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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Relatório de Actividades 2018 descreve as diversas realizações da equipa multiprofissional 
da USF Serra da Lousã (USFSL), além da caracterização da população inscrita, análise da 
monitorização dos tempos de espera para marcação de consultas e resposta a contactos 
indirectos, desempenho qualitativo e quantitativo e o registo de não conformidades e 
respectivas oportunidades de melhoria. Analisa ainda as reclamações registadas, o grau de 
satisfação de profissionais e utentes. Aborda questões relativas às áreas de 
comunicação/publicitação de informação e de governação clínica. Refere ainda 
sumariamente constrangimentos, alguns persistindo desde anos anteriores. 

Foi um ano sui generis, exigente do ponto de vista emocional e de gestão dos recursos 
humanos, dadas as saídas e entradas de profissionais: Anabela Ramos, secretária clínica, em 
Março, substituída por Rosária Carreira, em Abril; João Rodrigues, médico e Coordenador da 
USF, substituído por Luísa Ramos, em Setembro; Ana Soares, médica, também em Setembro, 
sem substituição durante o último trimestre (apenas em Fevereiro de 2019, por Ana 
Margarida Bigotte). Desse modo, a equipa enfrentou alguns desafios importantes, tais como 
a reorganização e a resistência ao desgaste, enquanto procurando manter os elevados 
padrões de qualidade na actividade assistencial a que habituou a sua população. 

Nesta nova fase, procura fazer-se uma reflexão profunda sobre a última década, robustecer 
a comunicação interna e definir novos rumos e metas a alcançar, sempre procurando 
cumprir os princípios que norteiam esta USF, nomeadamente a sua Missão e os seus 
Valores: Disponibilidade; Respeito; Responsabilidade; Competência; Satisfação; Inovação; 
Excelência. O renovado empenho na prestação de um serviço de qualidade é um contínuo 
desafio à nossa capacidade, de que tem sido exemplo o processo de candidatura, atribuição 
e recertificação da Acreditação (Nível Bom). 

Procuramos agora desencadear um processo de regeneração da USFSL, mantendo o curso 
de uma cultura organizacional de rigor e exigência, com claros ganhos de eficácia e eficiência 
para o SNS, através do esforço contínuo e por todos participado de racionalização dos 
recursos, garantindo uma gestão sustentável do erário público; promover um bom ambiente 
tanto para profissionais como para utentes, sempre com a máxima consideração e respeito, 
compreendendo os seus problemas e dando pronta resposta às necessidades; apostar 
continuamente na qualidade formativa de todos os elementos da equipa multiprofissional; 
desenvolver a responsabilidade social, fortalecendo a interligação com diferentes parceiros 
institucionais; defender a Reforma dos CSP, mudança de paradigma na acessibilidade e 
qualidade assistenciais. É este o nosso firme compromisso para os anos vindouros! 

 

Lousã, 8 de Março de 2019 

 

O Coordenador da USF Serra da Lousã, 
 
 
 
 
 

Jorge Pedrosa Rodrigues, Dr. 
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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 actuação as quatro freguesias existentes no 
Concelho da Lousã: União das Freguesias de Vilarinho-Lousã, União das Freguesias de 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. 

 

1.2. População inscrita: total de utentes, distribuição por idade e sexo, 
respectivas ponderações e alvos dos Programas de Saúde 

À data da contratualização, a 24 de Julho de 2018, a USF tinha um total de 9658 utentes 
inscritos - um acréscimo de 114 em relação ao ano anterior -, dos quais 4999 (51,76%) eram 
do sexo feminino e 4659 (48,24%) do sexo masculino, distribuídos pelos grupos etários 
apresentados na Tabela 1. 

 

 
0-4 

Anos 
5-19 
Anos 

20-34 
Anos 

35-49 
Anos 

50-64 
Anos 

65-74 
Anos 

≥ 75 
Anos 

Total 

TOTAL 371 1532 1440 2464 1835 1029 987 9658 

% 3,84% 15,86% 14,91% 25,51% 19,00% 10,66% 10,22% 100,00% 

Tabela 1 - Utentes inscritos na USFSL por grupo etário a 24 de Julho de 2018 (Fonte: RNU) 

 

Um quinto da população da USF é idosa (20,88%), sendo que 10,22% tem 75 ou mais anos. 
Crianças com menos de 5 anos correspondem a 3,84%. A população activa corresponde a 
64,52% dos inscritos. 

O índice de envelhecimento é de 142,98%. O índice de dependência total é de 54,97%: 
32,35% de dependência de idosos; 22,63% de dependência de jovens. 

Relativamente ao sexo feminino, 19,25% da população inscrita na USF corresponde a 
mulheres em idade fértil. 

Na Figura 1 está representada a pirâmide etária dos utentes inscritos na USF à data de 24 de 
Julho de 2018.  
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Figura 1 - Pirâmide etária dos utentes inscritos na USFSL a 24 de Julho de 2018 

 

Abaixo expõe-se a distribuição do número de utentes e respectivas unidades ponderadas 
por médico de família, à data de 2 de Janeiro de 2018: 

 

Nome do Médico 
Total de 
Utentes 

Total de 
UP 

Ana Soares 1591 2136 

Joana Fernandes 1795 2245 

João Rodrigues 1645 2144 

Jorge Pedrosa Rodrigues 1362 1728 

Paula Braga da Cruz 1702 2217 

Paulo Costa 1595 2029 

TOTAIS 9690 12.499 

 
Tabela 2 - Número de utentes por médico e correspondentes UP a 2 de Janeiro de 2018 
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Àquela data, os rácios médios por categoria profissional totalizavam: 

- por Enfermeiro, 1762 utentes, correspondentes a 2273 UP; 

- por Médico, 1615 utentes, correspondentes a 2083 UP; 

- por Secretário Clínico, 2423 utentes, correspondentes a 3124 UP. 

 

1.2.1. Principais problemas de saúde e população-alvo dos Programas de 
Saúde implementados na USF 

Nos últimos anos, a prevenção tem sido o principal foco de actividade no exercício da 
Medicina, sobretudo a prevenção secundária. As patologias que mais frequentemente 
motivam o recurso aos CSP são: obesidade; hipertensão arterial; cardiovasculares; diabetes; 
distúrbios de ansiedade; depressões; osteoarticulares; musculares e neurológicas; 
alcoolismo/dependências; oncológicas. Além dessas, verifica-se a necessidade diária de 
responder a situações agudas, respeitando, sobretudo, a infecções do trato respiratório e 
problemas osteoarticulares. 

 

Código 
ICPC-2 

Principais problemas de saúde % 

Actividades 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 

U71 CISTITE/OUTRA INFECÇÃO URINÁRIA 18,2 

P74 DISTÚRBIO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE 18,1 

R75 SINUSITE CRÓNICA/AGUDA 16,8 

R05 TOSSE 16,6 

Patologia crónica 
T83 EXCESSO DE PESO 34,8 

T93 ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 22,8 

T82 OBESIDADE 22,7 

K86 HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES 21,7 

L03 SINTOMA/QUEIXA DA REGIÃO LOMBAR 19,2 

P76 PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS 17,2 
 

Tabela 3 - Principais problemas de saúde (Fonte: MedicineOne, consultado a 29/03/2018) 
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Grupo Etário 
Masculino Feminino Total 

N % N %  

Saúde Infantil e Juvenil 

0-11 meses 30 51,72 28 48,28 58 

12-23 meses 76 53,14 67 46,85 143 

5 anos 58 52,73 52 47,27 110 

6-7 anos 113 57,36 84 42,64 197 

8 anos 44 45,36 53 54,64 97 

10 anos 53 49,07 55 50,93 108 

13 anos 53 55,21 43 44,79 96 

15 anos 48 48,98 50 51,02 98 

0 - 18 anos 958 53,02 849 46,98 1807 

Planeamento Familiar 

15-49 anos  1643 100,00 1643 

Prevenção Oncológica 

Cancro do Colo do útero 

25-49 anos  1122 100,00 1122 

25-64 anos  1595 100,00 1595 

Cancro da Mama 

50-69 anos  910 100,00 910 

Cancro do Cólon e Recto 

50-70 anos 185 46,13 216 53,87 401 

Idosos 

65-74 anos 485 46,72 553 51,35 1038 

≥75 anos 399 38,74 631 61,26 1030 

Diabéticos 

18-75 anos 219 55,44 176 44,55 395 

Hipertensos 

18-75 anos 530 48,22 569 51,77 1099 

Grávidas 

Expectável - - 30 - - 

 

Tabela 4 - População-alvo dos Programas de Saúde (Fonte: MedicineOne e SINUS, 2017-2018) 

 

1.3. Recursos Humanos - composição e identificação 

A Tabela 5 apresenta os grupos profissionais da USF e sua organização em equipas nucleares 
(Médico, Enfermeiro e Secretário Clínico) e subequipas (A e B): 
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 Médicos Enfermeiros Secretários Clínicos 

Subequipa 

A 

Joana Fernandes Carlos Neves João Paulo Prata 

Jorge Pedrosa Rodrigues Carla Reboredo Sónia Tomé 

Paulo Costa Fátima Moreira Ana Paula Esteves 

Subequipa 

B 

Ana Soares Anabela Girão Sónia Tomé 

João Rodrigues* Fausto Cardoso Anabela Ramos** 

Paula Braga da Cruz João Fernandes Ana Paula Esteves 

Tabela 5 - Profissionais da USF Serra da Lousã e divisão por subequipas 

(*Luísa Ramos, a partir de 01/09/2018; **Rosária Carreira, a partir de 01/04/2018) 

 

Apesar de não contemplados pela legislação das USF como profissionais integrantes, importa 
referir que a USFSL manteve ainda como colaboradores directos: 

- Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar: Alfredo Oliveira, Andreia Pereira, Inês 
Tinoco (até Setembro - transitou para outra unidade), Joana Oliveira Ferreira, Joana Pessoa, 
João Belo (até Outubro - transitou para outra unidade), Juliana Morais, Luís Amaral, Rita 
Cibrão (desde Setembro - transitou de outra unidade) e Tatiana Peralta; 

- Assistentes Operacionais (cedência pela UAG, normalizada em Manual de Articulação): 
Isabel Raposo, Maria das Dores Seco e Maria do Rosário Antunes; 

- Nutricionista (cedência parcial pela URAP, formalizada em protocolo clínico de articulação): 
Paula Ângelo; 

- Psicólogos Clínicos (cedência parcial pela URAP, formalizada em protocolo clínico de 
articulação): Albano Tomaz e Susana Anastácio; 

- Outras colaborações (definidas em Manual de Articulação): Joaquim Cardoso (interlocutor 
da UAG) e Mónica Seco (Assistente Social). 
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2. Oferta: horários de funcionamento e atendimento e 
serviços disponibilizados 

 

2.1. Horários de funcionamento e atendimento e Carteira Básica de 
Serviços (CBS) 

O horário de funcionamento decorre nos dias úteis entre as 08h00 e as 20h00, com período 
de atendimento entre as 08h00 e as 19h45, com garantia de acessibilidade e continuidade 
de cuidados. A cada situação é dada resposta de acordo com a sua especificidade, tendo em 
conta as seguintes vertentes: 

- 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; procura-se que o maior número de serviços esteja 
disponível em horário que contemple todo o período de funcionamento, incluindo consultas 
em horário extra-laboral (8h00-09h00, 13h00-14h00 e 17h00-19h30); 

- Personalização: ficheiro personalizado por equipa nuclear e alargada, com implementação 
de sistema de intersubstituição; 

- Continuidade: consulta de situação aguda diária (marcação no próprio dia) e consulta 
programada (pré-marcada) para seguimento de grupos de risco e vulneráveis (Hipertensão, 
Diabetes, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde Materna, Planeamento Familiar, etc); 

- Atendimento telefónico e por via electrónica: personalizado, de enfermagem e médico, 
em pelo menos dois períodos diários; 

-  Reunião de serviço semanal: essencialmente para discussão clínica e funcional; 

- Coordenação com os cuidados secundários: assente na discussão clínica inter pares, 
consultoria e referenciação qualificada. 

Para cumprimento destes pressupostos mantiveram-se em execução os programas de saúde 
estabelecidos na CBS, constantes no Plano de Acção 2018: 

- 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 

A auto-avaliação baseada nos critérios das auditorias da Entidade Reguladora da Saúde (ERS, 
2014) continua a descrever os procedimentos internos para o registo e ulterior 
agendamento dos cuidados solicitados pelo utente (Anexo n.º 1). 

Salienta-se ainda que na Área de Desempenho Assistencial - Sub-área de Acesso - 
demonstra-se o cumprimento dos TMRG pela USF, comprovando a manutenção de enorme 
capacidade de acessibilidade organizada em tempo útil, conforme apresentado na Tabela 6. 

