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“Numa prática autónoma, reforçar a Qualidade!” 
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I. INTRODUÇÃO 
 

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

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

destes três anos de atividade e de contratualização. 

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

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

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde sobre o processo de contratualização 

interna para 2016 e tendo em conta que a Coordenação Nacional para os Cuidados de Saúde 

Primários, anunciou um novo ciclo do processo de contratualização para 2017/19, decidimos 

fazer a transição para o novo ciclo, publicando, excecionalmente o PA para 2016 com o objetivo 

de até dezembro de 2016 construir o PA para o novo ciclo, 2017-19, coincidindo assim, com o 

ciclo da “contratualização inteligente” de modo a continuar a desenvolver um modelo de 

sustentabilidade adequado à marca USF Serra da Lousã, que permita continuar a ultrapassar os 

desafios das metas a contratualizar anualmente e, ao mesmo tempo, continuar a incrementar a 

qualidade dos serviços que prestamos e a aumentar a satisfação dos profissionais e dos utentes. 
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II.   METODOLOGIA 
 

Tendo em conta, o descrito no capítulo anterior, a metodologia utilizada para a elaboração deste 

PA foi atualizar o PA de 2014-15 e acrescentado o desenvolvimento de novas parcerias, ficando 

já assumido que o PA do próximo triénio irá procurar equilibrar a necessidade de eficácia e de 

participação de todos os profissionais da USF e da comunidade Lousanense, solicitando-se a 

opinião da Comissão de Utentes da USF e da comunidade com a realização de um questionário 

online (já efetuado em 2014) aos parceiros da comunidade lousanense. 

A elaboração deste PA foi orientada, para além do Plano Nacional de Saúde (PNS 2012-2016), 

das Orientações Técnicas da Direcção Geral de Saúde (DGS), pelos documentos que definem a 

carteira de serviços e a matriz nacional de indicadores da ACSS. 

Toda a actividade médica, de enfermagem e do secretariado clínico (incluindo a carga horária) 

está organizada em função das previsões das necessidades dos utentes e do PA, de acordo com 

as orientações técnicas da DGS e da lista de serviços daí resultante, além dos resultados 

já alcançados pela USF ao longo destes oito anos de actividade. 

As consultas de Saúde Infantil e Juvenil (SIJ), de Saúde Materna (SM), Planeamento 

Familiar (PF), vigilância de Diabéticos (DM) e de Hipertensos (HTA), realizadas de 

acordo com as Orientações Técnicas da DGS, são efectuadas em equipa nuclear 

(médicos e enfermeiros). Assim, encontra-se definida a actuação de cada elemento, 

incluindo o secretariado clínico, no modelo de PA adoptado na USF desde o seu início 

em modelo B, complementado pelo próprio Regulamento Interno da USF. 

Além das actividades da carteira básica de serviços, aprovaram-se outras actividades 

referentes aos núcleos facilitadores e uma parceria com a Câmara Municipal da Lousã 

(CML) na área da avaliação geral dos atletas amadores menores de idade que 

complementam a nossa agenda produtiva. 

Para finalizar, salienta-se que, em termos de monitorização, todos os programas do PA 

serão monitorizados periodicamente (julho, outubro e janeiro), tendo em conta os 

indicadores de execução e de pilotagem, podendo o PA ser revisto a qualquer momento.  
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III.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA USF 
 

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

1.1. Missão 

Atender em tempo útil, com eficiência e qualidade, a população da sua área geográfica de 

influência, garantindo a acessibilidade, a globalidade e a continuidade dos cuidados. 

 

1.2. Visão 

Tornar a USF uma referência em Cuidados de Saúde Primários em termos de satisfação dos 

cidadãos e dos profissionais, sempre disponíveis para inovar e responder às necessidades da 

população. 

 

1.3. Valores 

Ser uma Equipa competente, dinâmica, rigorosa e inovadora, interagindo com a comunidade, 

com a convicção de cada um e de todos que, ao investimento pessoal e profissional, 

corresponderá a excelência de serviços. Na tabela seguinte enumeram-se os sete principais 

valores, os nossos valores de referência, definidos por unanimidade entre todos os elementos 

da USF, explicitando-se assim o código de conduta da USF. 

 

VALORES  

USF SL 
QUALIDADES PESSOAIS OU SIGNIFICADO 

PRÁTICO DO VALOR 

DISPONIBILIDADE 

Acessibilidade organizada; 

Flexibilidade;  

Abertura. 

RESPEITO 

Tolerância; 

Lealdade e Respeito; 

Companheirismo; 

Frontalidade; 

Honestidade. 

RESPONSABILIDADE 

Qualidade;  

Rigor;  

Eficiência; 

Profissionalismo. 

COMPETÊNCIA 

Organização;  

Método;  

Saber;  

Motivação. 

SATISFAÇÃO Individual, colectiva e da comunidade. 

INOVAÇÃO Respostas diferentes com melhoria dos cuidados. 

EXCELÊNCIA Elevados padrões de qualidade. 

Tabela 1 – Valores da USF Serra da Lousã 
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2. VECTORES ORGANIZACIONAIS 
 

A USF guia-se por um conjunto de cinco vectores organizacionais: 

 

a) Orientação para o Utente: na vertente assistencial a sua actividade caracteriza-se pela 

procura da satisfação das necessidades de saúde da população inscrita. Assim, orienta-se para a 

pessoa total (independentemente da idade ou sexo), nos diferentes problemas de saúde e nos 

diferentes tipos de intervenção. Procura ter um conhecimento real da relação de cada pessoa 

com a sua família e a comunidade que a rodeia. Actua na promoção da saúde, prevenção da 

doença, tratamento e reabilitação. Presta cuidados acessíveis nas situações de doença aguda e 

apoio domiciliário e numa perspectiva multiprofissional de trabalho em equipa, de forma 

compreensiva e global. 

 

b) Política da Qualidade: a USF implementa e controla o seu compromisso com a Qualidade 

(ACSS/DGS), tendo como objectivo manter a ACREDITAÇÂO, movendo a sua acção com 

base em seis pilares: monitorizar os processos de trabalho, realizando regularmente auditorias 

internas; procurar a melhoria contínua assente no modelo PDCA; promover a satisfação 

crescente dos utentes; procurar de forma permanente o desenvolvimento e a satisfação dos 

profissionais; estimular o estabelecimento de parcerias estratégicas sólidas e incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura de investigação e inovação. 

 

c) Política da Comunicação, Transparência e Ética: a USF implementa e monitoriza o seu 

compromisso relativo à comunicação e transparência, assegurando relações de confiança através 

duma comunicação transparente, não discriminatória, aberta, dialogante e interactiva com todos 

os que fazem parte da sua esfera de relacionamentos, desde os utentes, profissionais, 

administração e parceiros, até à comunidade. Implementa o seu compromisso relativo à Ética 

através do Código de Ética, o qual reúne um conjunto de valores, princípios e normas que 

orientam a acção dos profissionais da USF perante os seus parceiros, nomeadamente a indústria 

farmacêutica. 

 

d) Unidade formativa: aprofundamento da colaboração já encetada com as Escolas de 

Enfermagem e Médica da Universidade de Coimbra, a Coordenação do Internato, na formação 

pré e pós-graduada (internato médico) de quadros a integrar no sistema de saúde, dando ênfase a 

modelos de ensino-aprendizagem que privilegiem uma relação personalizada orientador-

formando e formando-USF, com recurso a modelos de supervisão, dinâmica de grupos e 

avaliação contínua, como é próprio da pedagogia de adultos. 
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e) Política das Parcerias: a USF deve ser o motor na implementação de parceiras internas 

(ACeS) e externas (comunidade e hospitais), adotando o conceito de acção conjunta, com vários 

protagonistas que se aglutinam à volta de um objectivo partilhado, disponibilizam recursos para 

em conjunto definirem e negociarem estratégias e caminhos que viabilizam o referido objectivo, 

avaliando conjuntamente os seus resultados. 

 

3. ANÁLISE INTERNA E EXTERNA - SWOT 
 

3.1. AVALIAÇÃO INTERNA 
 

3.1.1. Pontos Fortes: 

 Marca (USF Serra da Lousã) reconhecida e respeitada  

 Acessibilidade fácil e organizada 

 Grande capacidade produtiva 

 Pontualidade de todos os profissionais 

 Heterogeneidade da equipa 

 Boas condições de trabalho 

 Atividades extra assistenciais (fora da USF) rotineiras (existência do Núcleo da 

Felicidade) 

 Unidade formativa 

 Inserção em programa de Acreditação (melhoria contínua) 

 

3.1.2. Pontos Fracos: 

 Serviço telefónico sem triagem  

 Heterogeneidade na dinâmica das equipas nucleares 

 Inibição na manifestação das crises internas / gestão da insatisfação 

 Intensidade de carga horária 

 Alguns profissionais desmotivados  

 Secretariado clínico sem back office 

 Rácio de utentes por Secretário Clínico muito elevado 
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3.2. AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

3.2.1. Oportunidades: 

 Manter a Acreditação nas novas instalações 

 Parcerias comunitárias 

 Entrada de novos profissionais  

 Entrada de novos internos 

 Renovar lideranças 

 

3.2.2. Ameaças: 

 Processo de acreditação 

 Novas instalações 

 Sistema informático e diversificação das aplicações / eterno worm 

Conficker 

 Viatura em fase terminal de vida 

 Política de saúde hospitalocêntrica 

 Burocracias 

 Expectativas de (alguns) utentes 

 

 

4. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ACTUAÇÃO  
 

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

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

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

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

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

vigor sobre os cuidados domiciliários.  
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5. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA LOUSÃ – CENSOS DE 2011  
 

O concelho da Lousã tem tido um aumento gradual da população residente, desde a década de 

70, particularmente na década de 1991-2001. Esta tendência progressiva contraria o decréscimo 

populacional que se verificou, sobretudo no período de 1981 a 1991, na região centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Mediante os dados relativos a 2011 (Censos 2011), o concelho da Lousã acolhe um número 

total de 17 606 habitantes (figura 1), apresentando uma densidade populacional de 127,2 

hab/km². Relativamente aos Censos de 2001, constatou-se um aumento sensivelmente de 1853 

indivíduos, correspondendo a um crescimento populacional de 11,8% (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: INE (censos 2011) 
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O gráfico 2 mostra que a distribuição da população é heterogénea, sendo a freguesia da Lousã, 

onde se localiza a USF, bastante mais populosa que as restantes, concentrando 58% dos 

indivíduos do concelho, seguindo-se a freguesia de Vilarinho com 17%, Serpins com 10%, 

Gândaras com 7%, Foz de Arouce com 6% e Casal de Ermio com apenas 2%. 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (Censos 2011) 

 

 

Relativamente à idade, observa-se uma concentração da população na faixa etária entre os 25 e 

os 64 anos, pelo que se pode considerar uma população activa, tal como se verifica no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: INE (censos 2011) 
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O índice de envelhecimento na população é, aproximadamente, na proporção de 1.14 idosos 

(população com 65 anos ou mais) para 1 criança (idade compreendida entre os 0 e os 14 anos). 

