias da responsabilidade da USF terem sido todas resolvidas, e ter sido 

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

da ARS do Centro e/ou do ACeS PIN, continuam ainda por resolver as seguintes questões: 

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

Tendo sido resolvido a manutenção do 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. 

• Falta formação aos profissionais relativamente ao plano de emergência e autoproteção.  

• Falta fazer a simulação anual. 

• Falta calibrar algum material electromédico. 
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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 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, tendo sido este ano de 2017, um ano de transição, 

tendo-se efetuado duas auditorias surpresas, uma em cada semestre, à área do Circuito da 

Reposição e Controlo de Prazos de Validade do Material de Higienização, Escritório, Clínico e 

Medicamentos, da Prescrição Racional e da Confidencialidade. 

 

Dessas auditorias, resultaram um reforço positivo na manutenção da organização de cada 

espaço de trabalho: 

• Material “padronizado” em cada gabinete. 

• Gavetas e armários identificados e organizados. 

 

 

Figura 5 – Identificação do material e gavetas 

 

• Incentivámos o cumprimento das estratégias para manter a confidencialidade: 
 

        

Figura 6 –Pastas (Confidencialidade de dados) 

 

• Elaboramos duas apresentações, disponíveis na nossa página web que reproduzem a 

nossa organização: “O Roteiro Qualitativo dentro da USF” e a “Gestão das Agendas” 

com o objetivo de partilharmos as nossas boas práticas. 
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3.5 – Manual de Articulação com ACeS PIN (UAG) e Contratualização 
 

Em termos de Manual de Articulação (MA) com o ACeS PIN (UAG), revisitou-se o Manual 

de 2016 só em outubro de 2017, inserido no processo de contratualização, mantendo-se as 

matérias inseridas nos manuais dos anos anteriores. 

Mantiveram-se as boas práticas do passado, nomeadamente total abertura de relacionamento 

com posturas construtivas, contudo também se mantiveram as incapacidades referidas no 

passado (anexo nº6), nomeadamente a dificuldade de cumprir prazos para pequenas reparações 

(wc avariado, moles de posta, etc), jardim exterior sem manutenção há dois (2) anos, material 

electromédico por calibrar, material que continua por reparar, impossibilitando de realizar por 

exemplo as MAPAS e não entrega de algum material pedido pelos Incentivos Institucionais 

(otoscópios de parede e balança de bioimpedância). 

Além disso, mantém-se a não realização de obras já há muito acordadas (ARS) para aumentar 

a privacidade no atendimento no Secretariado Clínico e a não resolução das infiltrações em dois 

gabinetes, sinalizadas à ARS há já ano e meio. 

 

 
 
   Figura 7 –Infiltrações num dos Gabinetes de Enfermagem 

 

 

3.6 - Visita de Acompanhamento da ERA e ACeS  
 

Em 2017, não tivemos nem visita de acompanhamento da ERA, nem reunião de 

acompanhamento do ACeS, visto que a carta de compromisso, foi negociada e assinada a 20 de 

Outubro de 2017. 
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4. Análise de outras Atividades Não Contratualizadas 
 

De seguida vamos sintetizar algumas dessas atividades não contratualizadas e essenciais para o 

contínuo desenvolvimento organizacional da USF:  

4.1. 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. 

4.1.1. Atividades realizadas em 2017 

4.1.1.1. Dia da Mulher 

Atividade dinamizada no dia 8 de março. Foi distribuída uma rosa em origami e doce (rebuçado) 

a todos os profissionais da USF presentes nesse dia. 

 

  Figura 8 - Rosa em origami e doce (rebuçado) 

4.1.1.2. Dia do Pi 

Entrega de um número a cada profissional da USF e todos juntos foi construído o número de 

Pi. 

 

Figura 9 – Número Pi 
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4.1.1.3. Dia Internacional da Felicidade 

“O que é a felicidade?” 

 

 Figura 10 – Definição de felicidade 

4.1.1.4. Dia Mundial da Saúde – 7/04/2017 

Divulgação de plano de treino, bem como incentivo à pratica de atividade física recorrendo ao 

lema “Pela sua saúde, mexa-se!” 

 

Figura 11 – Roteiro dos exercícios físicos 
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4.1.1.5. Dia do abraço 

Distribuição de abraços pelos profissionais da USF, estímulo à partilha. Envio de mensagem 

interna a todos os profissionais com a letra da música “Tu és mais Forte” de Boss AC. 

4.1.1.6. Dia Mundial do Médico de Família – 19 de maio de 2017 

- Descrição da atividade: 

A atividade consistiu numa “caça à felicidade” dinamizada no Parque Urbano da Lousã, 

constituída por 5 pontos distribuídos pelo parque. Esta atividade foi inserida nos festejos do Dia 

Mundial do Médico de Família e contou com o apoio da Associação Portuguesa de Medicina 

Geral e Familiar (APMGF), contemplando o tema “Vencer o sedentarismo… Adeus 

Depressão!” Neste sentido, em cada ponto o participante terá uma mensagem com o beneficio 

do exercício físico e mensagem de combate à depressão.... 

No último ponto, o participante é convidado a ir adquirir um panfleto alusivo à temática da 

pratica de exercício físico /combate à depressão disponibilizada pela APMGF bem como a 

entrega de um brinde (chapéu, boné out shirt) e uma caneta disponibilizada pela USF Serra da 

Lousã. 

- Mapa da atividade: 

 

 Figura 12 – Atividade no dia Mundial do Médico de Família 

- Pontos fracos:  

Pouca adesão da população à atividade pelo que se optou por divulgar o mapa e distribuir as 

brochuras cedidas pela APMGF junto dos utentes que se deslocaram ao Centro de Saúde nesse 

dia. 
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- Pontos fortes:  

Feedback positivo dos doentes. Envolvimento em massa da equipa da USF pelo que foi  uma 

excelente oportunidade para estimular teambuilding e desenvolver uma atividade de grupo. 

- Reflexões: 

No futuro, a dinamização destas atividades requer uma divulgação mais atempada e dirigida à 

população e contar com o apoio de estruturas locais (Camara Municipal da Lousã, ARCIL, 

Escolas,....). Seria importante também recorrer a sistema de inscrições para envolver e 

desenvolver o sentido de responsabilidade junto dos participantes. 

4.1.1.7. Dia da criança 

Entrega às crianças que se deslocaram à USF de brochura alusiva ao dia. 

 
Figura 13 – Brochura do dia da criança 

4.1.1.8. Uma imagem vale mais que mil palavras 

Foi entregue uma palavra a cada um dos profissionais. Esta atividade decorreu de Março até 

Junho de 2017. 

Objetivo: descobrir a palavra-chave através da foto fornecida 

Instruções: 

• A palavra-chave é fornecida sequencialmente aos diversos elementos da unidade. 

• Cada “fotógrafo” tem 7 dias para entregar a foto, na qual, obrigatoriamente, deve estar 

inserido. 

• As fotos serão expostas às 2as na copa. 

• As respostas, uma por elemento, serão aceites escritas na folha disponível na copa. 

• Os resultados de cada quizz serão divulgados na copa (quadro) até as 13h de 6ªa feira. 
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Teve boa adesão por parte dos profissionais, permitindo a mostra de talentos de fotografia. 

 

4.1.1.9. Jantar Natal, 21/12/2017 

Jantar que reuniu os diversos profissionais da USF com partilha de prendas (através de amigo 

secreto). 

4.2. Meios de Comunicação 
Como atividades propostas elencaram-se manutenção e atualização do website da USF; a 

elaboração de newsletter a divulgar no website da USF; o aproveitamento e dinamização do 

quiosque informativo e monitores de sala de espera.  

Relativamente ao website, manteve-se e renovou-se o domínio do servidor anterior, suportados 

financeiramente pelos incentivos institucionais da USF, encontrando-se atualmente, 

operacional e com atualizações regulares.  

Observou-se durante o ano de 2017, uma taxa de visualizações bastante superior ao esperado 

com 29.306 visualizações. De salientar que as áreas mais visitadas foram o Manual de Boas 

Práticas, Horários e Contactos. 

Destaca-se a possibilidade de pedido de marcação de consultas e renovação de receituário pelo 

próprio site, como utensilio importante de aproximação aos utentes. No entanto dadas algumas 

dificuldades de articulação com o secretariado clinico este foi interrompido. 