 

Área de Desempenho Assistencial (IDS: 59,40) 

Sub-Área de Acesso (IDS: 78,10) 

Dimensão Indicador Resultado 

Cobertura ou Utilização (IDS: 100,00) 3 - Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos 29,370 

Cobertura ou Utilização (IDS: 100,00) 330 - Índice de utilização anual de consultas médicas 0,926 

Cobertura ou Utilização (IDS: 100,00) 331 - Índice de utilização anual de consultas enferm. 0,814 

Cobertura ou Utilização (IDS: 100,00) 6 - Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos 90,337 

Cobertura ou Utilização (IDS: 100,00) 99 - Taxa utilização consultas de enfermagem - 3 anos 75,111 

Consulta no Próprio Dia (IDS: 0,00) 344 - Propor. consultas médicas realiz. no dia agendam. 55,318 

Personalização (IDS: 50,00) 1 - Proporção de consultas realizadas pelo MF 91,020 

Personalização (IDS: 50,00) 5 - Proporção de consultas realizadas pelo EF 74,068 
Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 
(IDS: 75,00) 

346 - Propor. consul. realiz. intervalo [8; 11[h (Q1) 34,381 

Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 
(IDS: 75,00) 

347 - Propor. consul. realiz. intervalo [11; 14[h (Q2) 24,325 

Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 
(IDS: 75,00) 

348 - Propor. consul. realiz. intervalo [14; 17[ (Q3) 27,837 

Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 
(IDS: 75,00) 

349 - Propor. consul. realiz. intervalo [17; 20]h (Q4) 13,456 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos 
(IDS: 100,00) 

342 - Proporção consul. méd. inic. ut. <= 15 dias úteis 92,803 

 

Tabela 6 - Resultados dos indicadores da Sub-Área de Acesso a 31 de Dezembro de 2018 

 

Os horários dos profissionais encontram-se disponíveis no corredor de acesso ao 
Secretariado (Figura 2) e no sítio da internet da USF, bem como o Guia de Acolhimento, 
Regras de Funcionamento e Direitos e Deveres. 
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Figura 2 - Horários dos profissionais da USF 

 

À entrada do Centro de Saúde, no piso térreo, encontra-se o Sistema Interactivo de Apoio 
aos Utentes (SIAU), disponibilizando a 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 Acção, Pedido de transferência interno para outro MF e Pedido 
interno de direito a segunda opinião. 
 

 
 

Figura 3 - Quiosque interactivo 

 

2.3. Outros serviços disponibilizados  

Além da CBS, possibilitamos a realização de tratamentos específicos ao pé diabético, 
realização da MAPA, consultas de Nutrição e de Psicologia Clínica, além de toda a actividade 
relacionada com a referenciação, seja para os hospitais de referência, área convencionada 
(essencialmente MCDT, onde se insere a Medicina Física e de Reabilitação) e para a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

Além disso, manteve-se em 2018 a resposta, em meses alternados, aos utentes fora da área 
de influência do Centro de Saúde da Lousã - contactos esporádicos. 

 

2.3.1. Pé diabético 

Manteve-se o exame sistemático aos pés dos diabéticos, pelo menos uma vez por ano, 
atingindo-se 84% da população-alvo (metas propostas entre 80 e 85%). Este valor poderia 
ter sido superior, não fora a persistência de um ficheiro sem médico de família durante o 
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último trimestre. Ainda de acordo com o Plano de Acção, manteve-se a referenciação 
interna para remoção de calosidades, hiperqueratoses, onicomicoses, onicogrifoses e 
onicocriptoses dos pés dos diabéticos, com recurso a micromotor e respectivo material 
auxiliar. 

A deterioração do material, nomeadamente das fresas que se associam ao micromotor, 
comprometem já o serviço prestado, levando ao cancelamento de novos agendamentos -
deliberado em reunião de Enfermagem. Tal tem vindo a ser reportado e solicitadas as 
necessárias diligências à Administração, não se tendo verificado ainda a respectiva 
substituição, pelo que se atingiu um ponto de ruptura, prevista para o ano de 2019. Valendo 
a pena refletir sobre os valores que se seguem referentes ao ano anterior. 

Em 2018, fruto do grande empenho dos elos de tratamento do pé diabético, procedeu-se ao 
tratamento de 69 diabéticos, representando um acréscimo de 17% face ao ano anterior. 
Daqueles, 8 (12%) são seguidos desde 2015, 9 (13%) desde 2016 e 9 (13%) desde 2017; os 
restantes - 43 (62%) - iniciaram seguimento em 2018. Foi efectuado apenas 1 tratamento a 
32 utentes; 2 tratamentos a 4; 3 a 17; 14 a 4; 5 a 2. 
 

Tipos de Tratamento Utentes % 

Onicomicoses 69 100 

Corte de unhas 35 51 

Remoção de calosidades 12 17 

Hiperqueratoses 9 13 

Fissuras nos calcâneos 3 4 

Onicogrifoses 2 3 

Onicocriptoses 2 3 

Micoses interdigitais 2 3 

 
Tabela 7: Tratamentos realizados por número e percentagem de utentes 

 

2.3.2. Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) 

Em 2018 não se realizaram MAPA, por persistência de material avariado. 

 

2.3.3. Consultas de Nutrição 

Têm por base um protocolo de articulação clínico (disponível no sítio da USF), pretendendo 
ser uma das medidas adoptadas no âmbito da prevenção e controlo da obesidade em 
crianças e adultos. Incidem particularmente sobre aqueles que se encontrem com IMC 
correspondentes a excesso de peso ou obesidade. Decorrem na USF, da responsabilidade da 
nutricionista da URAP do ACeS PIN - Dr.ª Paula Ângelo -, que afecta 10% do seu horário total.  

Em 2018 totalizaram-se 141 consultas realizadas. 
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2.3.4. Consultas de Psicologia Clínica 

Com protocolo clínico disposto no Manual de Articulação Global, acessível na página web da 
USF, a sua intervenção está definida de acordo com 3 eixos prioritários: 

- Articulação comunicacional interna (CSL) e externa (Comunidade); 

- Programa de Promoção da Parentalidade durante a gravidez e o primeiro ano de vida; 

- Crianças e Jovens (até 15 anos) - implementação da Consulta de Psicologia Clínica nas USF 
Serra da Lousã e Trevim-Sol. 

Após um considerável período de tempo de constrangimentos, relacionados com o 
destacamento do psicólogo clínico - Dr. Albano Tomaz - para Pedrogão Grande, integrando a 
equipa de apoio após os incêndios de 2017, foi-se retomando progressivamente o processo 
de integração e desenvolvimento de actividades na USF. Adicionalmente, foi integrada uma 
psicóloga estagiária - Dr.ª Susana Anastácio -, para quem se dirigiram algumas das 
referenciações iniciais. 

Em 2018 totalizaram-se 55 consultas realizadas. 

 

2.3.5. Contactos esporádicos 

Além de aos utentes inscritos nas respectivas USF/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. 

Em 2016, acordou-se 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 do conceito «esporádico» - na prática, excluem-se os utentes inscritos em 
CS dos concelhos que distem menos de 30 km da Lousã, ou seja, de Coimbra, Miranda do 
Corvo, Vila Nova de Poiares e Góis. 

Em 2018, a USFSL deu resposta a este serviço nos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, 
Setembro e Novembro. 
O secretariado clínico atendeu um total de 232 utentes: 168 contactos (72%) 
corresponderam a utentes residentes em diferentes regiões de Portugal, enquanto 64 (28%) 
a utentes residentes no estrangeiro. 
A enfermagem atendeu um total de 63 utentes, correspondendo a 119 contactos, devidos a 
continuidade de tratamentos a mesmos utentes. Alguns dos principais motivos respeitaram 
à realização de pensos a feridas traumáticas (12%), administração de injectáveis (13%), 
pensos simples (16%) e pensos cirúrgicos (34%). Registaram-se 4 contactos em contexto 
domicíliário. 
Os médicos atenderam um total de 119 utentes, na sua maioria recorrendo por situações 
agudas simples, como odinofagia, tosse, febre ou lombalgias. 
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Resumindo, a carga de trabalho referente aos contactos esporádicos, ao longo do ano de 
2018, obrigou os secretários clínicos a dedicarem 58 horas, os enfermeiros 30 e os médicos 
29, repartidas por seis meses. 
 

2.3.6. Articulação clínica - parcerias e Programa de Qualificação da 
Referenciação 

Manteve-se a aposta na articulação em rede, promovendo a circulação dos doentes sem 
barreiras, através da implementação de Processos Assistenciais Integrados (PAI), de 
consultadorias internas e externas e da colaboração com os profissionais das outras UF do 
ACeS (UCC, URAP, USP), da comunidade local e das unidades hospitalares, integrando todas 
as actuações, 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, através do 
Programa de Qualificação da Referenciação, e para a RNCCI. 

 

2.3.6.1. Parcerias internas (ACeS) 

Desenvolvidos os seguintes protocolos de articulação com: 
- UCC Arouce; 
- URAP - áreas da Nutrição e Psicologia Clínica; 
- Equipa Local de Intervenção (ELI) de Vila Nova de Poiares/Lousã - análise conjunta de 
utentes sinalizados para Intervenção Precoce. 
 

2.3.6.2. Parcerias externas 

Participação nas seguintes: 
- Protocolo de articulação com o Gabinete de Intervenção Familiar (GIF) da Câmara 
Municipal da Lousã; 
- Actividades do Conselho Local de Ação Social (CLAS); 
- Consultadoria em crianças e jovens, pelo Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC); 
- Protocolo clínico de referenciação para as maternidades de Coimbra (MDM e MBB). 
 

2.3.6.3. Qualificação da referenciação 

Continua a forte aposta na qualificação da referenciação clínica, promovendo a discussão 
inter pares de casos-problema. 

Em 2018, houve a discussão de 13 casos clínicos: 9 da área da Cardiologia, 2 de Medicina 
Interna, 1 de Saúde Infantil e Juvenil e 1 de optimização terapêutica. 
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3. Contratualização, PAUF, resultados e recertificação da 
Acreditação 

 

3.1. PAUF, metas negociadas e Carta de Compromisso  

À semelhança do ano anterior, em 2018 elaborou-se o PAUF a partir da avaliação das Áreas e 
Sub-áreas (BI-CSP) com resultados/IDS abaixo do esperado, programando actividades de 
melhoria. Identificaram-se 38 problemas e estabeleceram-se 58 objectivos, constantes na 
Carta de Compromisso (disponível no BI-CSP e no sítio da USF), que apenas foi assinada a 24 
de Julho, incluindo o Manual de Articulação. 

 

3.2. Apresentação dos resultados obtidos 

 

3.2.1. Resultados dos IDG e IDS 

No Anexo n.º 2 encontram-se os resultados dos indicadores referentes ao processo de 
contratualização interna para 2018, salientando-se haver ainda 6 dimensões/indicadores 
sujeitos a apreciação e validação pelo Conselho Clínico e de Saúde do ACeS, que 
determinarão o IDG final para o respectivo ano. 

À data actual, na plataforma online BI-CSP, os dados da USFSL referentes a Dezembro de 
2018 registam um IDG de 66,20 pontos, relativo a 43 indicadores contratualizados (16 
dimensões). A distribuição por IDS é a seguinte: 

- Desempenho Assistencial - IDS: 59,40; 

 - Acesso - IDS: 78,10; 

 - Gestão da Doença - IDS: 35,60; 

 - Gestão da Saúde - IDS: 36,50; 

 - Qualificação da Prescrição - IDS: 87,50; 

- Formação Profissional - IDS: 100,00 (sujeito a validação ulterior); 

 - Formação interna - IDS: 100,00 (sujeito a validação ulterior). 

Refira-se que os resultados obtidos em alguns indicadores terão sido significativamente 
afectados pelo facto de no último trimestre do ano ter havido menos um elemento médico 
em serviço (saída da Dr.ª Ana Soares em Setembro), deixando um ficheiro a descoberto, com 
natural impacto na condução das regulares actividades e programações respectivas. 

 

3.2.2. Resultados do processo de melhoria do Plano de Acção de 2018 
baseado no IDG 

Destacam-se alguns resultados do processo de melhoria no Anexo n.º 3. 
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3.3. Plano de Acompanhamento Interno (PAI) e Qualidade (Auditorias 
Internas) - recertificação da Acreditação 

 

3.3.1. Plano de Acompanhamento Interno  

Originalmente definido e estruturado para o biénio 2016-2017, manteve-se em execução o 
Plano de Acompanhamento Interno (PAI), visando a contínua melhoria da qualidade dos 
cuidados prestados na USF, através de uma abordagem multiprofissional, garantindo a 
segurança dos utentes e profissionais no respeitante às boas práticas no controlo das 
infecções associadas aos Cuidados de Saúde (IACS). Foco particular na racionalidade 
criteriosa e qualificação da prescrição de antibióticos, inserido no programa de melhoria da 
qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento, bem como na 
utilização criteriosa dos apósitos com acção antimicrobiana no tratamento de feridas. 