Segundo o gráfico 4, a freguesia com menor índice de envelhecimento é a de Vilarinho. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (censos 2011) 

 

 

Segundo outros dados recolhidos a partir dos Censos realizados em 2011, ainda relativamente a 

indicadores demográficos, a taxa de natalidade no concelho é de 9.3 nados vivos por cada 1000 

habitantes. A taxa de nupcialidade é de 3/1000 e a taxa de divórcio de 2.6/1000.  

No concelho residem 6878 núcleos familiares num total de 10570 alojamentos familiares. 

Quanto à actividade económica, o concelho apresenta uma taxa de actividade de 55.9%, e uma 

taxa de desemprego de 11.0%. 

 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA NA USF  

 

No dia 31 de Dezembro de 2015, a USF Serra da Lousã tinha um total de 9701 utentes inscritos, 

a que correspondiam 12.481 unidades ponderadas (UP), sendo 5040 (51.95%) do sexo feminino 

e 4661 (48.05%) do sexo masculino, distribuídos pelos seguintes grupos etários: 
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0-4 

Anos 

5-19 

Anos 

20-34 

Anos 

35-49 

Anos 

50-64 

Anos 

65-74 

Anos 

≥ 75 

Anos 
Total 

TOTAL 
415 1537 1506 2499 1791 1003 950 9701 

% 
4,28% 15,84% 15,53% 25,76% 18,46% 10,34% 9,79% 100,00% 

          Fonte: SINUS 
Tabela 2 – Utentes inscritos na USF SL por grupo etário a 31 de Dezembro de 2015 

Como podemos verificar, 20.13% da população da USF é idosa (65 anos ou mais) e 9.79% têm 

75 anos ou mais. No lado oposto da tabela temos as crianças com menos de 5 anos que 

correspondem a 4.28% da população inscrita na USF. A população activa, dos 15 aos 64 anos, 

corresponde a 64.79% da população. 

O índice de envelhecimento da população do ficheiro é de 133,49%. Por sua vez, o índice de 

dependência total é de 54.35%, com 33.69% de dependência de idosos (>= 65 anos) e 23.28% 

de dependência de jovens(< 15 anos).  

No que toca à população feminina, 19,95% do total da população inscrita na USF são mulheres 

em idade fértil (15 a 44 anos). 

No gráfico 5 está representada a pirâmide etária dos utentes inscritos na USF à data de 31 de 

Dezembro de 2015. Trata-se de uma pirâmide com base retraída e topo alargado, o que reflecte 

uma população envelhecida. 

 
 

 

 
 

Gráfico 5 - Pirâmide etária dos utentes inscritos na USF SL a 31 de dezembro de 2015 

Fonte: SINUS 31-12-2015 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

14 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

 

7. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE  
 

Sabe-se que a nível dos últimos anos, as patologias que motivam frequentemente o acesso aos 

CSP são a diabetes, a hipertensão arterial, as patologias cardiovasculares, osteoarticulares, 

musculares e neurológicas, alcoolismo/dependências e patologias do foro oncológico, além da 

necessidade de diariamente dar resposta a situações agudas e cada vez mais, às situações do 

comportamento alimentar, nomeadamente a obesidade. 

Do que está codificado de acordo com a ICPC2 e registado no programa informático “Medicine 

One” como problemas de saúde, verificamos os 10 primeiros problemas (tabela 3), que 

correspondem a 23.9% dos problemas registados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Principais problemas de saúde.  

(Fonte: Medicine One consultado em 16/03/2016 com dados referentes ao período 01/01/2015 a 

31/12/2015) 

 

 

 

 

 

Código 

ICPC-2 
Principais Problemas de Saúde % 

R74 INFECÇÃO AGUDA DO APAR. RESP. SUPERIOR 5.0 

R76 AMIGDALITE AGUDA 2.9 

L03 SINTOMA/QUEIXA DA REGIÃO LOMBAR 2.5 

U71 CISTITE/OUTRA INFECÇÃO URINÁRIA 2.3 

R75 SINUSITE CRÓNICA/AGUDA  2.1 

D73 GASTROENTERITE, PRESUMÍVEL INFECÇÃO  2.0 

P74 DISTÚRBIO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE 1.9 

K85 TENSÃO ARTERIAL ELEVADA 1.7 

T93 ALTERAÇÃO DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 1.7 

T83 EXCESSO DE PESO 1.7 
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8. POPULAÇÃO-ALVO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE  

 
Na tabela 4 está representada a população-alvo dos diferentes programas de saúde. 
 

Tabela 4 – População-alvo dos Programas de Saúde. 

(Fonte: Medicine One e SINUS consultados em 16.03.2016 com dados referentes ao período 01/01/2015 

a 31/12/2015) 

Grupo etário 
Masculino Feminino Total 

N % N %  

Saúde Infantil e Juvenil 

0-11 meses 28 41.2 40 58.8 68 

12-23 meses 40 52.0 37 48 77 

5 anos 66 62.9 39 37.1 105 

6-7 anos 102 48.3 109 51.7 211 

8 anos 56 51.9 52 48.1 108 

10 anos 63 52.5 57 47.5 120 

13 anos 48 49.0 50 51 98 

15 anos 59 57.3 44 42.7 103 

0 - 18 anos 972 52.5 880 47.5 1852 

Planeamento Familiar 

15-49 anos  2323  2323 

Prevenção Oncológica 

Cancro do Colo do útero 

25-49 anos  1914  1914 

25-64 anos  1862  1862 

Cancro da Mama 

50-69 anos  1188  1188 

Cancro do Cólon e Recto 

50-70 anos 1188 49.0 1237 51.0 2425 

Idosos 

65-74 anos 467 46.6 536 53.4 1003 

≥75 anos 363 38.2 587 61.8 950 

Diabéticos 

18-75 anos 363 49.8 366 50.2 729 

Hipertensos 

18-75 anos 867 44.9 1063 55.1 1930 

Grávidas 

Média anual   35  35 
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IV.  PROGRAMAS DA CARTEIRA BÁSICA  
 

A equipa mantém em execução os programas estabelecidos na Carteira Básica, e que já 

constavam dos anteriores Planos de Acção da USF:  

1. Programa de Saúde Infantil e Juvenil; 

2. Programa de Planeamento Familiar; 

3. Programa de Saúde Materna; 

4. Programa de Prevenção Oncológica; 

5. Programa de Vigilância de Diabéticos; 

6. Programa de Vigilância de Hipertensos; 

7. Programa de Saúde do Idoso; 

8. Programa de Vacinação; 

9. Programa de Cuidados em Situações de Doença Aguda; 

10. Programa de Visitação Domiciliária. 

 

 

1. PROGRAMA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

 

 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se proporcionar ao recém-nascido, criança e ao adolescente/jovem uma vigilância de 

saúde adequada, cumprindo as orientações técnicas emanadas pela Direção Geral de Saúde, de 

modo a contribuir para a qualidade de saúde dos “futuros ativos” do nosso país. 

Com este Programa, pretendemos dar resposta aos seguintes objetivos gerais: 

1. Avaliar o desenvolvimento estato-ponderal e psico-motor das crianças; 

2. Assegurar o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação (PNV); 

3. Estimular a prática de comportamentos saudáveis; 

4. Contribuir para a prevenção de acidentes e intoxicações; 

5. Detetar precocemente situações que possam afetar negativamente o desenvolvimento da 

criança; 

6. Sinalizar precocemente problemas da criança, qualificando a referenciação hospitalar ou 

outra em equipa multidisciplinar. 

7. Acompanhar as crianças referenciadas ao Hospital Pediátrico ou outras instituições, 

proporcionando-lhes apoio continuado. 
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Pretende-se também com este programa contribuir para a diminuição do afluxo às urgências 

pediátricas hospitalares, garantindo a acessibilidade à USF para todas as situações agudas 

(Programa de Cuidados em Situações de Doença Aguda), durante todo o período de 

funcionamento da USF. 

Sabendo que em Portugal a prevalência da obesidade na população infanto-juvenil é elevada, 

pretendemos também continuar a intervir na prevenção e tratamento deste importante problema 

de saúde nesta população, e nas suas famílias, inscritas na USF. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

São 1860 as crianças e jovens dos 0 - 18 anos inscritos na USF a 15.03.16, distribuídos pelas 

seguintes grupos etários: 

 

Grupo 

Etário 

Masculino Feminino 
Total 

N % N % 

0 – 11M 34 49 36 51 70 

12 – 23M 77 50,3 76 49,7 153 

5A 60 56 47 44 107 

6 – 7A 107 49,5 109 50,5 216 

8A 55 51,4 52 48,6 107 

10A 61 52,6 55 47,4 116 

13A 48 50 48 50 96 

15A 59 56,2 46 43,8 105 

0 – 18A 980 52,7 880 47,3 1860 
 

Não descurando nenhuma das faixas etárias visadas pelo Programa de Saúde Infantil e Juvenil 

da DGS (1ª semana de vida, 1M, 2M, 4M, 6M, 9M, 12M,15M, 18M, 2A, 3A, 4A, 5A, 6-7A, 

8A, 10A, 12-13A, 15-18A), consideraremos em particular, como grupos alvo: 

 O recém-nascido (0-28 dias); 

 A criança até ao 3º ano de vida; 

 As crianças com 5 anos e as crianças com 12-13 anos (exames globais de saúde); 

 As crianças com 6-7 anos (final do 1º ano de escolaridade); 

 As crianças com 10 anos (início do 2º ciclo); 

 Jovens dos 15-18 anos manter contacto direto ou indireto (através dos pais), pelo menos uma 

vez por ano. 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJECTIVO 1 

Realizar/confirmar a realização dos diagnósticos precoces entre o 3º e o 6º dia, segundo o 

programa nacional de rastreio, a 98% dos recém-nascidos (RN). 

 

Estratégia 

Realizar consulta oportunista aos RN que recorrem à USF para o diagnóstico precoce/inscrição 

na USF, informando e disponibilizando todas as consultas existentes na USF. 

 

Actividade 1 

 

OBJECTIVO 2 

Efetuar visitação domiciliária a 55% dos recém-nascidos até aos 15 dias de vida. 

 

Estratégia 

Entregar o consentimento informado à grávida no último trimestre da gravidez. Alertar a 

grávida em final de gestação da importância da visita domiciliária do RN. Combinar visita 

domiciliária ao R.N no 1º contacto da mãe na USF (Até 15 dias). 

 

Actividade 2 

Descrição 
Certificação da realização ou realização até ao 7º dia de vida do RN do teste de 

diagnóstico precoce, a todos os RN inscritos na USF. 

Quem Enfermeiros. 

Como Registo no Programa Informático Medicine One e no Boletim de Saúde Infantil 

Onde Gabinete enfermagem. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Nº de diagnósticos precoces até ao 7º dia / nº de RN inscritos na USF nesse 

ano. 

Descrição Visita domiciliária ao Recém-nascidos até aos 15 dias 

Quem Enfermeiros. 

Como 
Realização de visita domiciliária e registo no Programa Informático Medicine 

One e no Boletim de Saúde Infantil 

Onde Domicílio 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Nº de visitas domiciliárias ao RN até 15 dias / nº de RN inscritos na USF nesse 

ano. 
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OBJECTIVO 3 

Realizar primeira consulta na primeira semana de vida a 90% a 95% das crianças. 