Através do website, criou-se ainda um espaço de apoio à literacia ao utente, com revisão de 

conceitos como “Check-up”, “Guia de apoio clinico”, orientações direcionadas ao síndrome 

gripal e partilha da biblioteca do SNS. 

 

 

Figura 14 – Apoio à literacia ao utente 

Foi ainda realizada a promoção do dia do medico de família com foco no combate ao 

sedentarismo. Intitulado de “Caça à felicidade”- Vencer o sedentarismo…Adeus Depressão, 

fez-se uma exposição de toda a atividade para a comunidade. 

Foi ainda promovido o programa Lousã a Mexer. 
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Figura 15 – Lousã a Mexer 

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

informação e documentação referente a 2017. 

A elaboração da newsletter encontra-se ainda em fase de planeamento. 

4.3. Gestão do material 
 

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

atividade ao longo de 2017, com o intuito de dar resposta e atingir os objetivos a que se 

propusera no plano de ação, nomeadamente a continuação 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. 

• 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 2017, 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. 
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Em finais de 2017, o armazém da USF Serra da Lousã, foi alvo de uma auditoria por parte de 

auditores da ARS Centro, com o intuito de verificar a correção do balanço final do ano. Não 

foram reportadas à USF qualquer tipo de incorreção encontrada. 

Em suma, continuamos a demonstrar 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. 

4.4. Comissão de Utentes 

Durante o ano de 2017 não foram desenvolvidas atividades junto da Comissão de Utentes, 

excepto o envio regular de informação, assim como, todas as reclamações para podem opinar. 

Tendo em conta que a Comissão Instaladora, não tem estado ativa, foi intentado um processo 

eleitoral para novo mandato, com abertura de candidaturas durante o mês de setembro, via site 

da USF e informação nas nossas instalações, mas não houve qualquer submissão de listas, pelo 

que foi suspenso. 

4.5. Visitas à USF 
Estamos sempre preparados para receber quem quer aprender algo connosco, por isso, 

partilhamos tudo o que é possível partilhar de boas práticas. 

Dia 10.02.17. para um dia de trabalho, a visita de dois médicos e dois enfermeiros de duas USF 

do ACeS Oeste Sul (Torres Vedras), USF D. Jordão (Lourinhã) e USF Santa Cruz (Silveira, 

Tores Vedras) com o objetivo de analisar a: 

• Gestão de agenda médica: atendimento de agudos, TMRG 5 dias, intersubstituição. 

• Gestão de agenda de enfermagem: VD e sala de tratamentos, intersubstituição. 

• Coordenação de conteúdos e partilha de responsabilidades entre elementos da micro-

equipa médico/enfermeiro. 

• Admissão e circuito de utentes. 

• Renovação de receituário. 

• Processo de negociação/contratualização interna. 

Dia 7.04.17. recebemos também uma delegação da USF Briosa (Coimbra) que teve como 

objetivo perceber o percurso da USF Serra da Lousã no processo de certificação/acreditação. 

Destas visitas, resultou a validação de duas apresentações que se encontram no nosso site, USF 

Serra da Lousã: “O Roteiro da Qualidade” e “A Gestão das Agendas”.  

A 14 de dezembro, recebemos também a Coordenadora da USF Paiva Douro - ACeS Tâmega 

II (Vale do Sousa Sul) que passou um dia na USF para atingir os mesmos objetivos. 

 

4.6. Outras atividades 
Anualmente participamos na “Mostra da Saúde” que a Escola Secundária da Lousã realiza. 

A 31 de maio, vários profissionais da USF deslocaram-se à Escola EB 1 Lousã para 

participarem na “USF na Mostra de Saúde " - Atividades dirigidas a alunos do 3º ciclo - alunos 

entre 13 e 15 anos das 9h às 13horas. 

Nesta atividade foram distribuídos panfletos, jornais da USF, brochuras de educação para a 

saúde (PF, adolescência, sono, etc), preservativos aos alunos, bem como se esclareceram 

algumas dúvidas.  

Esta oportunidade serviu também para a divulgação do site da USF. 
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5. Reuniões do Conselho Geral, Conselho Técnico e Outras Reuniões 

Sectoriais 
 

5.1. Reuniões do Conselho Geral e Reuniões Multidisciplinares 
Ocorreram sete (7) Conselhos Gerais (CG), tendo-se iniciado o ano com a nossa rotina de 

realizar um CG de um dia inteiro, fora da USF. Ocorreu na Lousã, a 28 de janeiro com a ordem 

de trabalhos em anexo (nº7). 

Também em anexo (nº8), podem-se encontrar as ordens de trabalho dos restantes seis (6) CG, 

salientando-se o CG nº6 no qual foi comunicado a decisão do Coordenador de não renovar o 

seu mandato e de ter que ser substituído nas suas funções de Médico de Família. 

Além das reuniões formais do CG, ocorreram mais seis (6) reuniões multiprofissionais, 

incluindo os médicos internos com o objetivo de aprofundar as temáticas do relatório de 

atividades, do plano de ação e PAUF relacionado com o processo de contratualização, assim 

como, temas científicos como a "Prescrição de Exercício Físico", Rastreio Colo-rectal, etc. 

 

5.2. Reuniões do 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 28 de janeiro de 2017:  

• Médico de Família: Joana Fernandes;  

• Enfermeiro de Família: Fausto Cardoso.  

• Secretária Clínica: Sónia Tomé 

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

Competências do Conselho Técnico Quem é o 

médico? 

Quem é o 

enfermeiro? 

Quem é o 

assistente 

técnico? 

Representação Externa da USF nas 

competências do Conselho Técnico 

Joana 

Fernandes 

Fausto 

Cardoso 

Sónia 

Tomé 

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 

Sónia 

Tomé 

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 

Sónia 

Tomé 

Emitir parecer fundamentado sobre a 

avaliação de desempenho dos 

enfermeiros da USF 

 
Fausto 

Cardoso 

 

Tabela 9 - Distribuição das tarefas do Conselho Técnico 
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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. 

 

5.2.1. 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 17 de fevereiro de 2017, com 

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

 

5.2.2. 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; 

Foram ainda propostas como medidas preventivas de Burnout na USF a Meditação e a 

colaboração de psicólogo/psiquiatra, o qual não foi concretizado 

 

5.2.3. 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, apresentado por Dr.ª Inês Tinoco e Dr.ª Joana Oliveira 

Ferreira, internas da Especialidade de MGF, com o tema “Doença Renal Crónica em 

Doentes Diabéticos – Estamos Alerta?” na USF Serra da Lousã; 

 

• Trabalho de ação de formação, apresentada pela Enfermeira Carla Reboredo da USF 

Serra da Lousã, intitulado de «Capacitação do Diabético tipo II no cálculo das porções 

diárias dos hidratos de carbono». 
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• Projeto de investigação "Estudo da enxaqueca em idade pediátrica nos cuidados de 

saúde primários da região centro de Portugal" no âmbito do trabalho final de Mestrado 

Integrado da FMUC realizado por Dr. Luís Amaral, médico interno de MGF na USF 

Serra da Lousã. 

 

• Trabalho de investigação, apresentado por Drª. Tatiana Peralta, interna da Especialidade 

de MGF com o tema, “Utilidade do teste diagnóstico antigénio rápido de streptococus 

na amigdalite aguda”. 

• Trabalho de Avaliação da qualidade de registos médicos, “Avaliação e melhoria 

contínua da qualidade” promovido pela coordenação de internato de MGF na região 

Centro com autores Drª. Tatiana Peralta e Dr. Alfredo Oliveira, internos da 

Especialidade de MGF na USF. 

5.2.4. Avaliação da Satisfação dos Profissionais  

Foi efetuado o questionário de avaliação de Satisfação dos Profissionais da USF no período 

compreendido entre 26 de junho a 7 de julho e apresentado a 9 de setembro. 

 

5.3 - Reuniões dos Secretários Clínicos 
Em 2017, apesar de alguma descontinuidade, os Secretários Clínicos reuniram sectorialmente, 

seis vezes. Dessas reuniões, destaca-se: 

• A partilha e discussão de não conformidades. 

• Reembolsos de osteomizados. 

• Qualificação dos registos na chamada de ambulâncias (bombeiros). 