 

3.4.2. Qualidade (Auditorias Internas) - Recertificação da Acreditação 

A 11 de Outubro foi validada a candidatura ao processo de recertificação da Acreditação 
(Nível Bom), após o fim do último ciclo, iniciado a 8 de fevereiro de 2017, com o 
reconhecimento pelo Comité de Certificação Internacional da ACSA da manutenção da 
certificação, e terminado no mês de Junho de 2018. 

Persistem por resolver as seguintes não conformidades na área da segurança das 
instalações, da responsabilidade da Administração: 

- Contrato de manutenção do sistema AVAC; 

- Sistema de climatização na sala de vacinação; 

- Plano de emergência, incluindo formação aos profissionais e simulacro anual; 

- Calibragem de algum material electro-médico. 

Foram entretanto resolvidas as principais infiltrações, nomeadamente as que condicionavam 
a degradação/cavitação dos tectos dos gabinetes 9 e 10. 

Num processo de melhoria contínua, como é a Acreditação, as auditorias internas devem 
ser rotineiras. Não obstante, por vicissitudes várias, em 2018 apenas se realizou auditoria 
surpresa à Higiene das Mãos, em Maio. Ainda assim, reconhecemos manterem-se 
profundamente enraizadas as demais práticas diárias que decorrem de um modelo de 
organização próprio de uma unidade de saúde acreditada. 

 

3.4 - Contratualização e Manual de Articulação com o ACeS PIN  

Decorrendo do processo de contratualização, finalizado em Julho, revalidou-se o Manual de 
Articulação com o ACeS PIN (UAG), elencando matérias dos anos anteriores. Reiterou-se a 
total abertura e empenho na manutenção de um relacionamento transparente e 
construtivo. 

Regista-se a persistência de algumas incapacidades referidas no passado (Anexo n.º 4), tais 
como material electro-médico sem calibragem ou por reparar, bem como a não realização 
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de obras há muito acordadas com a ARSC para melhorar a privacidade no atendimento aos 
utentes no Secretariado. 

Ressalva-se, contudo, a realização de pequenas reparações nas instalações e a manutenção 
do jardim exterior, entretanto realizadas, além da recepção de equipamento anteriormente 
requisitado através dos incentivos institucionais (aspirador de secreções, otoscópios, 
balança de bio-impedância). 

 

3.5 - Visitas de Acompanhamento da ERA e ACeS  

Em 2018 não ocorreram visitas de acompanhamento. 

 

Nota: Corrige-se o que foi registado no Relatório de Actividades 2017, em que se referiu não 
ter havido visita pela ERA Centro; com efeito, ela foi realizada a 8 de Fevereiro de 2017. 
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4. Análise de outras actividades não contratualizadas 

Sintetizam-se algumas dessas actividades, fundamentais para o contínuo desenvolvimento 
organizacional da USF. 

 

4.1. Núcleo da Felicidade 

Criado na USFSL em 2011, procura promover e dinamizar um maior contacto entre os 
profissionais, estreitando laços de confiança e amizade, desse modo visando a repercussão 
no bom desempenho individual e colectivo. 

 

4.1.1. Actividades realizadas 

 

4.1.1.1. Recepção a novos internos 

No dia 18 de Janeiro realizou-se jantar de recepção e integração das novas médicas internas 
de MGF, Andreia Pereira e Juliana Morais. Foi entregue um kit de “sobrevivência”, 
constituído por um manual digital com doses terapêuticas de alguns medicamentos usados 
na prática clínica, uma caneta, cápsulas de café e uma t-shirt. 

 

 

Figura 4 - Jantar de recepção às novas internas 

 

4.1.1.2. Jantar de despedida do Dr. João Rodrigues 

A 7 de Setembro, jantar de despedida, que contou com a presença dos profissionais da 
USFSL, além de antigos internos e demais colaboradores afectos a outras UF mas também 
profissionais que realizaram e concluíram a sua formação nesta instituição. Foi um momento 
de convívio e partilha, tendo sido ofertados um livro de recordações - "As pegadas ficam... o 
caminho continua!" - e um quadro com uma banda desenhada alusiva ao percurso da USF e 
do Dr. João Rodrigues. Este referiu-se ao jantar como um momento de "muita nostalgia e 
emoção". 
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Figura 5 - Jantar de despedida do Dr. João Rodrigues 

 

4.1.1.3. Jantar de Natal 

Realizado no dia 7 de Dezembro, reunindo os profissionais da USF, com troca de prendas 
(amigo secreto). 

 

4.2. Meios de Comunicação 

Mantido e actualizado o website da USFSL, incluindo a renovação do domínio do servidor 
(www.usf-serradalousa.com), suportado financeiramente pelos incentivos institucionais, 
garantindo a sua operacionalidade. 

O quiosque electrónico (SIAU) mantém todas as funcionalidades, porém carecendo da 
actualização de alguns conteúdos/documentos. 

Monitores na sala de espera vão passando informações várias respeitantes à organização e 
funcionamento da USF, além de conselhos importantes em matéria de cuidados preventivos. 

 

4.3. Gestão do material 

A gestão do material clínico e não clínico foi conduzida em consonância com os objectivos 
propostos no Plano de Acção, incluindo a utilização do programa informático de gestão de 
stock online, inserido no projecto-piloto regional. 

Actividades desenvolvidas: controlo informático do fornecimento de materiais (programa 
GLINTT); gestão e controlo de materiais existentes; revisão e actualização. 

Continua a percepcionar-se maior eficiência nesta gestão, com diminuição de custos e 
mantendo elevados níveis de prestação de cuidados de saúde. 
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4.4. Comissão de Utentes 

Durante 2018, uma vez mais, manteve-se inactiva. Não obstante, manteve-se o envio regular 
de informação respeitante a reclamações - sem feedback. 

 

4.5. Visitas à USF 

Entre 22 e 26 de Outubro contámos com a presença do médico interno do 4.º ano de MGF 
David Tonelo, proveniente da USF Santiago de Leiria, para a realização de estágio curto no 
âmbito da gestão da prática clínica. Após uma semana de permanência na unidade, 
participando em muitas das actividades diárias, destacou o bom acolhimento por todos os 
profissionais e o nível de diferenciação organizacional e de desempenho, incluindo 
pontualidade, gestão de agendas, tempos de consulta, circuito dos utentes e discussões inter 
pares. 

 

4.6. Outras actividades 

Participação anual na “Mostra da Saúde”, em Abril, realizada pela Escola Secundária da 
Lousã, com distribuição de panfletos, jornais da USF e brochuras de educação e promoção 
para a saúde, além de esclarecimento de dúvidas. 

Também no mesmo estabelecimento de ensino, em Maio, realizada sessão de sensibilização 
intitulada "Sono e tempo de ecrã", dinamizada pelos internos Luís Amaral e Joana Oliveira 
Ferreira e pela aluna de Medicina Inês Vaz Arnaud, dirigida a alunos do 10.º Ano. 

 

 

Figura 6 - Luís Amaral, Joana Oliveira Ferreira e Inês Vaz Arnaud, com a Prof.ª Maria Dulce Silva 
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5. Reuniões do Conselho Geral, Conselho Técnico e outras 
reuniões sectoriais 
 

5.1. Reuniões do Conselho Geral e Reuniões Multidisciplinares 

Realizadas 14 reuniões do Conselho Geral (a primeira e a última fora da USF) e 1 
multidisciplinar. Seguem-se as respectivas ordens de trabalho: 

 

1.º Conselho Geral (5 de Janeiro) 

 1. Proposta de recrutamento de novo SC para substituir a AR. 
 2. Modelo de declaração de inexistência de incompatibilidades. 
 3. Incrementos ajustados às UC do suplemento associado às UP da lista de utentes, 
 previstas nos artigos 30.º, 32.º e 34.º. 
 4. Regras gerais para elaboração dos Horário de Trabalho. 
 5. Distribuição de tarefas até ao próximo CG: RA, PA, PF e PAI. 
 6. Data do próximo CG para validar as tarefas do ponto 5. 

 

2.º Conselho Geral (2 de Fevereiro) 

 1. Votação secreta para aprovação da integração da nova SC. 
 
3.º Conselho Geral (23 de Fevereiro) 

 1. Informações sobre o concurso de recrutamento médico. 

 2. Decisão sobre a metodologia de votação, em relação ao ponto 1. 

 3. Validação de todos os horários de trabalho. 

 4. Regulamento do biométrico. 

 5. Processo de acreditação. 

 

4.º Conselho Geral (2 de Março) 

 1. Votação em urna das duas candidatas médicas para substituir João Rodrigues. 

 
5.º Conselho Geral (6 de Março) 

 1. Selecção de um médico para substituir João Rodrigues. 

 
6.º Conselho Geral (26 de Março) 

 1. Processo de recrutamento de médico. 

 2. Proposta de adenda ao Regulamento Interno da USF: funcionamento do Conselho 
 Geral (definição de quórum, formas de votação, definição da formula para obtenção 
 da maioria qualificada). 
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7.º Conselho Geral (7 de Abril) 

 1. Análise e votação da proposta e esclarecimentos feitos via mail sobre o processo 
 de recrutamento de médico. 

 
8.º Conselho Geral (9 de Abril) 
 1. Votação nominal da candidata AMB, mediante a opção SIM (a favor) ou NÃO 
 (contra). 

 
9.º Conselho Geral (10 de Abril) 
 1. Votação nominal da candidata LR, mediante a opção SIM (a favor) ou NÃO 
 (contra). 
 
10.º Conselho Geral (1 de Junho) 

 1. Ponto de Situação do PAUF. 

 
11.º Conselho Geral (8 de Junho) 

 1. Futuro Coordenador da USF Serra da Lousã? 

 
12.º Conselho Geral (6 de Julho) 

 1. Eleição do novo Coordenador. 

 
13.º Conselho Geral (31 de Outubro) 

 1. Substituição de AS por AMB e gestão do ficheiro sem MF - ponto de 

 situação. 

 2. Processo de recertificação da Acreditação pela DGS. 

 

14.º Conselho Geral (24 de Novembro) 

 1. Aprovação da OT e metodologia do programa. 

 2. Intróito: impressões pessoais relativas ao biénio 2018/2019. 

 3. Análise SWOT 2019. 

 4. Banco de Horas: revisitação e aditamentos ao Regulamento do Crédito de Horas. 

 5. Almoço de Trabalho e Aniversário da USF, no Museu da Chanfana. 

 6. Núcleos Facilitadores para 2019: constituição/adaptação e composição. 

 7. Contratualização 2019 metodologia e equipas responsáveis. 

 8. Recertificação da Acreditação: metodologia e equipas responsáveis. 

 9. Discussão do Plano de Formação 2019: apresentação pelo CT. 

 10. Considerações finais. 
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Multidisciplinar (7 de Dezembro) 

 1. Apresentação e discussão da experiência de Joana Oliveira Ferreira na USF Penela. 

 2. Assiduidade e registo clínico. 

 3. Escoamento de Nifedipina. 

 4. Apresentação do projecto sobre depressão perinatal - Rita Cibrão. 

 

5.2. Reuniões do Conselho Técnico 

O Conselho Técnico cumpre mandatos coincidentes com os do Coordenador (duração 
anual), tendo sido constituído durante o ano de 2018 por: Joana Fernandes (MF); Anabela 
Girão (EF); João Paulo Prata (SC). 

As diferentes competências foram distribuídas de acordo com a seguinte tabela: 

 

Competências do Conselho Técnico Médico Enfermeiro 
Secretário 

Clínico 

Representação externa da USF nas 
competências do Conselho Técnico. 

Joana 
Fernandes 

Anabela 
Girão 

João Paulo 
Prata 

Orientação necessária à observância das 
normas técnicas emitidas pelas 
entidades competentes e promoção de 
procedimentos que garantam a 
melhoria contínua da qualidade dos 
cuidados de saúde, tendo por referência 
a Carta da Qualidade. 

Núcleo da Acreditação 

Avaliar o grau de satisfação dos utentes 
e dos profissionais da USF. 

Joana 
Fernandes 

Anabela 
Girão 

João Paulo 
Prata 

Elaborar e manter actualizados o 
manual de boas práticas. 

Núcleo de Acreditação 

Organizar e supervisionar as actividades 
de formação contínua e de investigação. 

Joana 
Fernandes 

Anabela 
Girão 

João Paulo 
Prata 

Emitir parecer fundamentado sobre a 
avaliação de desempenho dos 
enfermeiros da USF. 

 
Anabela 

Girão 

 

Tabela 8 - Distribuição das competências do Conselho Técnico 

 

5.2.1. Mapa de competências e plano formativo 

Coube ao Conselho Técnico a responsabilidade de elaborar o Mapa de Competências - 
médicos e enfermeiros -, posteriormente validados em sede de Conselho Geral. Cada sector 
profissional, por auto-preenchimento de formulário, identificou as suas necessidades 
formativas individuais. Em consequência, foi efectuada a revisão do Plano de Formação 
2018. 
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5.2.2. Investigação - Pareceres técnicos 

Analisados, com emissão dos respectivos pareceres técnicos, os seguintes projectos ou 
documentos: 

- Projecto de investigação internacional, realizado pelas Faculdades de Psicologia e Ciências 
da Educação e do Desporto da Universidade do Porto, subordinado ao tema, "Implicações 
das atividades de lazer para a saúde dos idosos", apresentado pela Doutora Ana Carolina 
Braz, psicóloga e investigadora de pós-doutoramento da Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação da Universidade do Porto, sob a orientação da Prof.ª Doutora Anne Marie 
Germaine Victorine Fontaine. 