 

Estratégia 

Alertar a grávida em final de gestação da importância de vigilância do RN, informando 

e disponibilizando as consultas existentes na USF, nomeadamente a 1ª consulta da vida 

que deve ser realizada o mais precocemente possível. 

 

Actividade3 

 

Descrição 
Realizar a 1ª consulta de vida na primeira semana a 90% a 95% dos RN 

inscritos na USF. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como 
No acto da inscrição na USF e aquando do registo das 1ª vacinas e do teste de 

diagnóstico precoce. 

Onde Consultório/domicílio. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação Nº 1ªs consultas de vida < 8 dias/ nº total de RN inscritos na USF 

 

OBJECTIVO 4 

Registar no Medicine One o local onde todas as crianças e jovens inscritos na USF estão a ser 

vigiados. 

 

Actividade4 

 

 

 

Descrição 
Registar no campo “resumo” do Medicine One: «seguido na USF», «seguido 

na USF e no Privado» ou «seguido no Privado». 

Quem Médicos ou enfermeiros. 

Como 
No primeiro contacto da criança ou jovem com o médico ou enfermeiro de 

família. 

Onde Campo resumo do Medicine One. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Nº de registos no campo resumo do Medicine One versus o número de 

consultas/contactos das crianças e jovens na USF. 
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OBJECTIVO5 

Obter uma taxa de utilização em Saúde Infantil no primeiro ano de vida de 85% até 2017. 

 

OBJECTIVO6 

Fazer, pelo menos, 6 consultas de vigilância de Saúde Infantil dos 0-11 meses nos próximos 

dois anos, às crianças vigiadas na USF. 

 

OBJECTIVO7 

Obter uma percentagem de consultas de vigilância de Saúde Infantil dos 0-11 meses de 

85% nas crianças inscritas na USF, nos próximos dois anos. 

 

Actividade5 

 

OBJECTIVO8 

Obter uma taxa de utilização em Saúde Infantil no segundo ano de vida de 88% até 2017.  

 

OBJECTIVO9 

Fazer, pelo menos, 3 consultas de vigilância de Saúde Infantil dos 12-23 meses durante os 

próximos dois anos. 

 

OBJECTIVO10 

Obter uma percentagem de consultas de vigilância de Saúde Infantil dos 12-23 meses de 86% 

até 2017.  

 

 

 

 

 

 

Descrição 
Vigiar as crianças no 1º ano de vida de acordo com as orientações técnicas da 

DGS, e em situação de doença. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como 
Consulta programada, oportunista e de situações agudas com registo na ficha 

própria da SIJ do MedicineOne 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através dos indicadores da MCSP traçados para 

os objectivos 5,6 e 7. 
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Actividade6 

Descrição 
Vigiar as crianças no 2º ano de vida de acordo com as orientações técnicas da 

DGS, e em situação de doença. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como 
Consulta agendada e consulta oportunista com registo na ficha própria da SIJ 

do Medicine One 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através dos indicadores da MCSP traçados para 

os objectivos 8, 9 e 10. 

 

OBJECTIVO11 

Obter uma taxa de utilização em Saúde Infantil dos 5 aos 7 anos de 85%, nos próximos dois 

anos. 

 

Actividade7 

Descrição 
Vigiar as crianças dos 5-7 anos de idade de acordo com as orientações técnicas 

da DGS, e em situação de doença. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos.  

Como 
Consulta agendada e consulta oportunista com registo na ficha própria da SIJ 

do Medicine One 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem.  

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através dos indicadores da MCSP traçados para 

o objectivo.  

 

OBJECTIVO 12 

Realizar anualmente Exame Global de Saúde (EGS) a 85% das crianças inscritas na USF com 5 

anos completos, nos próximos dois anos. 

 

Estratégia 

Proceder ao agendamento pró-activo ou à convocação das crianças com 5 anos para realização 

do EGS. Efetuar reconvocação (1º por telefone e depois escrito) às que faltam ao exame. Manter 

o acordo com a UCC para sinalizarem as crianças que não tenham realizado o EGS. 
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Actividade8 

Descrição Realizar EGS a crianças com 5 anos. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como 
Agendamento pró-activo, ou convocação (telefone e depois por escrito) das 

respetivas consultas. 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Preferencialmente no 1º quadrimestre do ano, essencialmente nos meses de 

Abril e Maio. 

Avaliação 
Monitorização das atividades através do indicador traçado para o objetivo 2 

vezes por ano. 

 

Actividade9 

Descrição 
Identificação e reconvocação das crianças com 5 anos, que faltaram ao 1º 

agendamento clínico para realização do EGS. 

Quem Secretariado de cada equipa nuclear 

Como Contacto telefónico, CTT ou SMS, e por fim visitação domiciliária 

Onde Secretaria. 

Quando Na semana seguinte à falta. 

Avaliação Nº de convocações x100 / nº de EGS efetuados às crianças reconvocadas. 

 

OBJECTIVO 13 

Entregar a todas as crianças de 5 anos que realizam o EGS na USF o KIT “Entrada na Escola”. 

 

Estratégia 

Oferecer a todas as crianças no dia da consulta dos 5 anos o KIT. 

 

Actividade10 

Aquisição/Execução do KIT “Entrada na Escola”, inserida na aplicação dos Incentivos 

Institucionais. 

 

Actividade11 

Descrição 
Oferecer o KIT “Entrada na Escola” a todas as crianças de 5 anos que façam o 

EGS na USF. 

Quem Médicos e Enfermeiros (em conjunto). 

Como Oferta oportunista no dia da consulta dos 5 anos. 

Onde Consultórios médicos. 

Quando Em qualquer altura do ano. 

Avaliação 
Número de KIT oferecidos versus número de EGS realizados a crianças com 5 

anos. 
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OBJECTIVO 14 

Realizar consulta a 55%das crianças inscritas na USF com 6-7 anos, nos próximos dois anos. 

 

Estratégia 

Proceder ao agendamento pró-activo ou à convocação das crianças com 6-7 anos para realização 

de consulta (no final do 1º ano de escolaridade). 

 

Actividade12 

Descrição Realizar consulta a crianças de 6-7 anos. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como Agendamento proactivo, ou convocação das respetivas consultas. 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Preferencialmente no 3º trimestre do ano, ou em qualquer outra data julgada 

oportuna. 

Avaliação 
Monitorização das atividades através do indicador da MCSP traçado para o 

objetivo 2 vezes por ano. 

 

OBJECTIVO 15 

Realizar consulta a 80 %crianças inscritas na USF com 10 anos, nos próximos dois anos. 

 

Estratégia 

Proceder ao agendamento pró-activo ou à convocação das crianças com 10 anos para realização 

de consulta (inicio do 2º ciclo). 

 

Actividade13 

Descrição Realizar consulta a crianças de 10 anos, início do 2º ciclo. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como Agendamento proactivo, ou convocação das respetivas consultas. 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Preferencialmente no 1º quadrimestre do ano, ou em qualquer outra data 

julgada oportuna. 

Avaliação 
Monitorização das atividades através do indicador da MCSP traçado para o 

objetivo 2 vezes por ano. 

 

 

 

 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

24 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

OBJECTIVO 16 

Realizar anualmente EGS a 65% das crianças inscritas na USF com 12-13 anos completos, nos 

próximos dois anos. 

 

Estratégia 

Proceder ao agendamento pró-activo ou à convocação das crianças com 12-13 anos para 

realização do EGS. Efetuar reconvocação às que faltam ao exame. 

 

Actividade14 

Descrição Realizar EGS a crianças aos 12-13 anos.  

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como Agendamento pró-activo, ou convocação das respetivas consultas.  

Quando 
Preferencialmente no 2º quadrimestre do ano, ou em qualquer outra data julgada 

oportuna.  

Avaliação 
Monitorização das atividades através do indicador traçado para o objetivo 2 

vezes por ano. 

 

Actividade15 

Descrição 
Identificação e reconvocação das crianças com 12-13 anos, que faltaram ao 1º 

agendamento para realização do EGS. 

Quem Secretariado de cada equipa nuclear. 

Como Contacto telefónico, CTT ou SMS. 

Onde Secretaria. 

Quando Na semana seguinte à falta. 

Avaliação Nº de convocações x 100 / nº de EGS efetuados às crianças reconvocadas. 

 

Actividade16 

Descrição 
Registar os hábitos no campo específico do M1 dos adolescentes com 12-13 

anos (55%). 

Quem Médicos e enfermeiros. 

Como 
Registo oportunista em qualquer contacto com o enfermeiro ou médico de 

família. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Ao longo de todo o ano. 

Avaliação 
Monitorização das atividades através do indicador da MCSP traçado para o 

objetivo 2 vezes por ano. 
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OBJECTIVO 17 

Realizar consulta a 50% dos jovens inscritos na USF com 15-18 anos completos, nos próximos 

dois anos. 

Estratégia 

Proceder ao agendamento pró-activo ou à convocação das crianças com 15-18 anos para 

realização de consulta. 

 

Actividade17 

Descrição Realizar consulta a adolescentes com 15-18 anos. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como Agendamento proactivo, ou convocação das respectivas consultas. 

Onde Secretaria, consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Preferencialmente no 3º quadrimestre do ano, ou em qualquer outra data julgada 

oportuna. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através do indicador da MCSP traçado para o 

objectivo 2 vezes por ano. 

 

Actividade18 

Descrição 
Registar os hábitos no campo específico do M1 dos adolescentes com 15-18 

anos. 

Quem Médicos e enfermeiros. 

Como 
Registo oportunista em qualquer contacto com o enfermeiro ou médico de 

família. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Ao longo de todo o ano. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através do indicador da MCSP traçado para o 

objectivo 2 vezes por ano. 

 

OBJECTIVO 18 

Avaliar o peso e altura a 85% a 90% das crianças inscritas com 3 anos completos nos próximos 

dois anos. 

 

Estratégia 

Identificação e classificação das crianças obesas (IMC>Percentil 95) aos 3 anos com pais (pelo 

menos um deles) obesos. 

 

 

 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

26 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

Actividade19 

Descrição 
Avaliar o IMC a todas as crianças aquando da realização da consulta dos 3 anos 

e codificar se IMC>Percentil 95 na lista de problemas como obesidade (T82). 

Quem Médicos e enfermeiros. 

Como Determinação do IMC e classificação na lista de problemas activos. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Aquando da realização da consulta dos 3 anos. 

Avaliação 
Monitorização das atividades através dos indicadores da MCSP traçados para os 

objetivos 16 e 17. 

 

Actividade20 

Projeto a longo prazo, multiterapêutico e em equipa de intervenção familiar. 

Descrição 
Aplicação das ferramentas, www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt 
Construção de plano nutricional e atividades física 
Definição das metas, individuais e familiares 

Quem Médicos e enfermeiros. 

Como Consultas de seguimento, individual e familiar. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Aquando da realização da consulta dos 3 anos e depois consoante a 

periodicidade necessária. 
Consulta oportunística (adulto, aguda ou SIJ) 

Avaliação  

 

OBJECTIVO 19 

Codificar 85% das crianças com Percentil 85 ≤ IMC < 95 Risco de Excesso de Peso (Pré-

obesidade) com o código T81  na lista de problemas e excesso de peso (obesidade) com o 

código T82. 