• Atendimentos dos contatos “Esporádicos”. 

• Atendimento telefónico. 

• Revisitação do circuito do arquivo. 

 

5.4 - Reuniões do Sector de Enfermagem 
 

Em 2017 realizaram-se no total 28 reuniões de Enfermagem, precisamente o mesmo número 

relativamente ao ano anterior. Estas mantiveram a sua realização à 6ª Feira. No entanto, foi um 

ano pautado por reuniões mais participadas, com análise de várias temáticas e com uma 

componente mais multiprofissional, englobando não só a USF-SL, mas também outros 

parceiros, nomeadamente: USF-Trevim Sol, UCC Arouce, Bombeiros da Lousã e Serpins, ELI 

(Equipa Local de Intervenção) Lousã/Poiares. 

Representou também um número razoável de reuniões conjuntamente com a equipa médica 

cerca de dez (10) reuniões anuais, onde se discutiram casos clínicos, PA, PAUF, indicadores, 

entre outros temas importantes para a concretização de metas estabelecidas pela unidade. 

Este espaço foi, não só responsável pela conciliação de horários, respetiva realização da 

intersubstituição para as semanas de trabalho do setor de Enfermagem, como também se tratou 

de um espaço de partilha de novos produtos na aplicação no tratamento de feridas. Foi também 

um momento de apresentação, divulgação, manuseamento e esclarecimento de dúvidas 

associados a novos glicómetros, assim como novos produtos utilizados no utente Diabético.  
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Foi possível também:  

• Refletir no papel do enfermeiro na administração e convocação de vacinas, 

especificamente na VASPR; 

• Analisar os relatórios de Enfermagem nas diversas áreas de Intervenção, exemplo 

administração de vacinas, formação na área de Diabetes para capacitar utentes no 

cálculo das porções diárias de hidratos de carbono, tratamento de Pé Diabético; 

• Criar um espaço de partilha mútua, através da visita de 2 enfermeiras das Unidades de 

Saúde Familiares D. Jordão e Santa Cruz, tendo por base a observação da orgânica 

funcional da USF-SL; 

• Discutir a Especialidade de Enfermeiro de família; 

• Analisar o perfil de competências específico do futuro Enfermeiro Especialista em 

Saúde Familiar, que garanta mais segurança e mais qualidade na prática clínica nas USF 

e nas UCSP; 

• Rever as competências por Enfermeiro (responsável atribuído em determinadas áreas); 

• Participar na proposta global do PA; 

• Analisar estudo estatístico de 1 mês de prescrição de tiras reagentes e qual o seu impacto 

nos recursos financeiros; 

• Apresentar e aplicar a nova ferramenta PAUF, do Portal do SNS; 

• Analisar estudos de caso (análise conjunta multisetorial), exemplo de crianças com 

atraso de desenvolvimento em diferentes ficheiros e qual o encaminhamento a realizar; 

• Integrar e acompanhar novos alunos, rotativamente pela equipa de Enfermagem num 

total de 12 estudantes, 5 referentes ao 3ºano (6º semestre), 7 referentes ao 4º ano (7º 

semestre); 

• Criar novos horários para a realização de tratamento de Pé Diabético; 

• Criar horário destinado à limpeza da sala de tratamento de Pé Diabético; 

• Discutir normas e procedimentos (são exemplo, administração de vacinas, 

consentimento informados para vacinas, pequena cirurgia, remoção de implante); 

• Discutir Plano de Formação Individual e Sectorial; 

 
Em termos gerais, ao longo de 2017 procedeu-se à: 

• Discussão de protocolos de atuação (exemplo convulsão, transporte de utentes em 

ambulância); 

• Discussão de critérios de qualidade, relacionados com programas de saúde, são exemplo 

prescrição de exercício físico na Diabetes e Hipertensão, cumprimento do PNV, 

tratamento de Pé Diabético, vigilância do recém-nascido; 

• Reunião com ELI no sentido de estreitar articulação entre esta equipa e a USF-SL,de 

forma a agilizar o rastreio, deteção precoce e referenciação de crianças entre os 0-6A 

com problemas de desenvolvimento ou neurológicos. Tendo-se procedido à discussão 

de 3 casos clínicos reais, onde tiveram relevância as referenciações aos cuidados 

secundários;  

• Partilha do protocolo de atuação no transporte de utentes em ambulância, resultante da 

reunião com os comandantes de Bombeiros da Lousã e Serpins; 

• Apresentação de resumo de estágio realizado na área de Hospital Dia de Diabetes, de 

forma a partilhar conteúdos; 

• Observação de material introduzido recentemente no tratamento de pé diabético; 
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• Formação Interna do Serviço nomeadamente:”Prescrição de Exercício Físico” e 

“Capacitação do Diabético Tipo 2 no Cálculo das Porções Diárias de Hidratos de 

Carbono”. Tendo a última formação sido dirigida a um grupo de diabéticos, decorrendo 

em 3 sessões com a duração de 2 horas cada. 

 

No fundo “pensou-se no global para poder actuar no local”, procedeu-se à deteção de não 

conformidades que foram discutidas e encontraram-se soluções de melhoria. 

 

5.5 - 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 e na 

partilha de formações externas ou de novas soluções. 

 

Em 2017, ocorreram trinta (30) reuniões, salientando-se: 

• Discussão de vinte e seis (26) casos clínicos: dezassete (17) da área da Cardiologia, 

cinco (5) da Saúde Infantil e Juvenil e quatro (4) de outras áreas médicas. 

• Revisitação do Mapa de competências e autoavaliação individual. 

• Discussão dos pedidos (oito) de transferências internas. 

• Apresentação e partilha dos resumos da Revista Préscrire (quatro resumos). 

• Revisitação e atualização do Programa de Qualificação da Prescrição médica com 

discussão do perfil de cada médico. 

• Validação quinzenal dos TMRG. 

• Prescrição de tiras reativas para glicémia. 

• Estratégia para em três meses termos 95% da medicação crónica atualizada. 

• Prescrição de Benzodiazepinas. 
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6. Desenvolvimento de Competências, Formação Externa e Unidade 

Formativa 
 

6.1. Formação Externa 
Continuamos a partilhar, a 100%, via resumo escrito online todas as formações ou reuniões 

externas, tendo em 2017, partilhado vinte e dois resumos, desde o curso de atualização em 

Alcoologia e Saúde Materna, Prescrição de Exercício Físico, Aplicação de DIU, Encontro 

Nacional de MGF ou de USF, estágio em Hospital de Dia da Diabetes, entre outros simpósios 

ou cursos de atualização. 

 
Além da formação contínua interna, cada profissional elaborou o seu plano de formação, tendo 

tido a oportunidade de ser apoiado pelos incentivos institucionais: 

 

• 34º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar, no Centro de Congressos do 

Estoril, organizado pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 

o 16 a 18 de março de 2017 

o Ana Soares, assistente graduada de MGF e Paula Braga da Cruz, assistente 

graduada de MGF 

 

• I European Forum on Prevention and Primary Care, organizado pela Wonca Europa 

o a 4 de abril de 2017 - Porto  

o João Rodrigues, assistente graduado senior de MGF e Luís Amaral, médico interno. 

 

• 4ªs Jornadas GRESAP nos dias 21 e 22 de Abril de 2017, Coimbra, organizado pela 

APMGF -  

o Drª. Ana Soares, Drª. Joana Liberato Fernandes, Dr. Tatiana Peralta e Drª Joana 

Pessoa 

 

• Academia dos CSP de 2017 – 10 e 11 de maio  

o CAF nº2 – Pessoa Com Diabetes Tipo 2 

▪ Enfª. Carla Reboredo  

o CAF nº12 - "Humanização e Organização do Secretariado Clinico de uma USF" 

▪ Sónia Tomé 

o CAF nº8 "Ciclo de Melhoria Continua numa USF e Acreditação" 

▪ Ana Paula Esteves 

o CAF nº11 - Contratualização e Gestão de Processos 

▪ Dr. Jorge Pedrosa Rodrigues e Enfº João Fernandes. 

 

• 9º Encontro Nacional das USF – 12 e 13 de maio – Aveiro 

o Drª. Ana Soares e Drª. Paula Braga da Cruz 

 

• Préscrire - Les 23 et 24 juin à Toulouse. 