- Projecto de investigação sobre "Desprecrição no Idoso Polimedicado - a opinião dos 
Médicos de Família", apresentado por Dr. José Tiago Pereira Teixeira; Dr.ª Maria Inês Arede 
Chaves de Vasconcelos; Dr. António José Santos de Assunção; Dr.ª Cátia Marisa Santos 
Nunes; Dr.ª Joana Bárbara Pereira Vaz; Dr.ª Liliana Andreia Vaz Mendes; Dr. Luís Filipe da 
Silva do Amaral; Dr.ª Adriana Sofia Camões Martins; Dr.ª Mariana Micaela Tiago Belo; Dr.ª 
Carina Raquel Paiva Afonso; Dr.ª Dina Manuela Soeiro Marinho Campos; Dr.ª Sandra Isabel 
Marques Madureira, com a respectiva afiliação nas seguintes Unidades de saúde Familiar:  
USF Viriato; USF Atlântico Norte; USF Viriato; USF Condeixa; USF Cândido Figueiredo; USF 
Tondela; USF Serra da Lousã; USF Viriato; USF Viriato; USF Viriato; USF Viriato; USF Atlântico 
Norte. 

- Projecto de investigação sobre "Cumprimento de Boas Práticas de Medição da Pressão 
Arterial nos Cuidados de Saúde Primários", com início em Setembro de 2018 e ao longo de 
cerca de 7 semanas, a realizar por Dr.ª Ana Marta Graça Magalhães e Prof. Dr. Luiz Miguel de 
Mendonça Soares Santiago. 

- Trabalho de avaliação da qualidade de registos médicos "Avaliação e melhoria contínua da 
qualidade", promovido pela coordenação de internato de MGF na região Centro, tendo 
como autores Dr.ª Tatiana Peralta e Dr. Alfredo Oliveira, internos de MGF na USF. 

- Projeto de investigação sobre "Depressão Perinatal: Seguimento e Impacto na Qualidade 
de Vida", a realizar por Dr.ª Daniela Filipa Jesus Fernandes, como principal investigador, e 
Dr.ª Inês Rosendo Carvalho e Silva Caetano; Dr.ª Sandra Filipa Falcão Alves; Dr.ª Bárbara 
Chaves; Dr. Paulo Lopes; Dr.ª Rita Cibrão e Dr.ª Susana Miguel, com a respectiva afiliação nas 
seguintes Unidades de Saúde:  UCSP Águeda V; USF Condeixa; USF Serrada lousã e USF Cruz 
de Celas. 

 

5.2.3. Avaliação da Satisfação dos Profissionais  

Foi aplicado em 2018 o questionário do EUROPEP, adaptado pelo Centro de Estudos de 
Investigação e Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC), mantendo-se um elevado nível 
de satisfação global. 

 

5.3. Reuniões dos Secretários Clínicos 

Malgrado alguma descontinuidade, os secretários clínicos reuniram sectorialmente 4 vezes. 
Dessas reuniões destaca-se a abordagem dos temas: 
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- Partilha e discussão de não conformidades; 

- Planificação do trabalho do Secretariado Clínico; 

- Domicílios médicos/enfemagem - taxas moderadoras; 

- Arquivo de documentos - boas práticas; 

- Resumo da reunião sobre SiiMA rastreios; 

- ALERT/CTH - boas práticas de registo. 

 

5.4. Reuniões dos Médicos 

Como habitualmente, as reuniões ocorreram semanalmente, às Sextas-feiras, entre as 15h00 
e as 15h45, eminentemente de âmbito clínico, centradas na discussão de casos-problema e 
na partilha de formações externas ou de novas soluções. 

Destacam-se os seguintes tópicos: 

- Discussão de 13 casos clínicos no total: 9 de Cardiologia, 2 de Medicina Interna, 1 de Saúde 
Infantil e Juvenil e 1 de optimização terapêutica; 

- Ausências programadas e escalas de intersubstituição semanais; 

- Protocolos de referenciação; 

- Revista Prescrire de Dezembro de 2017; 

- Aprovação dos horários para 2018 (biométrico/incremento de UC) e sub-equipas; 

- Plano de Formação 2018 e incentivos institucionais; 

- Apresentação de trabalho sobre qualificação da prescrição de estatinas nos idosos; 

- Validação dos TMRG; 

- Transferência de médicos internos; 

- Substituição de JR por LR; 

- Processo de recertificação da Acreditação; 

- Futuro Coordenador; 

- Abordagem de ITU; 

- Análise de pedido de colaboração em projecto de investigação: "Práticas de Medição da 
Pressão Arterial nos CSP"; 

- Estágio curto na USFSL: médico interno David Tonelo, da USF Santiago, de 22 a 26 de 
Outubro; 

- Substituição de AS por AMB. 

- Prestação de trabalho extraordinário - decisão e comunicação ao ACeS; 

- Compensações de horários suplementares (CPH), relativas a Domingos e dias feriados; 

- Revisitação do Mapa de Competências e auto-avaliação individual; 
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- Plano de Formação 2019, individual e sectorial; 

- Actualização da Comissão de Qualidade e Segurança do ACeS PIN; 

- Teledermatologia/CTH Dermatologia; 

- Alocação de gabinetes para as consultas de Psicologia; 

- Previsão de períodos de ausência do Coordenador por Licença Parental; 

- Discussão de pedidos de transferências internas de utentes. 

 

5.5. Reuniões dos Enfermeiros 

Em 2018 realizaram-se no total 20 reuniões de enfermagem, mantendo-se a sua realização 
às Sextas-feiras, abordando-se várias temáticas: conciliação de horários; escalas de 
intersubstituição semanais; novos produtos para aplicação no tratamento de feridas; 
apresentação, divulgação e esclarecimento de dúvidas na prática clínica. Algumas reuniões 
incluiram profissionais de outras unidades (USF Trevim-Sol e UCC Arouce). 

Efectuou-se ainda: 

- Distribuição da equipa de enfermagem no contexto de formação a realizar na USFSL, 
associada ao projecto "Lousã Comunidade Amiga dos Bebés"; 

- Estudo relativo à prevalência do aleitamento materno nas nossas crianças até aos 24 
meses; 

- Análise de alguns constrangimentos detectados no programa Vacinas; 

- Eleição de novo elemento para o Conselho Técnico; 

- Discussão do Plano de Formação, individual e sectorial; 

- Integração e acompanhamento de novos alunos, rotativamente pela equipa; 

- Partilha do protocolo "Parsons" - uso em utentes com cistite intersticial; 

- Análise de programa do Rastreio do Cancro Colon-Rectal (RCCR), com a seguinte discussão 
e apreciação: observação e demonstração da utilização do kit de RCCR; análise do trajecto 
associado ao kit; análise de outras questões a reter; 

- Avaliação de assistência de enfermagem nos lares da ARCIL; 

- Sessão formativa a cargo do Enf.º Luís Simões;  

- Análise de documento apresentado para avaliação do utente em consultas de vigilância de 
DM e HTA (documento facilitador para melhoria dos indicadores);  

- Análise e avaliação do risco de diabetes a realizar a todos os utentes com idade igual ou 
superior a 18 anos; 

- Estudo de caso e discussão de tratamento em utente com neoplasia da mama; 

- Discussão e avaliação acerca da impossibilidade da USFSL dar resposta ao tratamento de pé 
diabético por desgaste do material podológico (situação várias vezes reportada), bem como 
pela degradação de material, que compromete o normal funcionamento do serviço; 
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- Discussão da participação dos enfermeiros no projecto de investigação com o título 
“Cumprimento de boas práticas de medição da pressão arterial nos cuidados de saúde 
primários”; 

- Apresentação e aprovação da actualização do panfleto sobre a alimentação no 1.º ano de 
vida, realizado por alunas de enfermagem; 

- Discussão de actividades a constar no Relatório de Actividades e Plano de Acção; 

- Análise do registo de intervenções de Enfermagem no SOAP, na validação de indicadores; 

- Análise da progressão da carreira de Enfermagem. 
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6. Desenvolvimento de competências, formação externa e 
Unidade Formativa 

 

6.1. Formação Externa 

Mantém-se a partilha integral de resumos escritos, por via electrónica, de todas as 
formações ou reuniões externas: 

- START MGF - Internos de MGF da Zona Centro - SRCOM, Coimbra, 1 a 3 de Fevereiro - Dr.ª 
Andreia Pereira; 

- 35.º Encontro Nacional de MGF - APMGF - Centro de Congressos, Vilamoura, 14 a 16 de 
Março - Dr.ª Andreia Pereira; 

- Jornadas de Dermatologia e Venereologia - Serviço de Dermatologia do HSJ -  Fundação 
Cupertino de Miranda, Porto, 21 de Abril - Dr.ª Andreia Pereira; 

- X Jornadas do Internato de MGF da Zona Centro - CIMMGFZC - Escola Superior de 
Enfermagem, Coimbra, 21 a 23 de Maio - Dr.ª Andreia Pereira e Dr.ª Joana Oliveira Ferreira; 

- 23rd WONCA Europe Conference - WONCA Europe - Cracóvia (Polónia), 24 a 27 de Maio - 
Drª. Ana Soares, Dr. Jorge Pedrosa Rodrigues, Dr. Luís Amaral e Drª. Paula Braga da Cruz; 

- 10º Encontro Nacional das USF - USF-AN - Pavilhão Multiusos, Gondomar, 25 a 26 de Maio 
- Dr.ª Andreia Pereira e Dr. João Rodrigues; 

- 2.º Fórum de Feridas - Santa Comba e Workshops "Linfedema" e "Terapia Compressiva" -  
Casa da Cultura, Coimbra, 25 a 26 de Maio - Enf.ª Carla Reboredo;  

- 2.º Curso Pós-Graduado em Pequena Cirurgia para Médicos de Família - Serviço de 
Cirurgia C - CHUC/HG, Coimbra, 26 de Janeiro a 2 de Março - Dr.ª Joana Oliveira Ferreira; 

- Academia Médica - CDC.MGF - Centro de Congressos, Aveiro, 7 a 9 de Junho - Dr.ª Joana 
Oliveira Ferreira; 

- Tertúlias FM II - APF - Hotel D. Luís, Coimbra, 14 a 15 de Junho - Dr.ª Andreia Pereira; 

- Curso "À Conversa com a Hematologia" - Serviço de Hematologia do CHUC/HG - Hospital 
Pediátrico, Coimbra, 22 de Junho - Dr.ª Andreia Pereira; 

- 1.º Workshop da UCF Reumatologia do Centro - UCF Reumatologia do Centro - CHUC/HUC, 
Coimbra, 21 de Setembro - Dr.ª Luísa Ramos; 

- Curso C20 A3 - "CIPE" - ARSC - Sede da ARSC, Coimbra, 22 a 25 de Outubro - Enf.º João 
Fernandes; 

- Curso "Sindicalismo Médico" - SMZC - Sede do SMZC, Coimbra, 26 de Outubro, 23 de 
Novembro e 14 de Dezembro - Dr. Paulo Costa; 

- II European Forum on Prevention and Primary Care - EUROPREV/WONCA Europe - FMUP, 
Porto, 5 a 6 de Novembro - Dr.ª Joana Oliveira Ferreira; 

-  V Jornadas da Bairrada - MGF Bairrada - Biocant Park, Cantanhede, 22 a 23 de Novembro - 
Dr.ª Joana Oliveira Ferreira; 
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- Estágio curto de MGF - USF Penela - Centro de Saúde, Penela, 26 a 30 Novembro - Dr.ª 
Joana Oliveira Ferreira. 

 

6.2. Conflito de Interesses com a Indústria Farmacêutica 

Considerando a existência de conflito de interesses clínicos, i.e., a existência de relação 
financeira, directa/indirecta, entre as empresas farmacêuticas e/ou de dispositivos médicos 
e os profissionais responsáveis por actividades educativas, formadoras ou de prestação de 
cuidados em saúde, vem sendo implementado na USFSL, desde 2014, o Programa de 
Conflito de Interesse com a Indústria Farmacêutica. 
Mantêm-se em prática as seguintes medidas: 

- Proibição de publicidade comercial (blocos de notas, cartazes, relógios, canetas, lápis, 
calendários, pens) nas instalações da USF; 

- Não aceitação de presentes de empresas farmacêuticas, independentemente do valor;  

- Não aceitação de amostras de fármacos; 

- Proibição de assessoria/consultoria para fins comerciais, p.e., participação em conferências 
para promoção de fármacos; 

- Interdição de acesso a DIM sem agendamento aprovado em reunião médica e com ordem 
de trabalhos específica. 