Estratégia 

Identificação e classificação das crianças obesas (IMC>Percentil 95) aos 5 anos e que 

realizaram EGS na USF.  

Actividade21 

Descrição 
Avaliar o IMC a todas as crianças aquando da realização do EGS aos 5 anos, se 

IMC>Percentil 95 e codificar  na lista de problemas como obesidade (T82). 

Quem Médicos e enfermeiros. 

Como Determinação do IMC e classificação na lista de problemas activos. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Aquando da realização do EGS aos 5 anos. 

Avaliação 
Monitorização das actividades através dos indicadores da MCSP traçados para 

os objectivos 18 e 19. 

http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/
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OBJECTIVO 20 

Avaliar e registar o IMC a 85% das crianças inscritas entre os 12 e os 23 meses.  

Actividade22 

Descrição Avaliar o IMC a todas as crianças vigiadas entre os 12 e os 23 meses. 

Quem Enfermeiros e médicos. 

Como Determinação do IMC e registar no MedicineOne. 

Onde Consultórios de enfermagem e médicos. 

Quando Aquando da realização da consulta de enfermagem ou médica. 

Avaliação 
Nº de crianças entre os 12 e os 23 meses com IMC registado no último ano / nº 

total de crianças entre os 12 e os 23 meses. 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO/ MONITORIZAÇÃO E METAS 

METAS PARA O BIÉNIO DE 2016 - 2017 

Indicadores Fórmula de cálculo 2016 

Percentagem de 

diagnósticos 

precoces realizados 

até ao 7º dia de vida 

do RN 

Nº de diagnósticos precoces realizados até ao 7º 

dia 
98% 

Nº de RN inscritos na USF nesse ano 

Percentagem de 

visitas domiciliárias 

realizadas a RN 

Nº de crianças entre os 0 e os 11 meses com 

visita domiciliária até aos 15 dias 
55% 

Nº total de crianças inscritas entre os 0 e os 11 

meses. 

Percentagem de 1ªs 

consultas 

efectuadas na 1ª 

semana de vida 

Nº de 1ªs consultas efectuadas na 1ª semana de 

vida 
90% 

Nº primeiras consultas na vida 

Taxa de utilização 

de consultas de 

Saúde Infantil no 1º 

ano de vida 

Nº de crianças com idade inferior a 1 ano com 

pelo menos 1 consulta de vigilância de SI no 

período de avaliação 85% 
Nº de crianças inscritas na USF com idade 

inferior a 1 ano 

Nº médio de 

consultas de 

vigilância de SI dos 

0-11 meses 

Nº total de consultas de vigilância de SI dos 0-11 

meses 
6 

Nº de utilizadores de SI dos 0-11 meses 

Percentagem de 

consultas de 

vigilância de SI dos 

0-11 meses 

Nº total de consultas de vigilância de SI dos 0-11 

meses 
85% 

Total de consultas a crianças entre os 0-11 meses 

Taxa de utilização 

de consultas de SI 

no 2º ano de vida 

Nº de crianças com idade de 1-2 anos exclusive, 

com pelo menos 1 consulta de vigilância de SI 

no período de avaliação 
88% 

Nº médio de Nº total de consultas de vigilância de SI dos 12- 3 
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consultas de 

vigilância de SI dos 

12-23meses 

23 meses 

Nº de utilizadores de SI dos 12-23 meses 

Percentagem de 

consultas de 

vigilância de SI dos 

12-23 meses 

Nº total de consultas de vigilância de SI dos 12-

23 meses 

86% Total de consultas a crianças entre os 12-23 

meses 

Nº total de crianças entre os 12 e os 23 meses. 

Taxa de utilização 

de consultas dos 5-7 

anos 

Nº de primeiras consultas no ano a crianças com 

5-7 anos 85% 
 

Nº de inscritos na USF com 5-7 anos. 

Percentagem de 

EGS em crianças 

com 5 anos 

completos 

Total de EGS efectuados aos 5 anos 

85% 
Nº total de crianças com 5 anos 

Taxa de utilização 

de consultas aos 10 

anos 

Total de consultas efectuadas a crianças com 10 

anos 80% 
Nº total de crianças com 10 anos 

Percentagem de 

EGS em crianças 

com 12-13 anos 

completos 

Total de EGS efectuados entre os 12-13 anos a 

crianças com 14 anos 
65% 

Nº total de crianças com 14 anos 

Percentagem de 

utentes com 12-13 

anos com registo de 

hábitos 

Total de registos de hábitos efectuados entre os 

12-13 anos a crianças com 14 anos 
55% 

Número total de crianças com 14 anos 

Percentagem de 

consultas em jovens 

com 15 - 18 anos 

completos 

Total de consultas efectuados aos 15-18 anos em 

jovens com 18 anos 
50% 

Nº total de jovens com 18 anos 

Classificação de 

obesidade aos 3 

anos 

Nº crianças de 3 anos com T82 na lista de 

problemas 85% 
Nº total de crianças com 3 anos com IMC > 20 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade1 a 11 X X X X X X X X X X X X 

Atividade 12         X X X X 

Atividade 13 X X X X         

Atividade 14 e 15     X X X X     

Atividade 16 X X X X X X X X X X X X 

Atividade 17         X X X X 

Atividade 18 a 21 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa   X   X   X   X 
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2. PROGRAMA DE PLANEAMENTO FAMILIAR 

 

 

INTRODUÇÃO 

A importância deste programa advém, em primeiro lugar, de versar a prestação de cuidados de 

saúde preventivos a um grupo populacional de relevância na população activa – as mulheres 

com idades entre os 15 e os 54 anos, e, em segundo lugar, de ser o 1º elo de uma cadeia de 

cuidados antecipatórios visando a promoção de saúde de gerações vindouras. 

Um dos “alvos” prioritários das actividades de Planeamento Familiar (PF) deverão ser também 

os jovens/adolescentes, pelo que devem ser implementadas medidas para atrair e fixar este 

grupo etário, nomeadamente através de horários flexíveis e de atendimento desburocratizado. 

O aconselhamento é crucial, em particular para quem utiliza contracepção pela primeira vez. A 

finalidade é permitir a escolha informada de um método, mediante esclarecimento objectivo, 

correcto e dirigido às necessidades específicas da pessoa, facilitando uma adesão consistente e 

maior continuidade na utilização do método escolhido. 

 

Colocam-se os seguintes objectivos gerais: 

 Evitar a gravidez indesejada, ajudando a regular a fertilidade dos casais de acordo com o 

desejo dos mesmos, proporcionando informação sobre sexualidade e meios contraceptivos, bem 

como orientação nos casos de infertilidade;   

 Evitar a gravidez na adolescência;  

 Reduzir a incidência das DTS e as suas consequências, nomeadamente a infertilidade; 

 Proporcionar consultas pré-concepção, promovendo a maternidade responsável e saudável; 

 Proporcionar o rastreio do cancro do colo uterino e cancro da mama a este grupo 

populacional, mediante consentimento informado, de acordo com o programa de rastreio 

oncológico. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

Mulheres inscritas com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos (em 15/03/2016 estavam 

inscritas 2523) e que, depois de correctamente informadas, desejem aderir ao programa. 
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OBJECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

Fornecimento de informação sobre a importância da consulta anual de PF. 

Marcação da consulta de PF às mulheres utilizadoras sem consulta de PF nos últimos 3 anos. 

Realização oportunista da consulta da PF às mulheres da população alvo, que recorram à USF 

por outros motivos. 

Actividade 1 

 Descrição 
Informação sobre a importância da consulta anual de PF e da consulta de pré-

concepção. 

Quem Médicos, Enfermeiros e Administrativos. 

Como Folhetos/ cartazes. 

Onde 
Placares na sala de espera, secretaria e gabinetes médicos e de enfermagem. 

Página web 

Quando Todo o ano. 

Avaliação Nº de folhetos distribuídos / Nº mulheres com 54 anos. 

 

Actividade 2 

 

Actividade 3 

Descrição Realização da consulta de PF segundo as normas da DGS. 

Quem Médicos, Enfermeiros. 

Como Consulta programada ou oportunista. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente no horário de PF mas permitindo flexibilidade, 

efectuando consultas oportunistas. 

Avaliação Nº de consultas Médicas de PF realizadas / Nº mulheres com 15-54 anos. 

 

 2016 

Taxa de utilização da consulta médica de PF 55% 

Taxa de utilização da consulta de enfermagem de PF 55% 

Descrição 
Proporcionar informação sobre sexualidade e o fornecimento de métodos 

contraceptivos na consulta de PF de Enfermagem. 

Quem Enfermeiros. 

Como Consulta programada. 

Onde Consultório de enfermagem. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Nº de consultas de Enfermagem de PF realizadas / Nº mulheres com 15-54 

anos. 
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Actividade 4 

Descrição 
Identificação e convocação das mulheres com idade entre 15-54 que não 

tiveram uma consulta de PF nos últimos 3 anos. 

Quem Secretariado adstrito a cada equipa nuclear. 

Como 
Convite por CTT, PT, SMS com agendamento em horário preferencial de PF, 

permitindo flexibilidade. 

Onde Secretaria. 

Quando Primeiro e último trimestre do ano. 

Avaliação Nº de convites / Nº de consultas efectuadas às mulheres convocadas. 

 

Actividade 5 

Descrição 

Proporcionar informação sobre sexualidade e o fornecimento de métodos 

contraceptivos na consulta de PF dirigida a jovens, segundo as normas de 

DGS. 

Quem Médicos, Enfermeiros. 

Como Consulta programada ou oportunista. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano, preferencialmente no horário de PF mas permitindo flexibilidade. 

Avaliação 
Nº de consultas Médicas e de Enfermagem de PF realizadas / Nº mulheres com 

15-20 anos. 

 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O ANO DE 2016 

 

Indicadores 2016 

Taxa de utilização médica em PF 55% 

Taxa de utilização de enfermagem em PF 55% 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1 a 3 X X X X X X X X X X X X 

Actividade 4 X X X X         

Actividade 5 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa      X      X 
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3. PROGRAMA DE SAÚDE MATERNA 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Saúde Materna visa prestar a todas as grávidas da USF os cuidados de saúde 

necessários a uma gravidez saudável, integrando os procedimentos do âmbito dos cuidados 

primários prestados pela equipa da USF, no seu ambiente e comunidade, assegurando ainda a 

consulta de puerpério e a continuidade de cuidados. 

A consulta de Saúde Materna (SM) é uma consulta que visa identificar e orientar precocemente 

complicações e fatores de risco que possam afetar a evolução da gravidez e o bem-estar do feto, 

bem como apoiar na preparação do parto e parentalidade 

Nesta consulta é feita educação relativamente à alimentação saudável, escolha e a higiene dos 

alimentos, à importância da saúde oral, esclarecimento sobre a sexualidade durante a gravidez, 

informar sobre os sinais de alerta e desconfortos durante o respetivo período, hábitos a evitar, 

bem como a preparação para o aleitamento materno e informação sobre os cuidados 

relacionados com a segurança rodoviária.  