Médicamentation de la société: l'affaire de tous. 

o Dr. João Rodrigues e Drª. Paula Braga da Cruz 

 

http://justnews.pt/agenda/i-european-forum-on-prevention-and-primary-care/
http://www.prescrire.org/fr/107/466/49890/0/ReportDetails.aspx
http://www.prescrire.org/fr/107/466/49890/0/ReportDetails.aspx
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• 22nd WONCA Europe Conference 28, Prague, Czech Republic, 28 Junho - 1 Julho 

o Drª. Ana Soares, Drª. Paula Braga da Cruz, Drª. Inês Tinoco, Drª. Joana Ferreira, 

Drª. Brigite Ferreira e Dr. Jorge Pedrosa Rodrigues. 

6.2. 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 que se mantém em prática em 2017: 

• 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.  

• 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. 

 

Salientar que diretamente ou indiretamente relacionado com este conflito de interesse e a sua 

prática, a USF apresenta, nesta área da “Qualificação da Prescrição”, um IDS acima de 90% 

(tabela nº9) o que efetivamente traduz a aposta na qualificação da prescrição de medicamentos:  

 
INDICADOR DO IDS “Qualificação da Prescrição” 

RESULTADO 

276 - Rácio DDD prescrita DPP-4 e antidiabét. orais 7,967 

278 - Propor. medicam. prescr. de classes com genéricos 65,279 

255 - Propor. quinolonas entre antib. fatur. (embal.) 5,950 

257 - Propor. cefalosp. entre antib. fatur. (embal.) 5,550 

259 - Proporção coxibes entre AINEs faturados (DDD) 1,534 

341 - Despesa PVP medic. pres. compart. p/ insc. padrão 127,607 

378 - Propor. PVP medicam. prescr. MF contexto privado 0,018 

379 - Propor. PVP medicam. prescr. MF em UF diferentes 0,033 

354 - Despesa MCDT prescr. p/ insc. padrão (p. conv.) 44,528 

     Tabela 10 – Resultados dos indicadores - IDS de “Qualificação da Prescrição” 

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

6.3.1. Alunos de Medicina 

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

Unidade Curricular de Medicina Geral e Familiar (UCMGF) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra (FMUC). Foram recebidos e orientados treze alunos, todos do 5.º 

Ano, com a seguinte distribuição: no Ano Letivo de 2016/2017, cinco no 1.º Semestre e três no 

2.º; no 1.º Semestre de 2017/2018, cinco. 
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6.3.2. Alunos de Enfermagem 

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

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

distribuição: 5 referentes ao 3ºano (6º semestre), 7 referentes ao 4º ano (7º semestre); 

6.4. Unidade Formativa – Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar 
Em 2017, mantivemos a idoneidade formativa para nove médicos internos com cinco médicos 

formadores (orientadores de formação), estando colocados na USF oito médicos dos diversos 

anos de formação especializada. 

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

continuaram a ser desenvolvidas em 2017: 

• Criação e distribuição do Manual de Acolhimento com atualização anual; 

• Visita à comunidade laboral, como a EFAPEL, Santa Casa da Misericórdia, Fábrica do 

Prado, entre outras; 

• 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; 

• 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. Salienta-se em 2017, a participação no 22ND WONCA 

EUROPE CONGRESS com a realização de um seminário sobre o MAPA - I. 
Tinoco, J. Oliveira Ferreira, B. Ferreira, USF Serra da Lousã, Coimbra, Portugal.  
Resumo: Antecedentes: A hipertensão arterial (HTA) afecta 30-45% da população. Medir 
a pressão arterial (PA) não é fácil, devido à sua variabilidade associada a actividades físicas 
e mentais. A PA em consulta é frequentemente medida sem o ambiente ideal controlado 
necessário. A MAPA é o padrão-ouro para diagnóstico e seguimento da HTA, recomendado 
pelas principais entidades de referência, como ESH/ESC, Nice, etc. A MAPA permite 
classificar a HTA em "bata branca" (30 % de doentes hipertensos), mascarada (10-15%), 
verdadeira HTA ou normotensão. Também permite diagnosticar um grupo de maior risco 
- HTA nocturna -, ajustar a medicação e avaliar o risco de hipoperfusão em idosos. 
Objectivo do seminário: Domínio da realização e interpretação da MAPA. Métodos: 
Duração e actividades: 10' - Breve introdução (HTA, procedimentos de medição de PA), 
apresentação do material de apoio; 10' - Aplicação da MAPA a um voluntário; 15' - 
Interpretação dos resultados da MAPA e elaboração de seu relatório; 20' - Trabalho em 
grupo: discussão dos resultados e elaboração de relatórios; 15' - Discussão dos resultados 
do grupo; 5' - Remoção da MAPA do voluntário e análise breve do resultado. Conclusão: A 
MAPA não é financiada pelo SNS, que frequentemente tende a inibir o seu pedido. Devido 
à alta prevalência de HTA, justifica-se disponibilizá-la nas unidades dos CSP. A longo prazo, 
irá representar economia de custos, menor sobre-diagnóstico e menor iatrogenia 
farmacológica. Mas, para isso, é necessário transmitir ao profissional o necessário 
conhecimento. 

• 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. 
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Salienta-se que em 2017, continuamos a receber médicos internos para estágios curtos na área 

da liderança e da qualidade organizacional. Tivemos, uma médica interna de MGF do 4º ano, 

da USF Santiago, em Leiria, tendo tido como em duas semanas fazer o acompanhamento da 

coordenação da unidade de saúde de modo a desenvolver competências de gestão clínica, 

desenvolver o planeamento e a gestão em saúde, no contexto da equipa multidisciplinar e a 

Governação clínica. 

 

6.5. Colaborações Externas  
Continuamos a ter em 2017, 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.  

• No Grupo Nacional da Governação Clínica e de Saúde, João Rodrigues. 

 

7. Avaliação da satisfação dos utentes com as reclamações, sugestões e elogios  
Em termos de avaliação da satisfação dos utentes, havia a informação oficial da ACSS que seria 

aplicado em 2017 o questionário do EUROPEP adaptado pelo Centro de Estudos de 

Investigação e Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC) pelo que não avançamos com o 

nosso protocolo com o próprio CEISUC e Gabinete do Cidadão do ACES PIN. 

 

Em relação às reclamações, no ano de 2017 registou um total de oito (8) reclamações, todas 

elas, via Livro Amarelo. Em 2016, as reclamações foram sete (7). 

Por sua vez, foram entregues na USF, duas (2) sugestões e dois (2) elogios. 

 

Tanto as reclamações, como as sugestões e os elogios, encontram-se tratadas no anexos nº9, 

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

processo em si. 

 

Em resumo: 

• Das oito reclamações, por parte da USF foram cumpridos todos os procedimentos, 

prazos 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 sete reclamações, todas favoráveis à USF, salientando-se que cinco (65%9 

das reclamações foram motivadas pela não inscrição de utentes “esporádicos” dos 

concelhos limítrofes à Lousã. 

• Em relação sugestões, este ano passamos de dez (10) em 2016 para duas (2). 

Provavelmente, deve-se ao facto da gestão do atendimento telefónico ter sido melhorada 

com a introdução da gravação de chamada. 

• No que concerne aos elogios a USF agradece, é sempre bom ver o esforço reconhecido. 
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Anexo nº1 – Autoavaliação dos procedimentos internos observados na USF Serra da 

Lousã segundo questões da Entidade Reguladora da Saúde (ERS – 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 aguarda na 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 com privacidade mínima (Aguardam-se 

obras desde há 2 anos para aumentar a privacidade). 

 

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 uma renovação de uma 

medicação crónica, atualização de dados, marcar uma consulta programada (saúde ou 

doença crónica), seja médica ou de enfermagem, marcar um penso ou outro tratamento 

de enfermagem, 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.  

5 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE À AVALIAÇÃO 

DO GRAU DE URGÊNCIA DO PEDIDO (TRIAGEM)? 

• Não existem urgências na USF. 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. 
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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, 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 clínico proceder às respetivas marcações.  

• 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 as características de cada lista de utentes, sendo 

publicitados em placards e guias do utente. 

• Os horários estão disponíveis na página web da USF e à entrada da USF 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 

clínico. 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 na página web de dar resposta no 

próprio dia a todas as situações agudas, marcação de consultas programadas em cinco 

dias úteis, renovação de receituário e contactos indiretos em 72 horas. 