Directa ou indirectamente relacionado com este conflito de interesses e a prática do 
programa, a USFSL volta a apresentar em 2018 na Sub-área de Qualificação da Prescrição um 
IDS acima de 90% (Tabela 9) o que efectivamente traduz a aposta na qualificação da 
prescrição de medicamentos: 
 

Área de Desempenho Assistencial (IDS: 59,40) 

Sub-Área de Qualificação da Prescrição (IDS: 87,50) 

Dimensão Indicador Resultado 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 276 - Rácio DDD prescrita DPP-4 e antidiabét. orais 8,456 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 278 - Propor. medicam. prescr. de classes com genéricos 67,104 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 255 - Propor. quinolonas entre antib. fatur. (embal.) 5,052 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 257 - Propor. cefalosp. entre antib. fatur. (embal.) 6,684 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 259 - Proporção coxibes entre AINEs faturados (DDD) 0,587 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 341 - Despesa PVP medic. pres. compart. p/ insc. padrão 130,580 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 378 - Propor. PVP medicam. prescr. MF contexto privado 0,023 

Prescrição Farmacoterapêutica (IDS: 80,00) 379 - Propor. PVP medicam. prescr. MF em UF diferentes 0,060 

Prescrição MCDT (IDS: 100,00) 330 - Índice de utilização anual de consultas médicas 44,304 

 
Tabela 9 - IDS da Sub-área Qualificação da Prescrição 
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6.3. Ensino Pré-Graduado (alunos de Medicina e de Enfermagem) 

 

6.3.1. Alunos de Medicina 

Continua 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), 
tendo sido recebidos e orientados 11 alunos (10 do 5.º Ano, 1 do 6.º), com a seguinte 
distribuição: 6 do 5.º Ano no 2.º Semestre do Ano Lectivo de 2017/2018; 4 do 5.º Ano no 1.º 
Semestre de 2018/2019; 1 do 6.º Ano no 1.º Semestre. 

 

6.3.2. Alunos de Enfermagem 

Mantém-se a colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), 
tendo sido recebidos e orientados 13 alunos, com a seguinte distribuição: 6 do 3.º Ano (6.º 
semestre); 7 do 4.º ano (7.º semestre). 
 

6.4. Unidade Formativa - Médicos Internos de Medicina Geral e 
Familiar 

Em 2018, mantivemos idoneidade formativa para 9 médicos internos, distribuídos por 6 
médicos orientadores de formação (OF). 

Além da interacção no binómio interno-OF, continuaram a desenvolver-se actividades gerais: 

- Distribuição do Manual de Acolhimento; 

- Visitas à comunidade laboral (EFAPEL, Santa Casa da Misericórdia, Fábrica do Prado); 

- Plano de formação específico para os médicos internos dos 1.º e 4.º Anos; 

- Participação de todos os internos nas reuniões médicas com apresentação de casos e 
elaboração de actas; 

- Participação nas reuniões do Núcleo de Formação Coimbra-Leste, com partilha dos 
resumos das reuniões; 

- Circulação da informação por todos; 

- Apoio na participação em congressos (aplicação de incentivos institucionais), com 
apresentação de trabalhos. 

Destaca-se, entre outras, a participação dos internos em actividades específicas como: 

- Colocação de DIU; 

- Monitorização da Carta de Compromisso;  

- Elaboração do Plano de Acção e Relatório de Actividades;  

- Gestão de conteúdos da página web da USF;  

- Elaboração de panfletos: 

- Participação em Conselhos Gerais da USF;  
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- Participação e dinamização de actividades do Núcleo da Felicidade; 

- Auditorias internas. 

Ressalvar ainda a recepção de um interno de MGF do 4.º Ano, David Tonelo, da USF Santiago 
(Leiria), para a realização de estágio curto de 1 semana, em que acompanhou as actividades 
de coordenação, com o objectivo de desenvolver competências de gestão clínica, 
planeamento e gestão em saúde, no contexto de uma equipa multidisciplinar, além de 
governação clínica.  

 

6.5. Colaborações Externas  

Manteve-se a colaboração activa de 3 médicos com instituições na área das boas práticas: 
- Comissão Científica de Boas Práticas Clínicas da DGS - Dr. Paulo Costa; 

- ERA Centro - Dr. Jorge Pedrosa Rodrigues; 

- Grupo Nacional da Governação Clínica e de Saúde - Dr. João Rodrigues; 

- USF-AN - Dr. João Rodrigues. 
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7. Avaliação da satisfação dos utentes, reclamações, sugestões 
e elogios  

Foi aplicado em 2018 o questionário do EUROPEP, adaptado pelo Centro de Estudos de 
Investigação e Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC), verificando-se a manutenção de 
um elevado grau de satisfação geral. 

Em relação às reclamações, registou-se um total de 13 (Anexo n.º 5): 11 via Livro Amarelo; 1 
via Gabinete do Cidadão; 1 via ERS. Verificou-se, pois, um acréscimo de 5 reclamações em 
relação a 2017. 

Não se registaram sugestões/elogios em 2018.  
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ANEXOS 

 

Anexo n. º1 - Auto-avaliação 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 EFECTUADA A RECEPÇÃO 
DO UTENTE? 

À entrada do Centro de Saúde da Lousã, no R/C, funciona, sempre que havendo recursos 
humanos disponíveis, o polo 1 de atendimento da USFSL, das 09h00 às 12h00 e das 14h30 às 
16h30, para todo o tipo de contactos indirectos (receituário, MCDT, actualização de dados, 
entre outros), além de prestação de informações diversas e contactos telefónicos. 

No 1.º piso, sempre que havendo recursos humanos disponíveis, encontra-se uma assistente 
operacional, com o objectivo de acolher o utente e explicar o funcionamento do quiosque 
eletrónico. O utente, retira a respectiva senha e aguarda na sala de espera. Em média, cerca 
de 3 minutos depois, é chamado através dos monitores e sistema sonoro ao Secretariado, 
onde é atendido por um dos 4 secretários clínicos. Existem 3 postos de atendimento com 
privacidade mínima (aguardam-se obras desde há 3 anos, visando o aumento da 
privacidade). 

 

2 - COMO E QUAL A ORDEM DE ATENDIMENTO DOS UTENTES NA RECEPÇÃO PARA PEDIDO 
DA INICIATIVA DO UTENTE? 

O ordenamento é imediatamente determinado pelo quiosque eletrónico, considerando o 
tipo de pedido: renovação de medicação crónica, actualização de dados, marcação de 
consulta programada, médica ou de enfermagem, marcação de penso ou outro tratamento 
de enfermagem, confirmação de consulta programada ou qualquer outro tipo de contacto. 

 

3 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE AO REGISTO DO PEDIDO DA 
INICIATIVA DO UTENTE (CONSULTA, EXAME MÉDICO OU TRATAMENTO)? 

Primeiramente o quiosque eletrónico, depois o secretariado clínico, podendo mesmo ir 
directamente para consulta médica ou de enfermagem, caso seja isenta do pagamento de 
taxa moderadora e se previamente marcada por telefone ou pela internet. 

 

4 - COMO E QUANDO É EFECTUADO O REGISTO DO PEDIDO DE CONSULTA, EXAME 
MÉDICO OU TRATAMENTO? 

Por via informática, imediatamente após o pedido, na presença do utente. 

 



35 
 
 

5 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE À AVALIAÇÃO DO GRAU DE 
URGÊNCIA DO PEDIDO (TRIAGEM)? 

A USF não está vocacionada para o atendimento de situações urgentes. Garante resposta no 
próprio dia (em até 24 horas) a situações agudas.  

A "triagem" é efectuada pelo secretariado clínico, com apoio dos restantes profissionais da 
USF. É aplicado um questionário ao utente, que o preenche e entrega ao 
médico/enfermeiro, com um destacável para si, onde se informa sobre o enquadramento de 
consultas urgentes/emergentes e de doença aguda. 

 

6 - QUEM (FUNÇÕES/CATEGORIA PROFISSIONAL) PROCEDE À MARCAÇÃO DO PEDIDO DA 
INICIATIVA DO UTENTE (CONSULTA, EXAME MÉDICO OU TRATAMENTO)? 

Qualquer profissional da USF pode (e deve, quando necessário) agendar o pedido do utente. 
Em muitas situações, como, por exemplo, na continuidade de cuidados médicos ou de 
enfermagem (diabéticos, hipertensos, grávidas, crianças), a marcação é efectuada pelo 
enfermeiro e/ou médico.  

Não obstante, de acordo com o circuito estabelecido, como descrito anteriormente, caberá 
predominantemente ao secretariado proceder às respectivas marcações.  

 

7 - EXISTE UM REGISTO INFORMÁTICO DO FUNDAMENTO QUE MOTIVOU A MARCAÇÃO DE 
UMA CONSULTA SE ULTRAPASSADOS OS TMRG APLICÁVEIS? 

A USFSL não ultrapassa os TMRG. Procura fazer-se uma monitorização regular do seu 
cumprimento (quinzenalmente). 

Em 2018 não foram registadas regularmente as respectivas monitorizações. 

 

8 - EXISTE UM HORÁRIO DE ATENDIMENTO DIÁRIO/SEMANAL ESPECÍFICO 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 08h00 às 19h45), todos os 
dias úteis, de acordo com as características de cada lista de utentes, sendo publicitados em 
placards e no Guias de Acolhimento. 

Os horários estão disponíveis na página web e no corredor de acesso ao Secretariado, em 
suporte de papel, para os utentes levarem. 

Os horários por tipologia de consulta variam consoante o perfil de cada ficheiro constituído. 
Cada ficheiro tem um horário específico, tendo em conta a variação de grupos etários, 
grupos de risco, grupos vulneráveis, patologias crónicas, número de dependentes, etc. 

Fundamental é o compromisso publicitado na página web e no Guia de Acolhimento de dar 
resposta no próprio dia a todas as situações agudas, em até 5 dias úteis para marcação de 
consultas programadas, e em até 72 horas úteis para renovação de receituário e contactos 
indirectos. 
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9 - EXISTE UM NÚMERO MÁXIMO DE CONSULTAS DIÁRIAS PRÉ-ESTABELECIDO PARA OS 
PEDIDOS POR INICIATIVA DO UTENTE?  

Cada agenda médica e de enfermagem deve ter 50% de disponibilidade para marcação no 
próprio dia para responder às situações agudas.  

 

10 - EXISTEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS ENTRE OS MÉDICOS PARA AGENDAMENTO DAS 
CONSULTAS NÃO PROGRAMADAS?  

Procedimentos distintos não. Pode haver, contudo, períodos diferentes de agendamento. 

 

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?  

Integrando as actividades de contínua melhoria da qualidade, em prol da manutenção da 
Acreditação (ACSA), mantém-se o plano global de implementação de auditorias internas, 
iniciado em 2012, com formação-acção - todos os profissionais da USF - em metodologia de 
5 S, processos de auditoria, elaboração de checklist, fluxogramas, elaboração de relatórios 
de auditorias, comportamento do auditor e conhecimento sobre protecção de dados 
pessoais e segurança da informação clínica. De 20 áreas inicialmente auditadas, desde 2015, 
já nas novas instalações, após adaptação ao espaço, passaram a estar definidas 15 áreas. 
Manteve-se a mesma metodologia, com os respectivos responsáveis de área e equipas de 
auditores internos a efectuarem várias auditorias internas, rodando as equipas de auditores 
pelas diversas áreas. 

Outro aspecto importante são as avaliações da satisfação dos utentes, realizadas em 
parceria com o Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra 
(CEISUC) - última efectuada em 2018. 
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Anexo n.º 2 - Contratualização interna: resultados de 2018 
 

Área Sub-Área Dimensão Indicador 
Mín. 

Aceitável 

Mín. 

Esperado 

Máx. 

Esperado 

Máx. 

Aceitável 
Resultado 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso Personalização 

1 - Proporção de 

consultas 

realizadas pelo MF 

75,00 78,00 88,00 90,00 91,020 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde da Mulher 

11 - Proporção 

gráv. c/ consulta 

méd. vigil. 1º trim. 

70,00 75,00 100,00 100,00 91,935 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde Infantil e Juvenil 

14 - Proporção RN 

c/ cons. méd. vigil. 

até 28 dias vida 

85,00 95,00 100,00 100,00 92,424 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Hipertensão Arterial 

20 - Proporção 

hipertensos < 65 A, 

com PA < 150/90 

50,00 67,00 100,00 100,00 53,519 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 

Prescrição 

Farmacoterapêutica 

255 - Propor. 

quinolonas entre 

antib. fatur. 

(embal.) 

0,00 0,00 8,00 10,00 5,052 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 

Prescrição 

Farmacoterapêutica 

257 - Propor. 

cefalosp. entre 

antib. fatur. 

(embal.) 