Será também importante avaliar o risco pré-natal baseada na escala de Goodwin e decidir da 

eventual necessidade de referenciação a cuidados secundários a cargo da equipa (obstetras, 

enfermeiros, pediatras) das duas Maternidades de Coimbra (MDM e MBB), para as quais temos 

protocolo de referenciação. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

Mulheres em idade fértil (15-49 anos) que se prevê que venham a necessitar de cuidados pré-

natais e durante a gravidez, e que pretendam ser seguidas na USF. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 Melhorar a qualidade da vigilância prestada a todas as grávidas seguidas na USF; 

 Dar continuidade e dinamizar os protocolos de articulação de cuidados entre as duas 

Maternidades de Coimbra. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Alcançar uma taxa de utilização em SM de 70%; 

• Conseguir que pelo menos 90% das grávidas tenham a sua primeira consulta no 1º trimestre 

da gravidez; 

• Proporção de grávidas 70% com 6 ou mais consultas de enfermagem em SM; 

• Obter uma taxa de revisão de puerpério de 70%; 
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• Obter uma percentagem de visitas domiciliárias a puérperas vigiadas na USF durante a 

gravidez de 50%; 

• Proporção de grávidas com acompanhamento adequado em pelo menos 60%; 

• Obter um nº médio anual de consultas médicas e de enfermagem por grávida vigiada na USF 

de pelo menos seis (6).  

 

OBJECTIVO 1 

Alcançar uma taxa de utilização em SM de 70%. 

 

Estratégia 

Informação sobre a importância da vigilância em SM na 1ª consulta de gravidez realizada na 

USF, e marcação imediata das consultas seguintes de SM e primeira consulta na MDM ou MBB 

de acordo com os protocolos, a todas as grávidas que manifestem vontade de serem vigiadas na 

USF. 

 

Atividade 1 

Descrição Informação sobre a importância da vigilância da gravidez. 

Quem Médicos, Enfermeiros e Administrativos. 

Como Folhetos e Ensino. 

Onde Placares na sala de espera, secretaria e gabinetes médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano. 

Avaliação Nº de folhetos distribuídos e nº de mulheres a quem foi prestada informação. 

 

Atividade 2 

Descrição Marcação antecipada de todas as consultas de SM. 

Quem Equipa 

Como 
Marcação de consulta, preferencialmente, nos horários de SM, mas com 

flexibilidade. 

Onde Médico/Enfermeiro 

Quando Todo o ano. 

Avaliação Nº de consultas marcadas em SM / Nº de grávidas vigiadas na USF. 

 

 

OBJECTIVO 2 

Conseguir que pelo menos 90% das grávidas tenham a sua primeira consulta no 1º trimestre da 

gravidez. 
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Estratégia 

Alertar as mulheres em idade fértil da importância da realização da 1ª consulta de gravidez o 

mais precocemente possível. Incentivar a inscrição precoce das grávidas na consulta de Saúde 

Materna. Codificação na lista de problemas. 

 

 

Atividade 3 

Descrição 
Realizar a 1ª consulta da gravidez no primeiro trimestre às grávidas vigiadas na 

USF. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos. 

Como 
Quando a mulher souber que está grávida marcar consulta programada, 

oportunista ou realização oportunista, consoante o tempo de gestação. 

Onde Consultório médico 

Quando Todo o ano. 

Avaliação Percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre 

 

OBJECTIVO 3 

Proporção de grávidas com acompanhamento adequado em pelo menos 60%. 

 

Estratégia 

Obter um nº médio anual de consultas médicas por grávida vigiada na USF de 6 (compreendidas 

entre a DUM e até à 42º dia de puerpério), de acordo com as normas em vigor da DGS. 

Atividade 4 

 

Atividade 5 

Descrição Identificação e convocação dos utentes que faltarem à consulta de SM. 

Quem Equipa 

Como Contacto telefónico/CTT/SMS. 

Onde Secretaria. 

Quando No dia seguinte à falta. 

Avaliação Nº de convocações x 100/Nº consultas efetuadas as utentes convocadas. 

Descrição 
Realização da consulta de SM segundo as normas da DGS e protocolo de SM 

da USF. 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Marcação pró-ativa ou realização oportunista (1ª consulta). 

Onde Consultórios. 

Quando Todo o ano preferencialmente no horário de SM, permitindo flexibilidade. 

Avaliação Nº de consultas de SM/ Nº de grávidas vigiadas na USF. 
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OBJECTIVO 4 

Obter uma taxa de revisão de puerpério de 70% até 42 dias pós-parto. 

Estratégia 

Realizar a consulta de revisão de puerpério a todas as puérperas que tenham sido vigiadas 

durante a gravidez na USF. Ensino da necessidade dessa consulta na 2ª metade da gravidez e em 

todos os contactos. Esta consulta será marcada no 1º contacto da puérpera com a USF após o 

parto (por exemplo, aquando da inscrição do RN na USF ou da realização do diagnóstico 

precoce ao RN). 

 

Atividade 6 

Descrição 
Realização da consulta de revisão de puerpério segundo as normas da DGS, até 

42 dias após o parto. 

Quem Médico e Enfermeiros. 

Como Marcação antecipada, marcação oportunista, realização oportunista. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano, em horário preferencial de SM ou PF, permitindo flexibilidade. 

Avaliação Nº de consultas de revisão do puerpério/ Nº total de grávidas vigiadas. 

 

OBJECTIVO 5 

Obter uma percentagem de visitas domiciliárias a puérperas vigiadas na USF durante a gravidez 

de 50%. 

 

Estratégia 

Preparação da grávida, durante as consultas de vigilância, no último trimestre de gravidez, para 

a necessidade da visitação domiciliária após o parto. Entrega de panfleto informativo e 

consentimento informado à grávida. 

Atividade 7 

Descrição 
Realização de visitas domiciliárias a puérperas vigiadas na USF durante a 

gravidez 

Quem Enfermeiros. 

Como Marcação antecipada da visita domiciliária 

Onde Domicílio. 

Quando Todo o ano, permitindo flexibilidade. 

Avaliação 
Nº de vistas domiciliárias de enfermagem a puérperas / Nº de grávidas vigiadas 

na USF. 
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INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O ANO DE 2016 

 

Indicadores 2016 

Taxa de utilização em SM 70% 

Percentagem de primeiras consultas de gravidez no 

primeiro trimestre 
90% 

Nº médio de consultas médicas por grávida vigiada na USF 6 

Nº médio de consultas de enfermagem por grávida vigiada 

na USF 
6 

Percentagem de grávidas com revisão de puerpério 

efetuada 
70% 

Percentagem de visitas domiciliárias a puérperas vigiadas 

na USF durante a gravidez 

 

50% 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Atividade 1 a 7 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa      X      X 

 

 

PROGRAMA DE APOIO AO CASAL GRÁVIDO EM PARCERIA COM 

UCC AROUCE 

Pretende-se proporcionar ao casal grávido uma fácil e progressiva adaptação à gravidez, 

desmistificar medos e receios, bem como criar bases para os primeiros cuidados ao bebé, 

organização e gestão de tempo e problemas, numa nova etapa da vida. 

As equipas nucleares da USF darão a conhecer às suas grávidas/casais a possibilidade de 

frequentar as sessões de preparação para o parto, com início às 28 semanas de gestação. A UCC, 

informará o Coordenador da USF e respetivas equipas nucleares das grávidas que frequentem a 

preparação para o parto. 
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4. PROGRAMA DE PREVENÇÃO ONCOLÓGICA 

 

 

INTRODUÇÃO  

 O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas é considerado prioritário e, à semelhança 

de outros programas, está enquadrado na DGS.  

O Plano Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças Oncológicas, propõe o rastreio para os 

Cancros do Colo do Útero (CCU), Cancro da Mama (CM) e Cancro do Cólon-Reto (CCR), 

elegendo como população-alvo, respetivamente, as mulheres dos 25 aos 64 anos, dos 50 aos 69 

anos e os homens e mulheres dos 50 aos 74 anos. 

A evidência científica Programa nacional de Doenças Oncológicas - 2015 é consensual sobre a 

utilidade de programas de rastreio. Nestas patologias é possível demonstrar que a instituição do 

rastreio conduz a uma redução das taxas de mortalidade da ordem dos 80%, 30% e 20% 

respetivamente. 

 O cancro é a principal causa de morte antes dos 70 anos de idade (isto é, a principal causa de 

morte prematura) e, no conjunto das causas de mortalidade em todas as idades, ocupa o segundo 

lugar depois das doenças cérebro-cardiovasculares.  

Neste programa dá-se prioridade à prevenção primária (como diminuição à exposição ao 

tabagismo prevenção secundária, rastreio (mama e colo do útero) e rastreio oportunístico 

(cólon e reto) e deteção precoce, à identificação de lesões pré-malignas e de neoplasias em 

estádios iniciais. 

 Em relação ao rastreio do cancro da mama está implementado no Centro, cobrindo a totalidade 

da área geográfica. O mesmo sucede com o rastreio do colo do útero, cuja monitorização e 

avaliação do programa é realizada através da aplicação SIIMA rastreios. 

O rastreio do cancro colo-rectal, baseado na pesquisa de sangue oculto nas fezes, tem apenas 

programas embrionários, colocando dificuldades logísticas muito grandes, particularmente na 

realização dos exames endoscópicos necessários. 

A rede de referenciação em oncologia tem de se tornar efetiva, de forma a oferecermos aos 

nossos doentes os melhores cuidados disponíveis e a permitir a melhor rentabilização dos 

recursos disponíveis. Os IPOs continuarão a ser centros de referência neste processo e o eixo de 

articulação do sistema. Nos casos de diagnóstico de doença oncológica, estadiamento e 

tratamento, mantemos a colaboração com os outros níveis de cuidados de saúde no seu 

seguimento, nomeadamente o IPOFG de Coimbra, bem como com os CHUC, enquanto doença 

crónica e na prestação de cuidados paliativos, considerando que cerca de metade virão a morrer 

da doença. 

(Documento publicado em www.dgs.pt a 05/09/2012) 
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Todavia, a controvérsia dos rastreios continua a ser muita. Por exemplo, no rastreio da mama, a 

ARS do Centro, protocolou com a LPCC rastrear as mulheres dos 45 anos aos 70 anos, apesar 

do consenso internacional indicar acima dos 50 anos.  

Sem informação atualizada e de qualidade não é possível prever e monitorizar a eficácia das 

ações a implementar em Oncologia. 

Outra questão complexa são os dados da mortalidade global. O que os dados indicam é que a 

mortalidade específica por cancro da mama reduz-se 20%, em termos relativos, mas apenas 

0,1% (1 morte em 1.000 mulheres) em termos absolutos. A mortalidade global por cancro não 

se altera com o rastreio, portanto, não se pode concluir que o rastreio salve vidas. Para conseguir 

aquele benefício discutível de 0,1% em termos de mortalidade específica, provocam-se danos 

colaterais: 100 casos de falsos positivos em 1.000 mulheres rastreadas (num período de 10 anos) 

e sobre diagnosticam-se 5 em 1.000, com o correspondente sobre tratamento das mulheres que 

afinal estariam destinadas a viver com o cancro e não a morrer dele. 