 

 

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 para dar resposta às situações agudas.  
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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 anualmente, 

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, temos desde 2015, já nas novas instalações, após adaptação ao 

espaço, definidas 15 áreas. 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. 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

Anexo nº2 – Relatório das Consultas de Nutrição Clínica 
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Anexo nº3 – Resultados (Contratualização Interna) Dos Últimos Três Anos 

USF Serra da Lousã 
Contratualização Interna – Resultados de 2015, 2016 e 2017  

 

Eixo Indicador 
Final 
2015 

Final 
2016 

Final 
2017 

Média 
Triénio 

 

Meta 
2016/17 

N
ac

io
n

al
 

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos 150,0 155,71 171,8 159,17 150,00 

Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos 93,00 92,62 90,7 92,1 95,00 

Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 55,00 52,73 45,8 51,17 55,00 

Proporção DM c/ última HgbA1c <= 8,0 % 68,00 61,91 61.1 63,67 65,0 

Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. hábit. tabágic. 65,00 65,57 64,0 64,85 67,0 

Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót. 58,00 54,01 61,2 57,73 60,0 

Despesa medic. prescritos, por utiliz. (PVP) 185,0 152,79 158 165,26 155 

Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.) 50,00 45,99 55,7 50,56 47,0 

Índice de acompanhamento adequado em PF, nas MIF 0,75 0,76 0,74 0,75 0,75 

Índice de acompanham. adequado s. infantil 1º ano 0,92 0,94 0,96 0,94 0,93 

Índice de acompanham. adequado em saúde materna 0,78 0,82 0,82 0,80 0.80 

R
eg

io
n

al
 

Proporção hipertensos com risco CV (3 A) 55,00 94,40 91,4 80,26 83,0 

Índice de acompanhamento adequado utentes DM 0,72 0,77 0,76 0,75 0,75 

Índice de acompanham. adequado de hipertensos 0,74 0.83 0,81 0,79 0,80 

Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. 75,00 86,67 87,5 85,39 80,0 

Lo
ca

l 

A
C

ES
 

Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 33,00 35,65 39,15 35,90 30 

Proporção DM c/ 1 HgbA1c por semestre 70,00 66,14 72,4 69,51 70,0 

Lo
ca

l 

U
F 

Taxa de utilização global de consultas médicas 80,00 80,52 77,3 79,27 80,0 

Taxa de utilização de consultas de PF (méd./enf.) 60,00 55,14 47,23 54,12 60,0 

Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 14[A 75,00 79,00 80,68 78,22 70,0 

Índice de acompanham. adequado s. infantil 2º ano 0,91 0,97 0,95 0,94 0,90 
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USF Serra da Lousã 
Contratualização Interna – Resultados de 2015, 2016 e 2017  

 

Eixo Indicadores Incentivos Financeiros 
Final 
2015 

Final 
2016 

Final 
2017 

Média 
Triénio 

Meta 
2016/17 

In
d

ic
ad

o
re

s 
p

ar
a 

In
ce

n
ti

vo
s 

Fi
n

an
ce

ir
o

s 

Taxa de utilização de consultas de PF (enf.) 52,6 48,94 38,50 46,68 52,0 

Proporção grávidas c/ 6+ cons. vigil. enferm. 83,33 84,94 81,66 83,31 80,0 

Proporção de puérperas com domicílio de 
enfermagem 

52,24 54,84 37,70 48,26 45,0 

Proporção RN c/ domicílio enf. até 15º dia de vida 57.33 50,79 40,00 49,37 45,0 

Proporção crianças c/ 6+ cons. méd. vigil. 1º ano 93,33 91,67 94,82 93,26 87,5 

Proporção crianças c/ 3+ cons. méd. vigil. 2º ano 88,24 96,25 93,50 92,6 86,0 

Proporção de hipertensos com IMC (12 meses) 89,27 92,64 85,90 89,27 89,0 

Proporção de hipert  com PA em cada semestre 77,42 80,39 73,00 76,9 75,0 

Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido até 2A 92,96 93,98 95,00 93,7 98,0 

Proporções utentes> 14A, c/ IMC últimos 3 anos 76,09 75,93 72,20 74,74 76,0 

Proporção DM com exame pés último ano 86,04 84,49 84,50 85,01 87,0 

Proporções utentes DM com registo de GRT 89.63 89,89 86,40 88,64 87,0 

Proporção DM c/ cons. enf. vigil. DM último ano 87,41 87,67 86,00 87,02 87,0 

Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ colpoc. atuali. 61,00 56,54 57,90 58,48 62,0 

Proporção grávidas c/ consulta RP efetuada 74,63 69,35 63,90 69,29 75,0 

Proporção utentes> = 25 A, c/ vacina tétano 86,03 87,72 93,10 89,04 86,0 

Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 anos 82,00 81,36 78,00 80,4 80,0 
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Anexo nº4 – PAUF – Avaliação do Contratualizado (IDG - 2017) – PROBLEMAS - 2017 
 

Problema 1 - 344 - Propor. consultas médicas realiz. no dia agendamento - Resultado 

superior ao recomendado. 
 

• Objetivos: validar o resultado no M1; em função do resultado validado, atingir o 

intervalo recomendado. 

 

• Na validação das regras de contabilização dos contactos indirectos (M19, constatou-se 

que muitos médicos ao registarem um contato indirecto (“Propriedades do Contacto”) 

mantinham o pré-formatado que é “Contato Directo no Consultório”. Foi feito o alerta, 

tendo-se melhorado.  

 

• Valor obtido de 52,369 - persiste mais elevado do que o recomendado (45), ficando a 

dever-se a três factores: mantém-se erros nos registos de contatos indirectos, registos 

SOAP de contactos indirectos realizados sem alteração da denominação "presencial", 

visto que nenhum médico tem mais do que 50% da agenda para situações agudas, 

acessibilidade garantida no agendamento de consultas no próprio dia (situações de 

doença aguda); agendamento de consultas "programadas" em período inferior a 24 

horas. 

 

Problema 2 - 49 - Proporção utentes c/ DPOC, c/ FEV1 em 3 anos MedicineOne sem 

local específico para o registo de FEV1. 
 

• Objetivo: Melhoria do registo de FEV1. 

• Persiste a inexistência de um local específico para o registo de FEV1 no MedicineOne. 

Situação a resolver com o M1. 

 

Problema 3 - 57 - Proporção RN com TSHPKU realizado até ao 6º diaReduzida 

percentagem de RN com o TSHPKU realizado até ao 6.º dia de vida. 
 

• Objetivo: Realização/confirmação da realização dos diagnósticos precoces até ao 6.º 

dia de vida a 98% dos RN. 

 

• Resultado de 94,91%, insuficiente. Todavia, na prática o resultado foi de 100%, tendo 

ocorrido erros/lapsos de registo do TSHPKU no MedicineOne, no módulo de Saúde 

Infantil e Juvenil, no tabulador Pré/Neonatal. 

 

Problema 4 - 31 - Proporção crianças 7A, c/ peso e altura [5; 7[A - Percentagem inferior 

ao desejável de crianças de 7 anos com peso e altura registadas no MedicineOne. 
 

• Objetivos: Realização anual de EGS a 85% das crianças inscritas na USF com 5 anos 

completos; obtenção de taxa de utilização dos [5; 7[ anos de 85%. 

 

• Resultado de 84,15%, atingindo-se praticamente a meta desejável de 85%.  
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Problema 5 - 32 - Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 14[A - Proporção reduzida 

de jovens dos [11; 14[ com peso e altura registados no Medicine One. 
 

• Objetivos: Aumento da percentagem de registos de crianças de 11 anos inscritas na 

USF; realização anual de EGS a 65% das crianças inscritas na USF com 12-13 anos 

completos. 

 

• Terão ocorrido erros/lapsos na avaliação/certificação oportunista do registo do peso e 

da altura no Módulo de Saúde Infantil ou no Módulo de Biometrias, visto que 80,68% 

tem registo de peso e altura. 

 

Problema 6 - 95 - Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido ou execução - Reduzida 

proporção de crianças com 14 anos com PNV cumprido. 
 

• Objetivo: Aumento da percentagem de crianças com 14 anos com o PNV cumprido. 