0,00 0,00 5,00 7,00 6,684 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 

Prescrição 

Farmacoterapêutica 

259 - Proporção 

coxibes entre AINEs 

faturados (DDD) 

0,00 0,00 12,00 15,00 0,587 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Diabetes Mellitus 

274 - Propor. DM2 

c/ indic. insul., em 

terap. adequada 

75,00 85,00 100,00 100,00 88,732 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Diabetes Mellitus 

275 - Proporção 

novos DM2 em 

terap. c/ metform. 

monot. 

60,00 70,00 100,00 100,00 74,074 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 

Prescrição 

Farmacoterapêutica 

276 - Rácio DDD 

prescrita DPP-4 e 

antidiabét. orais 

0,00 0,00 36,00 40,00 8,456 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde do Idoso 

294 - Taxa 

domicílios enferm. 

p/ 1000 inscritos 

idosos 

500,00 650,00 1650,00 1650,00 651,473 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde da Mulher 

295 - Propor. 

puérp. 5+ cons. vig. 

enf. grav. e c/ RP 

70,00 75,00 100,00 100,00 59,677 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde do Idoso 

297 - Prop. idosos 

s/ presc. prol. 

ansiol/sedat/hipnót 

77,00 80,00 100,00 100,00 73,915 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Cobertura ou 

Utilização 

3 - Taxa de 

domicílios médicos 

por 1.000 inscritos 

12,00 18,00 35,00 40,00 29,370 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde do Idoso 

30 - Proporção 

idosos ou doença 

crónica, c/ vac. 

gripe 

50,00 55,00 100,00 100,00 38,491 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde da Mulher 

307 - Proporção 

grávidas com 

ecografia 1º 

trimestre 

70,00 75,00 100,00 100,00 70,175 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Cobertura ou 

Utilização 

330 - Índice de 

utilização anual de 

consultas médicas 

0,80 0,85 2,00 2,00 0,926 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Cobertura ou 

Utilização 

331 - Índice de 

utilização anual de 

consultas enferm. 

0,70 0,75 2,00 2,00 0,814 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 

Prescrição 

Farmacoterapêutica 

341 - Despesa PVP 

medic. pres. 

compart. p/ insc. 

padrão 

90,00 90,00 130,00 135,00 130,580 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos 

342 - Proporção 

consul. méd. inic. 
60,00 65,00 100,00 100,00 92,803 
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ut. <= 15 dias úteis 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Consulta no Próprio 

Dia 

344 - Propor. 

consultas médicas 

realiz. no dia 

agendam. 

15,00 20,00 35,00 45,00 55,318 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Distribuição das 

Consultas Presenciais 

no Dia 

346 - Propor. 

consul. realiz. 

intervalo [8; 11[h 

(Q1) 

15,00 20,00 30,00 35,00 34,381 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Distribuição das 

Consultas Presenciais 

no Dia 

347 - Propor. 

consul. realiz. 

intervalo [11; 14[h 

(Q2) 

20,00 22,50 32,50 35,00 24,325 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Distribuição das 

Consultas Presenciais 

no Dia 

348 - Propor. 

consul. realiz. 

intervalo [14; 17[ 

(Q3) 

20,00 22,50 32,50 35,00 27,837 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Distribuição das 

Consultas Presenciais 

no Dia 

349 - Propor. 

consul. realiz. 

intervalo [17; 20]h 

(Q4) 

10,00 15,00 25,00 35,00 13,456 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Diabetes Mellitus 

350 - Custo c/ 

terapêut. do 

doente c/ Diabetes 

Mellitus 

120,00 120,00 300,00 320,00 256,698 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Diabetes Mellitus 

351 - Custo c/ 

terap. doente c/ 

Diab. Mell. 

controlado 

120,00 120,00 300,00 320,00 193,869 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Hipertensão Arterial 

352 - Custo c/ 

terapêut. do 

doente c/ HTA 

50,00 50,00 90,00 95,00 99,478 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Hipertensão Arterial 

353 - Custo c/ 

terapêut. do 

doente c/ HTA 

controlada 

50,00 50,00 100,00 105,00 108,386 

Desempenho 

Assistencial 

Qualificação 

da Prescrição 
Prescrição MCDT's 

354 - Despesa 

MCDT prescr. p/ 

insc. padrão (p. 

conv.) 

25,00 25,00 45,00 50,00 44,304 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 
Diabetes Mellitus 

39 - Proporção DM 

c/ última HbA1c <= 

8,0% 

50,00 60,00 100,00 100,00 58,602 

Formação 

Profissional 

Formação 

Interna 

Formação da Equipa 

Multiprofissional 

393 - Score 

dimensão 

"formação equipa 

multiprofis." 

    2,000 

Formação 

Profissional 

Formação 

Interna 

Formação de Internos 

e Alunos 

394 - Score 

dimensão 

"formação internos 

e alunos" 

    2,000 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde da Mulher 

45 - Prop. mulheres 

[25;60[A, c/ rastr. 

C. Colo út. 

47,00 52,00 100,00 100,00 54,441 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde do Adulto 

46 - Proporção 

utentes [50; 75[A, 

c/ rastreio cancro 

CR 

47,00 52,00 100,00 100,00 36,648 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Doença 

Doenças Aparelho 

Respiratório 

49 - Proporção 

utentes c/ DPOC, c/ 

FeV1 em 3 anos 

40,00 60,00 100,00 100,00 15,000 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso Personalização 

5 - Proporção de 

consultas 

realizadas pelo EF 

60,00 65,00 75,00 80,00 74,068 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Cobertura ou 

Utilização 

6 - Taxa de 

utilização de 

consultas médicas - 

3 anos 

80,00 85,00 95,00 100,00 90,337 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde Infantil e Juvenil 

93 - Proporção 

crianças 2A, c/ PNV 

cumprido ou 

execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 94,117 
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Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde Infantil e Juvenil 

94 - Proporção 

crianças 7A, c/ PNV 

cumprido ou 

execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 95,789 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde Infantil e Juvenil 

95 - Proporção 

jovens 14A, c/ PNV 

cumprido ou 

execução 

95,00 98,00 100,00 100,00 94,623 

Desempenho 

Assistencial 

Gestão da 

Saúde 
Saúde do Adulto 

98 - Proporção 

utentes >= 25 A, c/ 

vacina tétano 

85,00 92,00 100,00 100,00 91,984 

Desempenho 

Assistencial 
Acesso 

Cobertura ou 

Utilização 

99 - Taxa utilização 

consultas de 

enfermagem - 3 

anos 

70,00 75,00 85,00 90,00 75,111 
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Anexo n.º 3 - PAUF - Avaliação da contratualização - Problemas 2018 
 

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

superior ao recomendado. 

 Objectivos: validar o resultado no Medicine One; em função do resultado validado, 
atingir o intervalo recomendado. 

 

 Na validação das regras de contabilização dos contactos indirectos (MedicineOne, 
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 55,318  - 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 - 349 - Distribuição de Consultas no Intervalo 17h às 20h 

 Objectivo: Atingir no intervalo das 17h às 20h, um total de 15 a 18% de consultas. 
 

 Valor obtido de 13,456 - rever horários médicos e de enfermagem para aumentar 
em 4% os tempos de consultas programadas no intervalo 17h00-20h00. 
 

Problema 3 - Melhoria do Atendimento telefónico pelo Secretariado Clínico 

 Objectivo: Aumento da acessibilidade no Atendimento Telefónico do Secretariado 
Clínico. 
 

 Descrição: elevado número de chamadas não atendidas e algumas mensagens 
(gravador) não retribuídas, na sequência de problemas constantes com rede 
telefónica, já reportadas; aumento significativo de chamadas telefónicas devido à 
diminuição de acessibilidade geográfica; proposta: colocar uma assistente 
operacional a efectuar a triagem de chamadas telefónicas. 

 

Problema 4 - 57 - Proporção RN com TSHPKU realizado até ao 6.º dia - Reduzida 

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

 Objectivo: Realização/confirmação da realização dos diagnósticos precoces até ao 6.º 
dia de vida a 97% dos RN. 
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 Valor obtido de 97,015% - objectivo cumprido. 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 5 - Proporção não satisfatória de RN com domicílio de enfermagem até ao 15.º 

dia de vida 

 Descrição: O resultado de 2017 de 40,35% de RN com domicílio de enfermagem até 
ao 15.º dia de vida deve ser aumentado em 5% ou justificado. 

 

 Objectivos: aumentar em 5% percentagem de domicílios de enfermagem ao RN até 
ao 15.º dia de vida. 

 

  Valor obtido de 37,87% - objectivo não foi cumprido na totalidade - falhas nos 
registos de contactos realizados; presença de um ficheiro sem médico de família 
atribuído durante o último trimestre. 

 

Problema 6 - Proporção não satisfatória de RN com consulta médica de vigilância até aos 

28 dias de vida 

 Descrição: O resultado de 2017 de 95% de RN com consulta médica de vigilância até 
aos 28 dias de vida deve ser aumentado em 3% ou justificado. 
 

 Objectivo: aumentar em 3% a percentagem de RN com consulta médica de vigilância 
até aos 28 dias de vida. 

 

 Valor obtido de 92,424% - objectivo não cumprido   - falhas nos registos de contatos 
realizados; presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o 
último trimestre. 
 

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

satisfatória de crianças com 2 anos com PNV cumprido. 

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

 Valor de 94,117 obtido é um bom resultado. Pais que se negam a fazer vacinação 
aos filhos e outros utentes fora do país, o que impediu chegar aos 98% 
recomendados. Propõe-se maior educação para a saúde. 
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Problema 8 - Percentagem inferior ao desejável de crianças de 5-7 anos com peso e 

altura registadas no Medicine One. 

 Descrição: O resultado de 2017 de 84,15% de crianças de 5-7 anos com peso e altura 
registadas deve sofrer um aumento de 5%. Realizar anualmente EGS a 85% das 
crianças inscritas na USF com 5 anos completos. 
 

 Valor obtido de 86,316 -  objectivo foi cumprido na totalidade. Apesar da melhoria, 
observam-se ainda falhas nos registos de contactos realizados; presença de um 
ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre; propõe-se 
convocar as crianças e sessões de educação para a saúde. 

 

Problema 9 - 94 - Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou execução - Proporção não 

satisfatória de crianças com 7 anos com PNV cumprido. 

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

 Valor de 95,789 obtido é um bom resultado. Pais que se negam a fazer vacinação 
aos filhos e outros utentes fora do país o que impediu chegar aos 98% 
recomendados.  A passagem do SINUS para o eVACINAS e vários problemas nas 
convocatórias dos utentes dificultou o cumprimento dos 98% recomendados. 

 

Problema 10 - 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. 

 Objectivos: 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 
66,667% tem registo de peso e altura; ficheiro sem médico de família atribuído 
durante o último trimestre. 

 

Problema 11 - Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido ou execução - Reduzida 

proporção de crianças com 14 anos com PNV cumprido. 

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

 Valor de 94,623 obtido é um bom resultado. Todavia, a passagem do SINUS para o 
eVACINAS, vários problemas nas convocações dos utentes, ausência de vacinas Td 
desde outubro e utentes não frequentadores dificultou o cumprimento dos 98% 
recomendados; inexistência de vacina Td desde Outubro de 2018; lista com 21 
utentes não frequentadores que estão afectos há USF Serra da Lousã (denominador) 
e que alteram as percentagens nos indicadores. 
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N.º SNS 
Ano de 

Nascimento 
Observações 

268****** 2000 Não frequentador - Lisboa 

253****** 2000 Não frequentador - Roménia 

276****** 2000 Não frequentador - França 

276****** 2000 Não frequentador - Canadá 

271****** 2000 Não frequentador - Brasil 

250****** 2001 Não frequentador - Angola 

272****** 2001 Não frequentador - Alemanha 

272****** 2002 Não frequentador - França 

272****** 2003 Não frequentador - Suíça 

272****** 2003 Não frequentador - França 

272****** 2003 Não frequentador - Amadora 

272****** 2003 Não frequentador - Suíça 

359****** 2004 Não frequentador - França 

271****** 2004 Não frequentador - Luxemburgo 

271****** 2005 Não frequentador - França 

270****** 2006 Não frequentador - Ucrânia 

265****** 2007 Não frequentador - Luxemburgo 

263****** 2008 Não frequentador - Inglaterra 

257****** 2008 Não frequentador - Angola 

253****** 2008 Não frequentador - França 

253****** 2008 Não frequentador - França 

 

Problema 13 - 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. 

 Objectivo: Agendamento de consulta médica e de enfermagem, em simultâneo. 
 

 Valor de 2017 foi 52 % o de 2018 (59,677) foi insuficiente, tendo havido um ligeiro 
aumento na percentagem persistindo erros na realização e/ou no registo de consulta 
de RP; ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 

 

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

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

 Objectivo: Confirmação de agendamento atempado de consulta na Maternidade 
para realização de ecografia obstétrica até às 13 semanas de gestação. 

 

 O valor atingido, 70,175 persiste inferior ao aceitável, todavia constata-se que 90% 
das grávidas tiveram consulta e realizaram ecografia no 1.º trimestre na 
maternidade, devendo por isso, haver erro de leitura/migração de dados do 
MedicineOne; erro no registo de data de prescrição e registo em tempo útil; 
presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 
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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. 