Em relação ao rastreio oportunístico do cólon e reto, apesar da recente publicação ainda em 

discussão da Norma 003/2014 de 31.03 da DGS, continua por esclarecer com razoabilidade qual 

a melhor opção em termos de prescrição de MCDTs. 

Vamos tentar acompanhar a discussão desta importante matéria, tendo também em conta que 

evitar rastreios injustificados tecnicamente é também um ato de prevenção responsável 

(quaternária e quinária). 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

CCU – Mulheres dos 25 aos 64 anos (Total 2985) com exclusão de mulheres: 

 Tratadas de cancro uterino; 

 Histerectomizadas; 

 Que não iniciaram atividade sexual; 

 Com capacidade física que de todo impossibilite a realização do exame ginecológico. 

 

Deve ser obtido o consentimento informado escrito do utente ou do seu representante legal, com 

registo no processo clínico, após ser informado e esclarecido dos benefícios e riscos a que fica 

sujeito pelo facto de integrar o rastreio.  

 

CM - Mulheres dos 45 aos 69 anos (Total - 1675) com exclusão de mulheres: 

 Grávidas; 

 Com prótese mamária; 

 Com antecedentes de cancro da mama; 

 Com mamografia realizada nos 6 meses anteriores. 
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Deve ser obtido o consentimento informado verbal do utente ou do seu representante legal, com 

registo no processo clínico, após ser informado e esclarecido dos benefícios e riscos a que fica 

sujeito pelo facto de integrar o rastreio.  

 

CCR – Homens e Mulheres dos 50 aos 74 anos (Total - 2995) com exclusão de utentes que 

apresentam sinais e/ou sintomas sugestivos da existência de patologia do cólon ou do reto. 

Deve ser obtido o consentimento informado verbal do utente ou do seu representante legal, com 

registo no processo clínico, após ser informado e esclarecido dos benefícios e riscos a que fica 

sujeito pelo facto de integrar o rastreio.  

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 2016 

Aumentar a percentagem de mulheres 

com rastreio do CCU 
65% 

Manter a percentagem de mulheres 

com rastreio do CM 
70% 

Aumentar a percentagem de homens 

e mulheres com rastreio do CCR 
20% 

 

Definições: 

Rastreio CCU – Registo de colpocitologia nos últimos 3 anos. 

Rastreio CM – Registo de mamografia nos últimos 2 anos. 

Rastreio CCR – Definições da Norma 003/2014 de 31.03 da DGS, em discussão 

pública. 

 

ESTRATÉGIAS GERAIS DOS TRÊS RASTREIOS 

1. Informar sobre prevenção do cancro e sobre os cancros que têm rastreio organizado 

(mama e colo do útero) e oportunístico (colo-rectal), e como proceder.  

2. Promover a responsabilização dos utentes pela opção de aderir ou não ao rastreio, 

disponibilizando informação sobre os prós e os contra de efetuar rastreios 

sistemáticos.  

3. Centrar a atenção dos profissionais da USF no rastreio/deteção precoce do CCU, 

CM e CCR, na respetiva população alvo, mas particularmente nas mulheres dos 50 

aos 74 anos porque devem ser alertadas para a realização dos três rastreios. 

4. Fazer o levantamento das mulheres sem rastreio ou cuja situação de rastreio é 

desconhecida, começando pelos grupos etários dos 50 aos 64 anos. 
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5. Aproveitar todas as atividades na USF para realização de rastreios imediatos ou 

agendamento para consulta própria. 

6. Manter horário próprio destinado à atividade de PF, facultando um período pós 

laboral. 

 

RASTREIO OPORTUNÍSTICO DO CANCRO COLO-RECTAL 
 

1. Não são incluídos no rastreio, devendo ser submetidos a colonoscopia total, os utentes 

que apresentam sinais e/ou sintomas sugestivos da existência de patologia do cólon ou 

do reto (consultar a Norma “Prescrição de Colonoscopia”) e os que integram as 

seguintes situações clínicas:  

a. Antecedentes pessoais de adenoma (s) ou de cancro do cólon ou do reto;  

b. Doença Inflamatória Intestinal;  

c. Antecedentes familiares de primeiro grau de adenoma (s) ou de cancro do cólon 

ou do reto, síndromes hereditárias de cancro do cólon e reto.  

2. É mandatória a obtenção de consentimento informado verbal do utente ou do seu 

representante legal, com registo no processo clínico, após ser informado e esclarecido 

dos benefícios e riscos a que fica sujeito pelo facto de integrar o rastreio.  

3. Devem ser prescritos, quando não existirem testes fornecidos pela ARS, para pesquisa 

de sangue oculto nas fezes, os testes imunoquímicos.  

4. Perante um teste imunoquímico negativo, deve ser repetida a pesquisa de sangue oculto 

nas fezes ao fim de um ano.  

5. Perante um teste imunoquímico positivo deve ser prescrita uma colonoscopia total.  

6. No doente com colonoscopia total normal:  

a. A colonoscopia, realizada em condições otimizadas expressas no relatório, deve 

ser repetida ao fim de 10 anos;  

7. A colonoscopia em condições não otimizadas, expressas no relatório, deve ser repetida 

no prazo máximo de um ano.  
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ATIVIDADES GERAIS DOS TRÊS RASTREIOS 

Atividade 1 

Descrição 
Informação sobre prevenção e rastreio do cancro. Fornecimento de folhetos 

informativos sobre prevenção e rastreio do cancro. 

A quem 
Homens e mulheres dos 50 aos 74 anos 

Mulheres dos 25-69 anos 

Quem Equipa 

Como Educação para a saúde na consulta e distribuição de folhetos informativos 

Onde Sala de espera, secretaria, gabinete médico, enfermagem 

Quando Todo o ano (Particularmente 3º Trimestre) e consulta de vigilância oncológica 

Avaliação 
Nº de folhetos distribuídos 

Nº de utentes a quem foi dada informação. 

 

Atividade 2 

Descrição 
Realização da consulta de prevenção/vigilância oncológica na mulher 

(marcação) 

Quem Enfermeira e Médico (Administrativo) 

A quem Mulheres 25 a 74 anos. 

Como Marcação prévia/programada 

Onde Consultórios de Enfermagem e Médicos 

Quando Dia e Período de Vigilância Oncológica de cada EF e MF 

Avaliação Consultas de PVO marcadas / Indivíduos rastreados 

 

Atividade 3 

Descrição 
Obter e registar informação relativamente às mulheres não vigiadas ou cuja 

situação é desconhecida (levantamento) 

Quem Médicos / Enfermeiros / Administrativo do Programa 

A quem Mulheres 25 a 74 anos. 

Como Inquirir/telefonar/Consulta pró-ativa 

Onde Consulta Indireta; Aberta e Programada 

Quando Setembro a Dezembro de cada ano 

Avaliação 
Nº de consultas realizados/Nº de indivíduos não vigiados ou cuja situação era 

desconhecida 
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Atividade 4 

Descrição 

Realizar consultas oportunistas de vigilância oncológica a utentes da população 

alvo, independentemente do motivo de consulta 

(mulheres dos 45 aos 69 para o CM, e os homens e mulheres dos 50 aos 74 

para o CCR e mulheres dos 25 aos 64 anos para CCU) 

Quem Médicos / Enfermeiros 

A quem Mulheres 65 aos 74 anos e homens e mulheres 50 aos 74 anos. 

Como Consulta Programada, Aberta e Indireta 

Onde Gabinetes Médicos e de Enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº indivíduos rastreados-Nº de consultas VO / Nº de indivíduos rastreados 

 

Atividade 5 

Descrição Registar os resultados CCU, CM e CCR 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como De acordo com o resultado 

Onde Sistema de informação Medicine One 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de exames realizados/ Nº de exames registados 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

METAS PARA 2016 

Indicadores 2016 

CCU 65% 

CM 70% 

CCR 20%  

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1,2,4 e 5 X X X X X X X X X X X X 

Actividade 3         X X X X 

Monitorização do programa    X     X    
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5. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE DIABÉTICOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica evolutiva, com complicações graves a nível de vários 

órgãos e sistemas, sendo uma das causas de morte que registou dos mais importantes acréscimos 

na última década. 

A sua prevalência tem vindo a aumentar, estimando-se que seja superior a 8,3% na população 

adulta em 2011 (IDF). Existe a convicção de uma tendência crescente da prevalência da 

diabetes em Portugal, estimada pela IDF, para 2030 em cerca de 9,9%. 

Os Centros de Saúde são locais privilegiados para a sua abordagem, por permitirem a execução 

de um conjunto de técnicas e atitudes dirigidas ao indivíduo e à sua família e também a grupos 

de diabéticos, baseadas em orientações técnicas atuais, através duma abordagem 

multidisciplinar, atuando em complementaridade, em que cada um dos profissionais envolvidos 

presta cuidados de acordo com a sua área de competências e em articulação estreita com outras 

entidades envolvidas nesta área, de modo a obter ganhos em saúde, muito importantes nesta 

patologia. 

O Processo Assistencial Integrado (PAI) da Diabetes Mellitus tipo 2, Informação da DGS 

nº1/2013, 19 de Fevereiro, aglutina o conjunto de orientações estratégicas e intervenções que se 

propõem em Portugal para controlo da doença. 

De salientar que apesar da construção dos indicadores do programa e da contratualização, entrar 

com a população dos 18 aos 75 anos, todos os diabéticos devem merecer a atenção dos 

profissionais da USF, nomeadamente numa época em que a esperança de vida está a aumentar. 

Da mesma forma o doente pré-diabético (Anomalia da Glicémia em Jejum, AGJ, e a 

Tolerância Diminuída à Glicose, TDG) e os filhos dos diabéticos também devem ser alvos das 

estratégias e atividades, no sentido de retardar o diagnóstico da diabetes e obter um melhor 

controlo metabólico. 

  

POPULAÇÃO-ALVO 

Todos os diabéticos, inscritos na USF e que reúnam as condições para serem vigiados na USF. 

Segundo o Performance Monitor e SIARS, em 18.03.2016, estavam integrados em programa de 

seguimento na USF, 627 diabéticos, perfazendo 89% do total de diabéticos inscritos na USF 

(729). 
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OBJECTIVOS GERAIS 

 Todos os profissionais conhecerem e praticarem as orientações do PAI (DGS, nº1/2013); 

 Diagnosticar, avaliar e controlar (abaixo de 8%) a maioria dos diabéticos; 

 Diminuir a taxa de morbimortalidade por diabetes; 

 Diminuir as complicações da diabetes; 

 Avaliar a qualidade do seguimento dos diabéticos e corrigir as lacunas detetadas; 

 Qualificar a referenciação aos cuidados hospitalares do doente diabético; 

 Diminuir os novos casos de diabetes, em filhos de diabéticos e obesos. 

 

ESTRATÉGIAS GERAIS 

 Deteção precoce da doença:  

o Determinar glicemia em jejum, cada 3 anos, a 90% dos utentes maiores de 45 anos, 

sem fatores de risco. 

o Determinar glicemia em jejum, anualmente, a 85% dos utentes que apresentam 

algum dos seguintes fatores de risco: antecedentes de DM em familiares de 1º grau, 

IMC > 27, macrossomia ou diabetes gestacional, colesterol.HDL ≤ 35 e/ou 

triglicerídeos ≥ 250 mg/dl, HTA, diagnóstico prévio de intolerância à glicose ou 

anomalia glicemia em jejum. 