 

• Valor de 90,90 obtido é um bom resultado. Todavia, a passagem do SINUS para o 

eVACINAS, limitou as convocações para se chegar aos 98% recomendados. 

 

Problema 7 - 93 - Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido ou execução - Proporção 

não satisfatória de crianças com 2 anos com PNV cumprido. 
 

• Objetivo: Aumento da percentagem de crianças com 2 anos com o PNV cumprido. 

 

• Valor de 95,06 obtido é um bom resultado. Todavia, a passagem do SINUS para o 

eVACINAS, limitou as convocações para se chegar aos 98% recomendados. 

 

Problema 8 - 94 - Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou execução - Proporção 

não satisfatória de crianças com 7 anos com PNV cumprido. 

 

• Objetivo: Aumento da percentagem de crianças com 7 anos com o PNV cumprido. 

 

• Valor de 92,07 obtido é um bom resultado. Todavia, a passagem do SINUS para o 

eVACINAS, limitou as convocações para se chegar aos 98% recomendados. 

 

Problema 9 - 20 - Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 - Proporção de 

hipertensos com idade < 65 anos com PA < 150/90 mmHg. 
 

• Objetivo: Monitorização do acompanhamento dos utentes com HTA: parâmetro 

“resultado da PA” (TA < 150/90 mmHg nos hipertensos com < 65 anos, nos últimos 6 

meses). 

 

• Resultado 45,860 – Insuficiente. Decorrerá de número significativo de casos em que 

não foi registado o valor da última auto-medição da PA, dentro dos parâmetros. 
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Problema 10 - 316 - Proporção hipert. [18; 65[A, com PA < 140/90 - Proporção de 

utentes com HTA, com idade compreendida no intervalo [18; 65[ anos, com pressão 

arterial inferior a 140/90 mmHg. 

 

• Objetivo: Monitorização do cumprimento da norma da DGS n.º 026/2011 sobre 

"Abordagem Terapêutica da Hipertensão Arterial", avaliando a proporção de doentes 

com pressão arterial controlada (exprime a proporção de utentes com hipertensão 

arterial e idade compreendida no intervalo [18; 65[ anos, com pelo menos uma medição 

de pressão arterial nos últimos 6 meses e último resultado inferior a 140/90 mmHg). 

 

• Resultado 27,726 -  insuficiente. Decorrerá de número significativo de casos em que 

não foi registado o valor da última auto-medição da PA, dentro dos parâmetros. 

 

Problema 11 - 353 - Custo c/ terapêut. do doente c/ HTA controlada - Custo com 

terapêutica do doente com HTA controlada. 
 

• Objetivo: Monitorização da eficiência do tratamento da HTA. 

• Mantém-se valor (114,458) mais elevado do que o recomendado, apesar da contínua 

adequação de algumas terapêuticas farmacológicas. Será que a recomendação está 

correta? 

 

Problema 12 - 352 - Custo c/ terapêut. do doente c/ HTA - Custo com terapêutica do 

doente com HTA. 

 

• Objetivo: Monitorização do custo do tratamento da HTA. 

• Situação idêntica ao problema nº11, mantendo-se o valor (101,740) mais elevado do 

que o recomendado, apesar da contínua adequação de algumas terapêuticas 

farmacológicas. 

 

Problema 13 - 11 - Proporção gráv. c/ consulta méd. vigil. 1.º trimestre - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com consulta médica de vigilância 1.º trimestre. 
 

• Objetivo: Realização no mínimo uma consulta até às 12 semanas de gestação. 

• Valor adequado atingido, 97,402, por melhoria dos registos de 1.ª consulta. 

 

Problema 14 - 307 - Proporção grávidas com ecografia 1.º trimestre - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com ecografia no 1º trimestre. 
 

• Objetivo: Confirmação de agendamento atempado de consulta na Maternidade para 

realização de ecografia obstétrica até às 13 semanas de gestação. 

 

• O valor (60) persiste inferior, todavia constata-se que 90% das grávidas tiveram 

consulta no 1º trimestre e realizam Ecografia do 1º trimestre na MDM, devendo 

por isso, haver erro de leitura/migração de dados do MedicineOne. 
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Problema 15 - 308 - Proporção grávidas com ecografia 2.º trimestre - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com ecografia no 2.º trimestre. 
 

• Objetivo: Confirmação de agendamento/registo de ecografia às 24-28 semanas. 

 

• Valor (71,212) ainda baixo com potencial de melhoria, devendo manter-se lapsos no 

registo das ecografias, visto que o protocolo com a MDM foi cumprido a 90%. 

 

Problema 16 - 309 - Proporção grávidas com ecografia 3.º trimestre - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com ecografia no 3.º trimestre. 
 

• Objetivo: Confirmação de agendamento atempado de consulta obstétrica até às 32-34 

semanas de gestação. 

 

• Valor adequado (49,180), devendo-se a melhoria do registo das ecografias. Reforça-se 

que o protocolo com a MDM foi cumprido a 90%, devendo por isso o valor ser mais 

alto. 

 

Problema 17 - 310 - Índice realização exames laborat. 1.º trim. Gravidez - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com exames laboratoriais do 1.º trimestre. 
 

• Objetivo: Agendamento de consulta do 1.º trimestre com requisição de exames 

laboratoriais do 1.º trimestre antes das 13 semanas de gestação. 

 

• Valor (0,580) manifestamente insuficiente, mantendo-se lapsos e erros de registo dos 

resultados analíticos, tendo em conta que 90% das grávidas cumpriram o protocolo 

clínico. 

  

Problema 18 - 311 - Índice realização exames laborat. 2.º trim. Gravidez - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com exames laboratoriais do 2.º trimestre. 
 

• Objetivo: Agendamento de consulta antes do 2.º trimestre com requisição de exames 

laboratoriais antes das 24 semanas de gestação. 

 

• Valor obtido de 0,521. Situação idêntica ao problema anterior. 

  

 

Problema 19 - 312 - Índice realização exames laborat. 3.º trim. Gravidez - Percentagem 

inferior ao desejável de grávidas com exames laboratoriais do 3.º trimestre. 
 

• Objetivo: Agendamento de consulta antes do 2.º trimestre com requisição de exames 

laboratoriais antes das 24 semanas de gestação 

 

• Valor 0,294. Situação idêntica ao problema anterior. 
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Problema 20 - 295 - Propor. puérp. 5+ cons. vig. enf. grav. e c/ RP - Percentagem 

inferior ao desejável de puérperas com 5 ou mais consultas de enfermagem em saúde 

materna durante a gravidez e com consulta de revisão de puerpério. 
 

• Objetivo: Agendamento de consulta médica e de enfermagem, em simultâneo. 

 

• Valor (51,666) insuficiente, persistindo erros na realização e/ou no registo de consulta 

de RP. 

 

Problema 21 - 30 - Proporção idosos ou doença crónica, c/ vac. Gripe - Baixa (35,70%) 

adesão à vacina da gripe do SNS, pela população com idade superior a 65 anos. 
 

• Apesar de ligeira subida, o valor (39,640) reflete a manutenção de baixa adesão. 

 

Problema 22 - 294 - Taxa domicílios enferm. p/ 1000 inscritos idosos - Baixa (533,75%) 

taxa de domicílios de Enfermagem por cada 1000 idosos inscritos na USF. 
 

• Objetivo: Aumentar o número de domicílios de enfermagem por 1000 idosos inscritos 

para 900. 

 

• Aumentou a proporção (601,887), porém em número menor do que o previsto. Todavia, 

foi dado resposta a todos os pedidos de VD. Provavelmente, deverá aumentar-se as 

VD de prevenção a este grupo etário. 

 

Problema 23 - 297 - Prop. idosos s/ presc. prol. ansiol/sedat/hipnóticos - Baixa (68,85%) 

proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem prescrição prolongada 

de ansiolíticos nem de sedativos nem de hipnóticos. 
 

• Objetivo: Aumentar para 80%. 

 

• Aumentou a proporção (71,272), porém em número menor do que o previsto, apesar 

de estar instituído um programa de desmame de benzodiazepinas.  

 

Problema 24 - 354 - Despesa MCDT prescr. p/ insc. padrão (p. conv.) - Monitorização 

de dados. 
 

• Objetivo: Monitorização de dados de prescrição de MCDT com mais antecedência. 