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

 Valor (69,697) 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%; 
presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 

 

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

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

 Objectivo: Confirmação de agendamento atempado de consulta obstétrica até às 32-
-34 semanas de gestação. 

 

 Valor adequado (44,615), devendo-se a melhoria do registo das ecografias. Reforça-
se que o protocolo com as maternidades foi cumprido a 90%, devendo por isso o 
valor ser mais alto; presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante 
o último trimestre. 

 

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

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

 Descrição: Índice muito inferior (0,713) ao efectivamente realizado, visto que 95% 
das grávidas cumprirem em 2018 o protocolo de articulação com as maternidades de 
Coimbra, onde se incluiu os exames laboratoriais 1.º trimestre.  

 

1. Realização das consultas de SM do 1º trimestre segundo as normas da DGS e 
protocolo de SM da USF.  

2. Registo em tempo útil e em local apropriado no MedicineOne os MCDT do 1º 
trimestre de gravidez. 3.Convocar as grávidas que faltam à consulta do 1º trimestre 

3. Agendamento de consulta do 1.º trimestre com requisição de exames laboratoriais 
do 1.º trimestre antes das 13 semanas de gestação. 
 

 Objectivo: monitorizar o período de requisição e registo dos exames laboratoriais 1º 
trimestre de gravidez 

 

 Valor (0,713) manifestamente insuficiente, mantendo-se lapsos e erros de registo 
dos resultados analíticos, tendo em conta que 90% das grávidas cumpriram o 
protocolo clínico e 95% das grávidas cumprirem em 2018 o protocolo de articulação 
com as maternidades de Coimbra, onde se incluiu os exames laboratoriais 1º 
trimestre; presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último 
trimestre. 

 



45 
 
 

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

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

 Objectivo: Agendamento de consulta antes do 2.º trimestre com requisição de 
exames laboratoriais antes das 24 semanas de gestação. 

 

 Valor obtido de 0,541. 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. 

 Objectivo: Agendamento de consulta antes do 2.º trimestre com requisição de 
exames laboratoriais antes das 24 semanas de gestação 

 

 Valor 0,482. Situação idêntica ao problema anterior. 

 

Problema 20 - 9 e 10 - Taxa de utilização de consultas de Planeamento Familiar 

(enfermagem e médico). 

 Descrição: utilização de consultas de Planeamento Familiar devem atingir a meta dos 
50% conforme consta no PA de 2018. 

 

 Objectivo: atingir pelo menos a taxa de utilização de consultas de Planeamento 
Familiar (enfermagem e médica) de 50% 
 

 Valor obtido de 49,317 - objectivo praticamente atingido existindo um aumento 
substancial neste último ano; presença de um ficheiro sem médico de família 
atribuído durante o último trimestre. 

 

Problema 21- 46 - Proporção utentes [50; 75[A, c/ rastreio cancro CR. 

 Descrição: baixa percentagem (35%) de homens e mulheres com rastreio do CCR. 
 

 Objectivo: aumentar a percentagem de homens e mulheres com rastreio do CCR em 
30% através do RCCR organizado. 

 

 Valor obtido de 36,648 - objectivo não atingido - inexistência de condições para 
iniciar o RCCR à data; presença de um ficheiro sem médico de família atribuído 
durante o último trimestre; realização oportunista; tem havido maior aposta nos 
exames endoscópicos, faltando-nos assinalar no MedicineOne e excluir no SiiMA. 
Nota: Nesta matéria, haverá que questionar a insuficiente efectividade demonstrada 
pelo RCCR (cf. N Engl J Med 2013; 369:1106-1114 DOI: 10.1056/NEJMoa1300720). 
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Problema 22 - 262 - Avaliação do Risco de DM tipo 2. 

 Descrição: Aplicar os critérios de avaliação do Risco de DM tipo 2. 
 

 Objectivo: Determinar o risco de vir a ter diabetes tipo 2 a 75% dos utentes maiores 
de 45 anos. 
 

 Constatamos que o resultado de 2018 foi de 25,199, visto que não é lido no 
MedicineOne, devendo por isso a MedicineOne e a SPMS articular para que se realize 
a leitura efectiva dos registos da ficha de avaliação do risco de DM tipo 2. 

 

Problema 23 - 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. 

 Descrição: vacinar todos os idosos que solicitem a VG, após receberem informação 
sobre os potenciais benefícios e limitações com a vacina da gripe, que recorram à 
USF ou no seu domicílio. 
 

 Objectivo: incentivar/consciencializar idosos e utentes com doenças crónicas dos 
benefícios da vacinação. 
 

 O valor obtido foi de 38,491, reflectindo a manutenção de baixa adesão. 
 

Nota: Também neste domínio há falta de efectividade demonstrada por esta 
intervenção preventiva; a vacinação será eficaz na redução marginal de incidência de 
gripe (NNV: 30) e doenças similares (NNV: 42), com base em evidência de qualidade 
baixa ou moderada, mas sem impacto demonstrado nas variáveis de maior relevância 
clínica - complicações, internamentos e, sobretudo, na mortalidade (cf. Demicheli V, 
Jefferson T, Di Pietrantonj C, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE, Rivetti A. Vaccines for 
preventing influenza in the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, 
Issue 2. Art. No.: CD004876. DOI: 10.1002/14651858.CD004876.pub4). 

 

Problema 24 - Taxa domicílios enfermagem por 1000 inscritos idosos. 

 Descrição: A taxa obtida no indicador 294 de 602% por mil inscritos poderá ser 
insuficiente perante a nossa população. 
 

 Objectivo: Actualizar o grau de dependência da população idosa. 

 

 Valor obtido de 651,473 - objectivo atingido. 
 

Problema 25 - 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. 
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 Objectivo: Aumentar para 80%. 
 

 Aumentou a proporção (73,915), porém em número menor do que o previsto, 
apesar de estar instituído um programa de desabituação de benzodiazepinas; 
presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 
 
Nota: Uma estratégia de desprescrição carece de tempo disponível, dificilmente 
conciliável com pesadas cargas assistenciais. 
 

Problema 26 -  Envelhecimento activo. 

 Descrição: Necessidade de melhor articulação com a comunidade para promover o 
envelhecimento activo. 
 

 Objectivo: Melhorar a articulação com a comunidade para promover um 
envelhecimento ativo, nomeadamente com a CML para se aumentar e diversificar a 
actividade física, adaptada aos idosos, através da dinamização e uso de espaços 
existentes. 

 

 Descrição:  
a. Protocolar com a CML os diversos tipos de actividade física para idoso já 

existentes ("Lousã a Mexer"). 
b. Divulgar o panfleto das actividades e horários do "Lousã A Mexer".  
c. Cabe aos serviços da CM da Lousã comunicar quais são os utentes que 

frequentam as diversas actividades disponíveis. 
 

Objectivo cumprido. 
 

Problema 27 -  Aplicar a nova tipologia de classificação dos diabéticos tipo 2. 

 Descrição: Classificar todos os diabéticos tipo 2 nas quatro novas categorias. 
 

 Objectivo 1: 
1. Listar os diabéticos tipo 2 inscritos em cada médico/enfermeiro.  
2. Classificar cada diabético tipo 2 numa das quatro categorias seguintes: 

 -Diabetes diminuta em insulina: doentes jovens e com peso saudável, mas que 
 apresentam problemas na produção de insulina; 
 -Diabetes resistente à insulina: geralmente os indivíduos têm excesso de peso 
 e produzem insulina, mas o corpo já não reage a essa produção; 
 -Diabetes ligada à obesidade: observada nomeadamente em doentes obesos, 
 mas com alterações metabólicas reduzidas; 
 -Diabetes relacionada com a idade: os sintomas aparecem em doentes de 
 idade avançada e neste caso a patologia é menos grave.  
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 Objectivo 2: Rever a estratégica interventiva em todos os Diabéticos tipo 2 tendo em 
conta a nova classificação Descrição: Perante a nova classificação de cada Diabético 
tipo 2, rever a intervenção terapêutica de cada diabético. 
 
Objectivo parcialmente cumprido. 

 

Problema 28 -  261 - Registo de risco de ulcera do pé nos doentes Diabéticos. 

 Descrição: Ausência de leitura no MedicineOne do indicador 261. 
 

  Objectivo: Validação do resultado do indicador 261 no MedicineOne. 
 

 A MedicineOne e a SPMS devem articular para que se realize a leitura efectiva dos 
registos da ficha de avaliação do risco de DM tipo 2. 

   

Problema 29 -  Ausência de projecto grupal de capacitação para a gestão da Diabetes 

tipo 2. 

 Descrição: Com o apoio da CM Lousã, que irá afectar uma equipa de apoio na área do 
exercício físico (Prof. de Educação Física) e espaço próprio para a execução da maior 
parte das sessões, decidimos iniciar um programa pedagógico, dividido em dez (10) 
sessões (semanais) educativas de 120 minutos em grupo de vinte diabéticos 
previamente seleccionados, tendo como finalidade a promoção do exercício, do 
convívio, da auto-confiança, da auto-estima, demonstrando ao doente o efeito 
positivo do exercício no seu auto-controlo metabólico e com o objectivo de reduzir a 
dose dos antidiabéticos orais e insulina. 
 

 Objectivo:  

1. Envolver no máximo de 20 Diabéticos Tipo 2 e mínimo de 15 para participarem no 
projecto de Capacitação. 

2. Sessões de Capacitação do Diabético tipo 2. 
3. Diminuir a prescrição de antidiabéticos orais. 

 

Actividade não concretizada; presença de um ficheiro sem médico de família 
atribuído durante o último trimestre. 

 

Problema 30 - Articulação interna e articulação com o hospital de referência (Consulta 

do Pé). 

 Descrição: Melhoria da articulação interna e iniciar a articulação com a consulta do 
pé do Hospital. 

 Objectivo: Melhorar a articulação interna relacionada com a avaliação do pé dos 
diabéticos. 
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Objectivo cumprido. 
 

 Descrição:  
1.Exame sistemático dos pés dos diabéticos (inspecção, pesquisa de pulsos e 
sensibilidades) pelo menos uma vez ao ano, a 85% da população-alvo. 
2. Classificar em: 
 - Baixo risco: ausência de fatores de risco que mantém vigilância anual na USF. 
 - Médio risco: presença de neuropatia que mantém vigilância semestral na 
 USF e eventualmente, referenciação à Consulta de Pé Diabético (CHUC), após 
 discussão clínica do caso. 
 - Alto risco: existência de isquemia ou neuropatia com deformidade do pé ou 
 história de úlcera cicatrizada ou amputação prévia, que mantém vigilância 
 cada 1 a 3 meses, na Consulta de Pé Diabético (CHUC). 

 

 Descrição:  

 1. Reunir com os responsáveis da consulta do pé do CHUC.  

 2. Definir o modelo de articulação centrado no doente diabético. 

 

 Objectivo: iniciar a articulação com a consulta do pé do Hospital (CHUC). 
 

 Objectivo não cumprido. 

 

Problema 31 - Proporção hipertensos com risco CV (3 A). 

 Descrição: Detectou-se que o MedicineOne permite a avaliação do risco CV (SCORE) 
acima dos 65 anos. 
 

 Objectivo: Avaliação do risco CV (SCORE) no MedicineOne. 
 

 Descrição: contactar o MedicineOne para ajuste da avaliação do risco CV (SCORE) 
segundo a norma da DGS nº 005/2013 de 19/03/2013 actualizada a 21/01/2015, 
devendo ser calculado entre os 40 e os 65 anos. 
 

 Valor obtido de 91,235 - cumprido na totalidade. 
 

Problema 32 - 20 - Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 - Proporção de 

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

 Descrição: O resultado obtido em 2017 de 46% deve ser melhorado em pelo menos 
10%. 
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 Objectivo: Aumentar em pelo menos 10% os hipertensos com 65 anos com TA inferior 
a 150/90 mmHg. 

 

 Resultado de 53,519 foi insuficiente, mas existiu um aumento significativo em 
relação a 2017; número significativo de casos em que não foi registado o valor da 
última avaliação da PA, dentro dos respectivos parâmetros; presença de um ficheiro 
sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 

  

Problema 33 - 19 - Proporção de Hipertensos com PA em cada semestre. 

 Descrição: O resultado de 73% obtido em 2017 pode ser melhorado para 80%. 
 

 Objectivo: monitorizar o acompanhamento dos utentes com hipertensão arterial em 
cada semestre. 
 

 Valor obtido foi de 68,096 - objectivo não foi cumprido - erros de registo; presença 
de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 
 

Problema 34 - 353 - Custo c/ terapêut. do doente c/ HTA controlada - Custo com 

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

 Objectivo: Monitorização da eficiência do tratamento da HTA. 
 

 Mantém-se valor (108,386) ligeiramente mais elevado do que o recomendado, 
apesar da contínua adequação de algumas terapêuticas farmacológicas; presença de 
um ficheiro sem médico de família atribuído durante o último trimestre. 