 Vigiar 80% a 85% dos diabéticos, realizando cerca de 2 consultas por ano, uma em cada 

semestre. 

 Manter o programa anual de garantia da qualidade da prestação de cuidados aos diabéticos 

com introdução de correções nas lacunas detetadas. 

 Implementar atividades programadas e continuadas em grupo, nomeadamente na prática do 

exercício físico e autocontrolo da doença. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBJECTIVO 1 

Codificação com T89 ou T90 na lista de problemas a 98% dos novos diabéticos identificados e 

codificação com A91.02 e A91.01 na lista de problemas a 98% dos novos doentes com 

respetivamente AGJ e TDG. 

 

Estratégia 

Identificação sistemática dos diabéticos, permitindo uma abordagem individualizada da doença. 
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Actividade 1 

Descrição Informação e divulgação sobre diabetes, pré-diabetes e fatores de risco. 

Quem Médicos e Enfermeiros e Administrativos. 

Como 
Folhetos e ensinos da USF (Folheto anual; Alimentação, Exercício Físico e 

Exame ao Pé). 

Onde Sala de espera, secretaria e consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano e em todas as consultas quando pertinente. 

Avaliação Nº de folhetos distribuídos e nº de ensinos realizados. 

 

Actividade 2 

Descrição 
Deteção precoce da doença (consultas da equipa nuclear): utentes utilizadores da 

USF 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Glicemias ocasionais e em jejum. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando Todo o ano e em todas as consultas quando pertinente. 

Avaliação Nº de diabéticos diagnosticados no último ano. 

 

Actividade 3 

Descrição 

Detecção precoce da doença (atividade em grupo): não utilizadores 

1. Utentes sem fatores de risco com idade superior a 45 anos sem nenhuma 

avaliação de glicémia em jejum há mais de 3 anos 

2. Utentes com fatores que não tenham glicémias há mais de ano 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Glicemias em jejum e/ou HbA1c. 

Onde USF 

Quando Rastreio oportunistico de um dia (um em cada semestre) 

Avaliação Nº de diabéticos diagnosticados no último ano.  

 

OBJECTIVO 2 

Realizar 2 consultas de vigilância ao ano, uma em cada semestre, a 80% - 85% dos diabéticos 

vigiados na USF ou 70% dos diabéticos inscritos na USF. 

 

Estratégia 

Marcação ativa e pró-activa da consulta e remarcação quando o doente falta. Realização da 

consulta de vigilância com educação terapêutica do doente. 
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Actividade 4 

Descrição Educação terapêutica aos diabéticos. 

Quem Enfermeiros. 

Como Folhetos e ensinos, consulta. 

Onde Consultórios de enfermagem. 

Quando Todo o ano e em todas as consultas quando pertinente. 

Avaliação 
Nº de consultas médicas realizadas aos diabéticos com 18-75 anos. 

Nº de ensinos realizados aos diabéticos com 18-75 anos. 

 

Actividade 5 

Descrição Identificação e convocação dos utentes que faltaram à consulta de DM. 

Quem Secretariado adstrito a cada equipa nuclear 

Como Contacto telefónico, CTT ou SMS. 

Onde Secretaria. 

Quando No dia seguinte à falta. 

Avaliação Nº de convocação x 100 / nº consultas efectuadas aos utentes convocados. 

 

OBJECTIVO 3 

Pesquisar HbA1C duas vezes ao ano, pelo menos, uma em cada semestre em 70% a 75% dos 

diabéticos inscritos na USF. 

 

Actividade 6 

Descrição Pesquisar HbA1C pelo menos 2 vezes ao ano 

Quem Médicos 

Como Requisição e registo no Medicine One. 

Onde Consultórios médicos 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da consulta DM. Permitir 

flexibilidade. 

Avaliação 
% Diabéticos com pelo menos 2 registos de HbA1C no último ano/Nº de 

Diabéticos vigiados na USF no último ano 

 

OBJECTIVO 4 

Medir a TA pelo duas vezes ao ano, a 70% a 75% dos diabéticos inscritos na USF. 
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Actividade 7 

Descrição Registo de TA pelo menos 2 vezes ao ano 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Medição da TA e registo no MedicineOne 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da consulta DM. Permitir 

flexibilidade. 

Avaliação 
% Diabéticos com pelo menos 2 valores TA registados no último ano/Nº de 

Diabéticos vigiados na USF no último ano 

 

OBJECTIVO 5 

Pesquisar de microalbuminúria pelo menos uma vez por ano, de acordo com as normas em 

vigor da DGS, a 70% a 80% e dos diabéticos inscritos na USF. 

Actividade 8 

Descrição Pesquisar a microalbuminúria pelo menos 1 vez / ano. 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Requisição e registo no Medicine One. Nota: poderá ser utilizado o MicralTest 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da Consulta DM. 

Permitir flexibilidade. 

Avaliação % diabéticos com pelo menos uma avaliação de microalbuminúria no ano. 

 

OBJECTIVO 6 

Pesquisar ficha lipídica pelo menos uma vez nos próximos dois anos, de acordo com as normas 

em vigor da DGS, a 70% a 80% e dos diabéticos inscritos. 

 

Actividade 9 

Descrição Pesquisar ficha lipídica pelo menos 1 vez / dois anos. 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Requisição e registo no Medicine One.  

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da Consulta DM. 

Permitir flexibilidade. 

Avaliação % diabéticos com pelo menos uma ficha lipidica registado no ano.  

 

OBJECTIVO 7 

Referenciar à consulta de rastreio de retinopatia diabética em cada ano, pelo menos a 90% dos 

diabéticos vigiados na USF. 
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Actividade 10 

Descrição Referenciação para rastreio da retinopatia diabética a ocorrer no CS/CHUC 

Quem SC, por orientação médica e de enfermagem. 

Como Marcação de consulta de Oftalmologia (rastreio). 

Onde Secretaria. 

Quando Mês que antecede o rastreio 

Avaliação % diabéticos com uma referenciação para Oftalmologia registada no ano. 

 

OBJECTIVO 8 

Exame sistemático dos pés dos diabéticos, pelo menos uma vez ao ano, a 80% a 85% da 

população-alvo. 

Actividade 11 

Descrição Exame sistemático dos pés dos diabéticos. 

Quem Médicos e Enfermeiros. 

Como Inspecção, pesquisa de pulsos e sensibilidades dos pés dos diabéticos. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem. 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da consulta de DM. 

Permitir flexibilidade. 

Avaliação % diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano. 

 

OBJECTIVO 9 

Desenvolver, em parceria com o pelouro do desporto da CM da Lousã, actividades desportivas 

dirigidas a utentes com Diabetes tipo 2.  

 

PROGRAMA TIPO: com o apoio de um Professor Educação Física da CM da Lousã, efetuar 

atividades lúdico-desportivas dirigidas a diabéticos tipo 2, tendo como finalidade a promoção do 

exercício, do convívio, da auto-confiança, da auto-estima, com a intenção de demonstrar ao 

doente o efeito positivo do exercício no seu auto-controle metabólico.  

 

1. Participantes (utentes da USF): Máximo de 25 diabéticos tipo 2.  

2. Metodologia de selecção dos diabéticos: cada equipa nuclear (médico e enfermeiro) da 

USF, selecciona até 5 diabéticos com idade inferior a 65 anos, em situação de razoável controlo 

metabólico (HbA1c<8%)  e sem contra-indicações formais para a prática de exercício físico 

(cardíacas, respiratórias, osteoarticulares ou outras).  

Após a selecção, deverá o diabético ser contactado pelo médico ou enfermeiro de família.  
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Se existir disponibilidade do diabético para participar, deverá ser explicado o programa, 

nomeadamente a necessidade de tomar obrigatoriamente pequeno-almoço entre as 8h30 e as 

9h00, devendo estar no local do encontro (USF ou Nave) ás 9h15. Salienta-se que não deverá 

praticar exercício físico, andar por exemplo a pé, antes de se deslocar para a USF.  

Deverá vestir roupa e calçado confortável. 

Deverá ser preenchido a ficha tipo. 

3. Equipa: Professor de Educação Física, auxiliado por enfermeiros e médicos da USF. A 

sessão está aberta a todos os profissionais. 

4. Procedimento (actividades):  

 5.1. Introdução + Socialização 

 5.2. Medição da glicémia 

 5.3. Aquecimento  

 5.4. Caminhada (outdoor) ou jogos lúdicos (indoor) 

 5.5. Medição da glicemia 

 5.6. Lanche & Descanso 

 5.7. Exercícios Força, Flexibilidade & Alongamentos 

 5.8. Avaliação final 

 

5. Pós Actividades: avaliação dos resultados, tendo em conta a caracterização do diabético, tipo 

de pequeno-almoço que tomou, pratica ou não exercício físico, resultados obtidos nas glicemias. 

 

 

OBJECTIVO 10 

Articular com o hospital de referência (Consulta do Pé). 
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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. 

Alto risco: existência de isquémia 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. 

 

OBJECTIVO 11 

Registo do regime terapêutico pelos enfermeiros a 80% dos diabéticos: para considerar o 

diagnóstico de Gestão de Regime Terapêutico (GRT) é necessário que o enfermeiro avalie e 

registe também como diagnósticos, 3 grupos de status da GRT: 

 Conhecimentos sobre exercício físico. 

 Conhecimentos sobre hábitos alimentares. 

 Conhecimentos sobre regime medicamentoso. 

 

OBJECTIVO 12 

Qualificar o registo do exercício físico em 80% dos diabéticos vigiados, pelo médico ou 

enfermeiro. No programa do diabético, no separador terapêutica e vigilância, quando o doente 

faz exercício físico, deve-se colocar um √ no ícone Exercício Físico e deve-se discriminar no 

rectângulo dos “Outros Tratamentos” segundo a seguinte escala de exercício físico: 

1 – Exercício aeróbio + Treino resistência 

2 – Exercício aeróbio 30 minutos x 5 dias/ semana actividade moderada 

3 – Exercício aeróbio 30 minutos x 3 dias/ semana actividade moderada 

4 – Exercício aeróbio 25 minutos x 3 dias/ semana actividade vigorosa 

5 – Exercício aeróbio < 3 dias/ semana. 
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OBJECTIVO 13 

Qualificação da referenciação interna e externa – Discussão clínica (médicos e enfermeiros): 

 Uma vez por semestre de todos os DM com HbA1c acima de 8,5%. 

 Reunião clínica ordinária semanal, sempre que exista necessidade de eventualmente 

referenciar um diabético para hospital (neurologia, nefrologia, cardiologia, 

endocrinologia e consulta do pé), excepto para a oftalmologia, situação relacionada com 

a diabetes. 