 

• O valor (44,528) obtido, traduz o recomendado nacionalmente na prescrição de 

MCDT, tendo-se mantido a nossa boa prática de eficiência. 
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Anexo nº5 – IDG – 2017 - VISÃO POR IDG Setorial (IDS) – Portaria nº212/2017 -  
 
I.ÁREA DO DESEMPENHO (100 x 0,5) – 85,78 x 0,5 = 42,89 (máximo 50) 
 

1.1.IDS do Acesso 10/2016 10/2017 12/2017 
Atendimento Telefónico 0.0 0.0 00 

Cobertura ou Utilização 90.0 90.0 90 

Consulta no Próprio Dia 0.0 0.0 0,0 

Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 87.5 87.5 87,5 

Personalização 50.0 45.0 100 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos 100.0 100.0 100 

Trajeto do Utente na Unidade Funcional 0.0 0.0 0,0 

Resultado Sub-Área 78.4 77,8 92,4 

 

1.2.IDS - Gestão da Saúde 2016 10/2017 12/2017 
Saúde da Mulher 50.0 50.0 50 

Saúde do Adulto 16.7 50.0 50 

Saúde do Idoso 16.7 50.0 50 

Saúde Infantil e Juvenil 50.0 75.0 50 

Resultado Sub-Área 33.3 56.2 56,2 

 

1.3.IDS - Gestão da Doença 2016 10/2017 12/2017 
Diabetes Mellitus 83.3 83.3 83,3 

Doenças Aparelho Respiratório 0.0 75.0 75 

Hipertensão Arterial 33.3 75.0 75 

Multimorbilidade e Outros Tipos de Doenças 100.0 100.0 100 

Resultado Sub-Área 54.2 83.3 83,3 
 

1.4.IDS - Qualificação da Prescrição 2016 10/2017 12/2017 
Prescrição de Cuidados 0.0 0.0 0,0 

Prescrição Farmacoterapêutica 100.0 100,0 95 

Prescrição MCDT's 50.0 75.0 100 

Resultado Sub-Área 81.3 87,5 92,5 

 

1.5.IDS DA SATISFAÇÃO dos UTENTES 

1.5.Satisfação dos Utentes 
(100x0.2) 

Europep – realizado 

Aguardam-se os resultados e a 
metodologia da interpretação dos 

resultados 
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II.ÁREA DOS SERVIÇOS (100 x 0,1) – 100 x 0,1 = 10 (máximo 10) 
 

II – ÁREA DOS SERVIÇOS 

II. SERVIÇOS  
(100x0.1) 

Assistenciais (100x0.08) 
Contatos esporádicos 
em meses alternados: 
totalmente cumprido. 

Não Assistenciais (100x0.2) 

Colorações diversas: 
ERA, OM, GCS, USF-AN, 
todas atingidas. 

 
III.ÁREA DA QUALIDADE ORGANIZACIONAL (100 x 0,2) – 100 x 0,2 = 20 (máximo 20) 
 

III – ÁREA DA QUALIDADE ORGANIZACIONAL 

III. Qualidade Organizacional 
(100x0.2) 

 

3.1. Melhoria. Continua 
(100x0.4) 

Recertificação de Nível 
Bom – Acreditação 

3.2. Segurança (100x0.4)  
3.2. Centralidade Cidadão 
(100x0.2 

 
Não AVALIADO a nível 
nacional 

 
 

IV.ÁREA DA FORMAÇÃO (100 x 0,1) – 100 x 0,1 = 10 (máximo 10) 
 

IV – ÁREA DA FORMAÇÃO 

IV. Formação (100x0.1) 

 

4.1.Interna (100x0.8) 
Para os profissionais da UF 

Totalmente cumprida. 

4.2.Externa (100x0.2) 

 
Não AVALIADO a nível 
nacional. 

 

V.ÁREA DA ATIVIDADE CIENTIFICA (100 x 0,1) – 100 x 0,1 = 10 (máximo 10) 
 

V – ÁREA DA ATIVIDADE CIENTIFICA 

V. Atividade Cientifica 
(100x0.1) 

 

5.1.Artigos, Comunicações, 
Conferências (100x0.5)    

Não AVALIADO a nível 
nacional. 

5.2.Trabalho de 
Investigação  (100x0.5) 

 
Não AVALIADO a nível 
nacional. 
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Anexo nº6 – Manual De Articulação – ACES – UAG – USF Serra da Lousã - Avaliação De 

2017 
 

Área do MA Avaliaçã
o 

Global1 

O que deve melhorar? 

1. Manutenção das Instalações 
Físicas 

Mau Deve ser introduzidas consequências ao não cumprimento do 
manual de articulação, acionado fundo de maneio. 

2. Manutenção e Aquisição de 
Equipamentos 
 

Mau Material electromédico por calibrar 
Material avariado (dopler e MAPA) 
Material pedido pelo Incentivos Institucionais ainda não entregue 
(otoscópios de parede e balança de bioimpedância) 

3. Pedidos de Autorização de 
Despesa 

Mau Cumprimento do prazo de 3 dias ou em alternativa acionar fundo 
de maneio com regulamento aprovado 

4. Funções de Back-office 
Administrativo 

Razoáve
l 

Boa ligação via interlocutor da UAG 

5. Gestão de Stocks e 
Fornecimento de Material e 
Medicamentos 

Razoáve
l 

Bom funcionamento da plataforma eletrónica 
Por vezes, falta de reposição de material 

6. Serviços de Limpeza 
 

Razoáve
l 

As escadas exteriores poucas vezes limpas 

7. Serviços de Esterilização 
 

Bom  

8. Serviços de Lavandaria 
 

Bom  

9. Serviço de Jardinagem 
 

Mau Não existe manutenção! 

10. Serviço de Tratamento de 
Lixos 

Bom  

12. Assistentes Operacionais 
 

Bom  

13. Nutricionista 
 

Bom  

14. Utilização de Viaturas 
 

Bom  

15. Circulação Interna de 
Informação 
 

Mau Enorme duplicação e triplicação da informação. Melhorar a 
utilização da rede de partilha interna. 

16. Utilização de Instalações 
Comuns 
 

Bom  

18. Plano de Emergência 
 

Mau Fal 

 

                                                           
 

1 1-Bom; 2-Razoável; 3-Mau 
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Anexo nº7 – Reunião do Conselho Geral – (CG nº 1 de 2017) 
 

Local: Lousã – 28 de janeiro de 2017 

■12h00 – Hotel Palácio da Lousã - Chegada 

■12h15 – Novos órgãos para 2017: 

• Eleição do Coordenador e respetivo mandato (ano de 2017); 

• Indicação dos membros do Conselho Técnico e respetivo mandato (ano de 2017); 

Nota: só para os membros efectivos do CG, os restantes presentes (AO e Internos) podem 

chegar à hora do almoço. 

■13h00 – Almoço de Trabalho – Hotel Palácio da Lousã (oferta) 

■14h15 – Museu Viana de Lemos 

■14h30 – Aprovação e assinatura da declaração de compromisso para 2017. 

■14h45 – Núcleos Facilitadores para 2017: 

• Decisão sobre a constituição e composição dos Núcleos Facilitadores. 

 

■15h15 – Processo de Acreditação e Auditorias (Paula Braga da Cruz, João Fernandes, Ana 

Soares, Ana Paula Esteves, Luís Amaral e Joana Pessoa): plano de atividades. 

■16h00 – Relatório de Atividades de 2016 e Plano de Atividades para 2017: metodologia, 

cronograma e responsáveis (proposta já enviada) – IT, JR e LA. 

■16h30 – Sub-equipas, regulamento de assiduidade e horários. 

■17h30 – Regresso a casa 

 

Lousã, 05.01.17 – revisitado a 24.01.17 

Coordenador da USF 
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Anexo nº8 – ORDENS DE TRABALHO dos Conselhos Gerais – (2017) 
 

2-Conselho Geral de dia 17 de fevereiro das 15h às 16h15 com a seguinte Ordem de 

trabalhos: 

• Proposta de RA de 2016. IT e JR. 

• Proposta de PA para 2017. LA e JR 

• Análise conjunta de uma não conformidade. 

• Proposta de reuniões M/E. CT 

• Prescrição de tiras reativas. Análise de um mês. 