 

 Objectivo: Monitorização do custo do tratamento da HTA. 
 

 Situação idêntica ao problema n.º11, mantendo-se o valor (99,478) mais elevado do 
que o recomendado, apesar da contínua adequação de algumas terapêuticas 
farmacológicas; presença de um ficheiro sem médico de família atribuído durante o 
último trimestre. 

 

Problema 35 - 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. 

 Descrição: O resultado obtido em 2017 de 28%  deve ser melhorado em pelo menos 
10%. Monitorizar o cumprimento da norma da DGS nº 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). 
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 Objectivo:  
1. Incentivar os utentes hipertensos a fazer o registo da AMPA (auto-medição 

domiciliária da PA) e trazer no dia da consulta ou enviar via mail. 
2. Registar no programa da HTA/biometrias o valor do último registo da AMPA.  
3. Apresentar em reunião clínica para discussão os doentes Hipertensos não 

controlado. 

 Valor obtido de 31,873 foi insuficiente, havendo, contudo, um aumento em relação a 
2017. Decorrerá de número significativo de casos em que não foi registado o valor da 
última avaliação da PA, dentro dos parâmetros; presença de um ficheiro sem médico 
de família atribuído durante o último trimestre. 

 

Problema 36 - 49 - Proporção utentes c/ DPOC, c/ FEV1 em 3 anos. MedicineOne sem 

local específico para o registo de FEV1. 

 Objectivo: Melhoria do registo de FEV1. 
 

 Valor obtido de 15,00 - erro na área específica para a prescrição. O exame da tabela 
de MCDT convencionados, válido para identificar [FeV1] é o seguinte: - [Espirometria, 
incluindo gráficos, curva débito volume, capacidade vital, volume expiratório máximo 
no 1.º segundo, débito expiratório máximo e médio e ventilação voluntária máxima 
por minuto], código 1504.5, área Z, no MedicineOne. 

 

Problema 37 - 277 - Proporção fumadores com consulta relacionada com tabaco. 

 Descrição: baixo seguimento/referenciação dos Fumadores em Consulta de Cessação 
Tabágica. Aumentar a avaliação da motivação dos Fumadores para a Cessação 
Tabágica. 
 

 Objectivo 1:   
1. Em todas as consultas avaliar os hábitos tabágicos.  
2. Aos fumadores, registar no módulo do MedicineOne "Cessação Tabágica" o resultado 

da "dependência" (escala de Fagerstrom) e da "motivação" (Richmond).  

 

 Objectivo 2: inserir em acompanhamento de Cessação Tabágica os Fumadores com 
motivação moderada a todos os fumadores com resultado de 6 a 9 na Escala de 
Richmond deve ser-lhe marcado consulta de acompanhamento para Cessação 
Tabágica, seja na USF ou no Hospital. 
 

 Valor obtido de   13,223 - objectivo não atingido.  
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Problema 38 - 257 - Proporção de Cefalosporinas entre antibióticos facturados 

ligeiramente superior ao adequado.  

 Descrição: Proporção de Cefalosporinas entre antibióticos facturados ligeiramente 
superior ao adequado (5,11%). 
 

 Objectivo 1: Prescrição de Cefalosporinas entre antibióticos facturados não 
ultrapasse os 5% do total de prescrições de antibióticos. 
 

 Descrição: Aplicar e monitorizar o Programa do Uso Adequado dos Antibióticos. 
 

 Objectivo 2: Evitar prescrever desnecessariamente antibióticos. 

 Descrição:  
1. Todos os casos clínicos suspeitos de Amigdalite/Faringite aguda, devem efectuar o 

teste rápido que detecta o antígeno de estreptococos do grupo A.  
2. Em outubro, auditoria clínica aos casos diagnosticados como Amigdalite/Faringite 

aguda. 
 

 Valor obtido de 6,68 - ligeiramente superior ao pretendido. 
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Anexo n.º 4 - Manual de Articulação ACeS-USF Serra da Lousã 2018 

 

Área do MA 
Avaliação 

Global 
O que deve melhorar? 

1. Manutenção das Instalações 

Físicas 
Mau 

Devem ser introduzidas consequências ao não cumprimento do 

manual de articulação, accionado fundo de maneio. 

Há mais de dois meses que está avariado o único WC dos 

utentes. 

INFILTRAÇÕES HÁ MAIS DE ANO E MEIO. 

2. Manutenção e Aquisição de 

Equipamentos 
Mau 

Material electro-médico por calibrar. 

Material avariado (esfigmomanómetros e doppler). 

3. Pedidos de Autorização de 

Despesa 
Mau 

Cumprimento do prazo de 3 dias ou em alternativa accionar fundo 

de maneio com regulamento aprovado. 

4. Funções de Back-office 

Administrativo 
Razoável Boa ligação via interlocutor da UAG. 

5. Gestão de Stocks e 

Fornecimento de Material e 

Medicamentos 

Razoável 
Bom funcionamento da plataforma electrónica. 

Por vezes, falta de reposição de material. 

6. Serviços de Limpeza Razoável 
As escadas exteriores poucas vezes limpas. 

Os vidros poucas vezes limpos. 

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  

17. Circulação de Utentes Bom  

18. Supervisão de entradas no CSL Razoável 
Segurança em horário reduzido 

Aumentar horário 

19. Prolongamento de Horário do 

CSL 
Razoável 

Aprovar regulamento interno, ponderando fecho das 13h às 14h, 

hora de almoço. 

20. Plano de Emergência Mau Falta formação aos profissionais e treino prático de evacuação. 
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Anexo n.º 5 - Tratamento das reclamações de 2018 
 

N.º 
MOTIVO DA 

RECLAMAÇÂO 
DELIGÊNCIAS TOMADAS CONCLUSÃO DO PROCESSO 

N.º 01/2018 

Atendimento não 
efectuado a utente 
esporádico por ter médico 
de família a menos de 30 
kms da USF Serra da Lousã. 
 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 
 
Encontra-se à entrada do Centro de 
Saúde informação com o conceito de 
utente esporádico. 

Director 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 de acordo com o Despacho Nº 
1774-A/2017 de 24 de Fevereiro, 
onde estão definidas a regras de 
organização e gestão do RNU, ao 
recorrer ao Centro de Saúde onde 
não está inscrito para essa unidade 
de saúde é considerado utente 
esporádico, está informação afixada 
à entrada do Centro de Saúde que 
utentes que tenham médico de 
família a menos de 30 km não são 
atendidos no Centro de Saúde da 
Lousã. 
 
Coordenador da USF Serra da Lousã, 
reuniu com o utente explicando as 
regras de atendimento de 
esporádicos. 
 
Foi também informando o 
exponente que o Centro de Saúde 
lamenta a falha de comunicação que 
existiu aquando do telefonema. 

N.º 02/2018 
Falta de condições nos 
gabinetes da USF Serra da 
Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Director Executivo do ACeS aceitou 
proposta de decisão do Gabinete do 
Cidadão dando por encerrado o 
processo. 
 
Foi enviada resposta à exponente, 
informando que a USF Serra da Lousã 
já reportou superiormente esta 
situação quer por escrito, quer 
verbalmente. 
 
Após novos contactos com a ARS 
Centro, IP, informou que até ao final 
do mês será assinado contrato com a 
empresa selecionada para efetuar as 
obras, tendo 30 dias para iniciar a 
obra. 

N.º 03/2018 
Falta de condições nos 
gabinetes da USF Serra da 
Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 

Director Executivo do ACeS aceitou 
proposta de decisão do Gabinete do 
Cidadão dando por encerrado o 
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Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 
 

processo. 
 
Foi enviada resposta ao exponente, 
informando que a USF Serra da Lousã 
já reportou superiormente esta 
situação quer por escrito, quer 
verbalmente. 
 
Após novos contactos com a ARS 
Centro, IP, informou que até ao final 
do mês será assinado contrato com a 
empresa selecionada para efetuar as 
obras, tendo 30 dias para iniciar a 
obra. 

N.º 04/2018 
Falta medica de família na 
USF Serra da Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Ainda não fui enviada à USF a 
decisão do Gabinete do Cidadão. 

N.º 05/2018 
Falha no atendimento 
telefónico. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 
 

Director Executivo do ACeS aceitou 
proposta de decisão do Gabinete do 
Cidadão dando por encerrado o 
processo. 
 
Foi enviada carta à exponente, 
informando que nesse dia após 
análise da situação verificou-se não 
existir nenhuma chamada 
perceptível no gravador da USF Serra 
da Lousã relativa à exponente, no 
entanto existem limitações no 
atendimento das chamadas 
telefónicas inerentes ao volume de 
utentes que são atendidos 
diariamente. 
 
A USF Serra da Lousã tem um manual 
de atendimento telefónico acessível 
aos utentes. 

N.º 06/2018 
Pedido de MCDT em 
consulta de doença aguda. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 
 

Director 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 filha tinha sido observada no 
âmbito da consulta de doença 
aguda/intersubstituição e após a 
médica ter avaliado a situação 
decidiu prescrever-lhe um anti-
inflamatório adequado à situação 
clinica. 
 
A médica informou que se as queixas 
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se mantivessem após 3 dias de 
tratamento deveria ser reavaliada na 
USF Serra da Lousã. 

N.º 07/2018 
-Ato de enfermagem não 
efetuado 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Director 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 o procedimento adoptado pelo 
enfermeiro foi com base nas 
orientações refecidas pela Direcção 
Geral da Saúde, tendo sido explicado 
à mãe o motivo pelo qual o filho não 
estava dentro desses critérios. 

N.º 08/2018 

Atendimento não efetuado 
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 do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Director 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 o atendimento de utentes 
esporádicos (todo o cidadão, utente 
do SNS, que se encontre 
transitoriamente a mais de 30 km da 
sua unidade) é partilhado pelas 2 
USF que constituem o Centro de 
Saúde da Lousã, encontrando-se esta 
informação afixada na entrada do 
Centro de Saúde. 

N.º 09/2018 
Falta médica de família na 
USF Serra da Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Director 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 tinha integrado 
concurso na área MGF e foi exercer 
actividade profissional por 
mobilidade para outro ACES. 
 
Antecipadamente a USF Serra da 
Lousã, realizou a selecção de outro 
profissional médico, tendo a ARS 
Centro sido informada deste 
procedimento, aguardando 
autorização de mobilidade da médica 
para a USF Serra da Lousã. 

N.º 10/2018 
Falta médica de família na 
USF Serra da Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 

Director Executivo do ACeS aceitou 
proposta de decisão do Gabinete do 
Cidadão dando por encerrado o 
processo. 
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Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

 
Gabinete do Cidadão enviou 
resposta à exponente, informando 
que a médica tinha integrado 
concurso na área MGF e foi exercer 
actividade profissional por 
mobilidade para outro ACES. 
 
Antecipadamente a USF Serra da 
Lousã, realizou a selecção de outro 
profissional médico, tendo a ARS 
Centro sido informada deste 
procedimento, aguardando 
autorização de mobilidade da médica 
para a USF Serra da Lousã. 

N.º 11/2018 
Falha no atendimento 
telefónico. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão e Comissão de 
Utentes. 

Director 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 todas as mensagens audíveis e 
preceptiveis deixadas no telefone 
foram devidamente tratadas, o outro 
telefone encontra-se no 
atendimento das assistentes 
operacionais e não tem gravador de 
mensagens e, por estarem ocupadas, 
não existiu a possibilidade de 
atender as chamadas. 
 
O secretariado clínico da USF Serra 
da Lousã tem reportado o problema 
dos telefones, nomeadamente as 
gravações imperceptíveis e 
inaudíveis, com variadas 
interferências. 

N.º 05/2018 
(Gabinete 
Cidadão) 

Falta médica de família na 
USF Serra da Lousã. 

Envio de via azul e via amarela ao 
Gabinete do Cidadão. 
 
Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão. 

Director 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 tinha integrado 
concurso na área MGF e foi exercer 
actividade profissional por 
mobilidade para outro ACES. 
 
Antecipadamente a USF Serra da 
Lousã, realizou a selecção de outro 
profissional médico, tendo a ARS 
Centro sido informada deste 
procedimento, aguardando 
autorização de mobilidade da médica 
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para a USF Serra da Lousã. 

Reclamação 
ERS 

Atendimento médico não 
adequado. 

Coordenador enviou informação ao 
Gabinete do Cidadão. 

Director 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 mãe foi consultada pelo novo 
médico de família, tendo sido feita a 
apresentação do mesmo, ouviu as 
suas queixas e mantendo o processo 
clínico informático aberto onde 
constavam as notas clínicas prévias. 
Foi novamente consultada por outra 
médica, por situação doença aguda, 
realizado agendamento de consulta 
de hipertensão arterial, com 
finalidade de regular o seguimento 
dessa patologia. Foi marcada reunião 
com o Coordenador da USF Serra da 
Lousã, onde foram esclarecidas as 
dúvidas apresentadas. 

 
 

 