 

3-Tendo em conta a necessidade de dar continuidade à discussão do Plano de ação de 2017, 

reuniu o conselho geral, dia 10 de março das 15h30 às 16h com a seguinte ordem de trabalhos: 

Plano de Ação (PA) para 2017 

• Aprovou-se o novo cronograma que se encontra em anexo. 

• Constatou-se que falta rever o programa do PF (PC e FM) e o do plano de formação 

(Coordenador e CT). 

• Os grupos deverão reunir para discutir as matérias relacionadas com as áreas e subáreas 

do IDG. 

• O LA, irá enviar a 1ª. Proposta com a junção das propostas de programa. 

 

4-21 de abril das 15h às 17h para se fechar a matéria relacionada com o PA versus 

contratualização. 

5-02/04/17, 15h00-16h20 – Elaboração de proposta do PAUF de 2017. 

 

6-13 de dezembro - Tendo em conta a necessidade do atual coordenador da USF, dar a 

conhecer a sua decisão de continuar ou não na USF, reuniu o conselho geral da USF, dia 13 de 

dezembro das 17h00 às 18h00 com a seguinte ordem de trabalhos:  

• Comunicação da decisão do Coordenador e suas consequências práticas. 

• Proposta de cronograma/matérias pendentes para os próximos dois meses: 

▪ Declaração de inexistência de incompatibilidades; 

▪ Carga de Trabalho versus Horário de Trabalho 

▪ Plano de atividades de 2018, incluindo Plano de Formação. 

 

7-28 de dezembro - Dando sequência à decisão do último CG de 13.12.17 de marcar o próximo 

CG para dia 28.12.17 das 12h30 às 13h00 com o objetivo de aprovar o perfil do futuro médico 

a selecionar e o respetivo processo de seleção/recrutamento, reuniu o Conselho Geral das 12h35 

às 12h55 com a seguinte ordem de trabalhos:  

✓ Aprovar o perfil do futuro médico a selecionar e o respetivo processo de 

seleção/recrutamento 
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Anexo nº9 – Tratamento das Reclamações, Sugestões e Elogios de 2017 

TRATAMENTO DAS RECLAMAÇÕES DE 2017 

Nº 

 

MOTIVO 

RECLAMAÇÂO 
DELIGENCIAS TOMADAS CONCLUSÃO PROCESSO 

Nº18 

(1ª 2017) 

-Mãe de criança não 

concorda que a medica de 

intersubstituição não tinha 

observado a filha e tenha 

feito a marcação para 

consulta programada da 

respetiva medica de 

família 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes sobre o conceito de situação de 

doença aguda, encontrando-se toda a 

informação no placard existente à entrada 

do Centro de Saúde e na página web da 

USF. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo. 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta à exponente, informando-a 

do conceito de doença aguda e de 

toda a informação disponível que se 

encontra no placard da entrada do 

Centro de Saúde, assim como no guia 

do utente. 

-Informou que a filha da exponente 

foi consultada pela medica de 

intersubstituição, com base nos 

procedimentos clínicos para estas 

situações. 

Nº 19 

(2ª 2017) 

-Inscrição não efetuada a 

utente esporádico por ter 

medico de família a menos 

de 30kms da USF Serra da 

Lousã 

 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Encontra-se à entrada do Centro de Saúde 

informação com o conceito de utente 

esporádico acordado com o ACeS 

-Diretor Executivo do ACeS aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta ao exponente informando 

que a USF se limitou a cumprir a 

orientação aprovada pelo ACeS PIN 

em relação ao atendimento de utentes 

esporádicos. 

Nº 20 

(3ª 2017) 

-Atendimento não efetuado 

pelos médicos em dia de 

greve nacional 

-Não existência de serviço 

de urgência na USF Serra 

da Lousã 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Coordenador informou que no Guia de 

Acolhimento da USF Serra da Lousã existe 

informação diversa sobre as consultas e 

funcionamento de todos os serviços. 

 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta à exponente, informando que 

no dia da exposição os médicos 

encontravam-se de greve, como não 

existem serviços mínimos nas USF’s 

todos os utentes que recorreram à 

USF nesse dia, foram informados que 

deveriam recorrer a outra Unidade de 

Saúde. A exponente foi informada 

que no Guia de Acolhimento da USF 

Serra da Lousã existe informação 

diversa sobre as consultas e 

funcionamento dos serviços, 

incluindo a informação que não 

existe serviços de urgência. 

Nº 21 

(4ª 2017) 

-Não realização de visita 

domiciliária pela médica 

de família 

-Procedimento medico não 

adequado. 

-Não vigilância de 

patologias cronicas da 

utente. 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes após análise e discussão interna da 

situação. 

 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta à exponente informando que 

a médica de família não pode realizar 

a visita domiciliária, mas acautelou 
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todos os procedimentos necessários 

para uma avaliação, tendo orientado 

devidamente a situação com o 

enfermeiro de família e tendo 

posteriormente realizado contato por 

telefone. 

 

 

Nº 

MOTIVO 

RECLAMAÇÂO 

 

DELIGENCIAS TOMADAS CONCLUSÃO PROCESSO 

Nº 22 

(5ª 2017) 

-Inscrição não efetuada a 

utente esporádico por ter 

medico de família a menos 

de 30kms da USF Serra da 

Lousã 

 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Encontra-se à entrada do Centro de Saúde 

informação com o conceito de utente 

esporádico. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta ao exponente informando 

que a USF se limitou a cumprir a 

orientação aprovada pelo ACeS PIN 

em relação ao atendimento de utentes 

esporádicos, e que a mesma se 

encontra afixada à entrada do Centro 

de Saúde da Lousã. 

 

Nº 23 

(6ª 2017) 

-Inscrição não efetuada a 

utente esporádico por ter 

medico de família a menos 

de 30kms da USF Serra da 

Lousã 

 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Encontra-se à entrada do Centro de Saúde 

informação com o conceito de utente 

esporádico. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta ao exponente informando 

que a USF se limitou a cumprir a 

orientação aprovada pelo ACeS PIN 

em relação ao atendimento de utentes 

esporádicos, e que a mesma se 

encontra afixada à entrada do Centro 

de Saúde da Lousã. 

Nº 24 

(7ª 2017) 

-Inscrição não efetuada a 

utente esporádico por ter 

medico de família a menos 

de 30kms da USF Serra da 

Lousã 

-Reclamação efetuada em 

Inglês 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Encontra-se à entrada do Centro de Saúde 

informação com o conceito de utente 

esporádico. 

-Ainda não fui enviada à USF a 

decisão do Gabinete do Cidadão. 

Nº25 

(8ª 2017) 

-Inscrição não efetuada a 

utente esporádico por ter 

medico de família a menos 

de 30kms da USF Serra da 

Lousã 

 

-Envio de via azul e via amarela ao 

Gabinete de Cidadão. 

-Coordenador enviou informação ao 

Gabinete de Cidadão e Comissão de 

Utentes. 

-Encontra-se à entrada do Centro de Saúde 

informação com o conceito de utente 

esporádico. 

-Diretor Executivo do ACES aceitou 

proposta de decisão do Gabinete do 

Cidadão dando por encerrado o 

processo 

-Gabinete do Cidadão enviou 

resposta ao exponente informando 

que a USF se limitou a cumprir a 

orientação aprovada pelo ACeS PIN 

em relação ao atendimento de utentes 

esporádicos, e que a mesma se 

encontra afixada à entrada do Centro 

de Saúde da Lousã. 
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TRATAMENTO DAS SUGESTÕES DE 2017 
 

Nº1 

-WC da USF sem 

privacidade 

-Foi enviada resposta por email à utente 

onde se agradece a sugestão enviada. 

-O coordenador informou o utente que esta 

situação já tinha sido reportada ao ACES, 

mas que iria reforçar o pedido.  

  

-A USF aguarda projeto para obras 

Nº2 

-Falha de proteção em 

suporte 

Foi enviada resposta por email à utente 

onde se agradece a sugestão enviada. 

 

-O suporte já possui rebordo de modo 

a evitar acidentes. 

 

 

 

ELOGIOS DE 2017 
 

Nº ELOGIA QUEM RESUMO ELOGIO NOTAS 

Nº 1 
-Elogio a Medica de 

Família 

-Medica família excelente  

Nº2 
-Elogio a Medica Interna -Utente elogia todo o procedimento 

efetuado pela médica interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