 Sempre que surjam novidades cientificas sobre a matéria. 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O ANO DE 2016 

Indicadores Fórmula de cálculo 2016 

Classificação da 

Diabetes 

Nº utentes com T89 ou T90 na lista de problemas 
98% 

Nº de utentes diabéticos 

% de diabéticos com 

pelo menos duas 

HbA1C registada no 

último ano 

Diabéticos com pelo menos 2 registos da HbA1C no último ano 

70% 
Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos com 

pelo menos uma 

LDL-C registado nos 

últimos dois anos 

Pacientes diabéticos com pelo menos uma avaliação da LDL-C 

registada durante os últimos dois anos 
70% 

Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos com 

pelo menos uma 

avaliação da 

microalb/proteinúria 

registado nos últimos 

dois anos 

Pacientes diabéticos com pelo menos uma  avaliação da 

microalbúminuria registada nos últimos dois anos; ou com 

demonstração de cuidados médicos por nefropatia (diagnóstico de 

nefropatia ou registo de microalbuminúria ou albuminúria) registada 

no ano 

70% 

Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos com 

pelo menos dois 

valores de TA  

registados no último 

ano 

Pacientes diabéticos com pelo menos duas avaliações da TA 

registada no último ano 

70% 

Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos com 

uma referenciação 

para 

Oftalmologia/rastreio 

registada no ano 

Pacientes diabéticos com uma referenciação registada no ano 

80% 
Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos com 

pelo menos um 

exame dos pés 

registado no ano 

Pacientes diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado 

no ano 
85% 

Diabéticos vigiados na USF com 18-75 anos 

% de diabéticos 

abrangidos pela 

consulta de 

enfermagem 

Nº de utentes diabéticos com consulta de enfermagem 

85% Nº de diabéticos inscritos 
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CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1 a 13 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa    X     X   X 

 

 

6. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE HIPERTENSOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no País e ocupam lugar cimeiro 

entre os internamentos hospitalares, sendo a hipertensão um dos principais factores de risco. A 

prevalência da HTA é elevada, estimando-se em 42,2% (em 2013) e o seu controlo é muito 

insuficiente, segundo estudos recentes, dos doentes tratados (39%), apenas 11% estão 

controlados (segundo estudos PHYSA – Portuguese Hypertension and Salt Study – estudo 

apresentado no 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, em 

2013; INSA – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2013). 

A hipertensão é, actualmente, uma das doenças crónicas com maior repercussão nos órgãos 

vitais (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos), requerendo por isso um correcto controlo. 

Para além de continuar a investir no diagnóstico de HTA e no melhor controlo da pressão 

arterial, é essencial fazer a abordagem integrada dos factores de risco de morbilidade e 

mortalidade cardiovascular, para além da HTA, o tabagismo, a dislipidémia, a diabetes, o 

perímetro abdominal – obesidade e ainda o abuso do álcool, o sedentarismo e o stress. 

Este programa visa a atingir o objectivo final de: 

• Aumentar a proporção dos doentes com hipertensão diagnosticada e controlada; 

• Promover a melhoria das práticas profissionais no que se refere ao diagnóstico, 

tratamento e vigilância do doente hipertenso, adesão à terapêutica não farmacológica e 

farmacológica. 

• Capacitar utentes da sua autovigilância e autocontrolo 

• Aumentar o número de Hipertensos a praticar Exercício físico. 

 

ESTRATÉGIAS GERAIS: 

 Identificar os hipertensos da população da USF e codifica-los na lista de problemas; 

 Publicitar a consulta multidisciplinar de hipertensão, em horário específico para 

seguimento dos hipertensos;  

 Contactar todos os doentes a fazer anti-hipertensores e codificá-los como hipertensos. 
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 Aproveitar todas as consultas de medicina geral e familiar para avaliação sistemática da 

tensão arterial a todos os utentes pelo menos uma vez por ano; 

 Determinação do IMC, o perímetro abdominal, o risco cardiovascular, ficha lipídica, a 

MA e o registo de gestão do regime terapêutico a todos os hipertensos. 

 Identificar os Hipertensos seguidos que estão incluídos num programa de Exercício 

Físico. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

Considera-se a população-alvo a abranger com este programa os Hipertensos identificados 

inscritos na USF. 

Os hipertensos inscritos na USF, em 16.3.16, segundo Medicine One e SINUS, eram 1930, com 

18 ou mais anos, perfazendo uma prevalência de 19,9 % (para um total 9701 utentes).  

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBJECTIVO 1 

Codificação com K86 ou K87 na lista de problemas a 90 % dos novos hipertensos identificados. 

 

Estratégia 

Identificação sistemática dos hipertensos, permitindo uma abordagem individualizada da 

doença. Aproveitar todas as consultas para avaliação sistemática da tensão arterial a todos os 

utentes pelo menos uma vez por ano. Contactar todos os doentes a fazer anti-hipertensores e 

codificá-los. 

 

Actividade 1 

Descrição 
Informação e divulgação sobre hipertensão, outros fatores de risco 

cardiovasculares e estilos de vida saudáveis 

Quem Médicos /Enfermeiros/ Administrativos 

Como Folhetos e ensinos 

Onde Sala de espera, secretaria, consultórios médicos e de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de folhetos distribuídos e Nº de utentes a quem foi realizado ensino. 
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Actividade 2 

Descrição 

Deteção precoce da doença de acordo com os critérios de diagnóstico de HTA 

definidos nas orientações da DGS (020/2011 de 28/09/2011 com atualização a 

19/03/2013) 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como Medição da TA em consulta programada ou oportunista 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem 

Quando Todo o ano quando pertinente 

Avaliação 
Nº doentes hipertensos com idade ≥18anos/ Nº de utilizadores com idade ≥ 18 

anos 

Actividade 3 

Descrição 

Aproveitamento da primeira consulta (médica ou de enfermagem) para a 

medição da TA e promover o autocontrolo da TA de forma a capacitar o utente 

da sua própria vigilância de saúde. 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como Medição da TA em consulta programada ou oportunista 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Nº doentes hipertensos com idade ≥18 anos/ Nº de utilizadores com idade ≥ 18 

anos 

Actividade 4 

Descrição 

 

Contactar todos os doentes a fazer anti-hipertensores para avaliar da 

codificação (o utente só pode ser considerado não vigiado se: 1) se a HTA 

estiver a ser acompanhada por um médico pertencente a outra instituição de 

saúde ou médico privado; 2) deve ser registado no processo clínico o nome e o 

local de trabalho desse médico). 

Quem Médicos, enfermeiros e secretariado clínico 

Como Contacto telefónico, CTT ou SMS 

Onde Consultórios e secretaria 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de hipertensos assinalados como “vigiados” no programa de HTA/ 

Contagem de Hipertensos 

 

OBJECTIVO 2 

Realizar pelo menos uma consulta médica e de enfermagem em cada semestre a 70% dos 

hipertensos inscritos na USF. 

Estratégia 

Marcação ativa e pró-activa da consulta e remarcação quando o doente falta. Realização da 

consulta de vigilância com educação do doente, publicitando a consulta multidisciplinar de 

hipertensão, em horário específico. 
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Actividade 5 

Descrição 
Publicitação da consulta da HTA, em horário específico para seguimento dos 

Hipertensos 

Quem Médicos, enfermeiros, administrativos e assistentes operacionais 

Como Horários em suporte de papel, Web e expositores do hall de entrada 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem, secretaria, hall e Web 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de horários distribuídos  

 

Actividade 6 

Descrição 

Realização de consultas de vigilância de HTA, de acordo com as normas da 

DGS, de forma a garantir que 70% dos Hipertensos tenha pelo menos uma 

determinação de TA em cada semestre 

Quem Médicos e enfermeiros 

Como Registo no M1 

Onde Consultórios (médicos e de enfermagem) 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de Hipertensos com registo de PA nos últimos 6 meses / contagem 

total de hipertensos  

 

Actividade 7 

Descrição 
Informação/ensino sobre a importância da vigilância do doente hipertenso 

(auto-vigilância, auto-controlo da HTA e riscos associados) 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos 

Como Folhetos e ensinos 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem, sala de espera e secretaria 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de folhetos distribuídos e Nº de ensinos realizados 

 

Actividade 8 

Descrição Identificação e convocação dos utentes que faltaram à consulta de HTA  

Quem Secretariado adstrito a cada equipa nuclear, médico e enfermeiro 

Como Contacto telefónico, CTT ou SMS. 

Onde Secretaria ou consultórios 

Quando No dia da falta ou no dia seguinte à falta. 

Avaliação Nº de convocações x 100 / nº consultas efectuadas aos utentes convocados. 
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OBJECTIVO 3 

Avaliar e registar nos utentes hipertensos: IMC, Perímetro Abdominal, Risco CV, 

microalbuminúria, ficha lipídica e registo de gestão do regime terapêutico nos 3 itens (hábitos 

alimentares, hábitos de exercício físico e regime medicamentoso) de forma a garantir um 

acompanhamento adequado.  

 

Estratégia 

Determinação do IMC, Perímetro abdominal, Risco CV, microalbuminúria, ficha lipídica 

(Colesterol total, HDL e Triglicerídeos) e registo de gestão do regime terapêutico. 

Rastreio da nefropatia hipertensiva com determinação na urina de 24h ou equivalente. 

 

Actividade 9 

Descrição 

Avaliar e registar em 80 % dos doentes hipertensos um registo de IMC, 

perímetro abdominal e registo de gestão do regime terapêutico nos últimos 12 

meses 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como Registo no Medicine One. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da consulta HTA. 

Permitir flexibilidade. 

Avaliação 

Contagem de Hipertensos com 1 registo de IMC, de perímetro abdominal e 

registo de gestão do regime terapêutico no último ano/ Contagem do Nº de 

Hipertensos da USF no último ano 

 

Actividade 10 

Descrição 
Avaliar e registar em 55% dos Hipertensos (com idade inferior a 75 anos), pelo 

menos uma determinação de risco CV nos últimos 3 anos 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como Registo no Medicine One. 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem 

Quando 
Todo o ano, preferencialmente em horário específico da consulta HTA. 

Permitir flexibilidade. 

Avaliação 

Contagem de Hipertensos com idade inferior a 75 anos e com 1 registo de 

Risco CV nos últimos 36 meses/ Contagem do Nº de Hipertensos da USF no 

último ano 
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Actividade 11 

Descrição 
Determinação da microalbuminúria na urina de 24h e da ficha lipídica nos 

últimos 3 anos a 70% dos Hipertensos. 

Quem Médicos 

Como Pelo menos 1 vezes de 3 em 3 anos consulta de vigilância 

Onde Consultórios médicos 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
1 Resultado de microalbuminúria e da ficha lipídica realizado nos últimos 3 

Anos /Contagem de Hipertensos 

 

OBJECTIVO 4 

Aumentar o número de Hipertensos a praticar exercício físico. 

 

Estratégia 

Identificar os Hipertensos que estão inseridos num programa de exercício físico: qualificar o 

registo em 80% dos hipertensos vigiados, pelo médico ou enfermeiro. 

Deve ser colocado nas observações da ficha de HTA, segundo a seguinte escala: 

1 – Exercício aeróbio + Treino resistência 

2 – Exercício aeróbio 30 minutos x 5 dias/ semana actividade moderada 

3 – Exercício aeróbio 30 minutos x 3 dias/ semana actividade moderada 

4 – Exercício aeróbio 25 minutos x 3 dias/ semana actividade vigorosa 

5 – Exercício aeróbio < 3 dias/ semana 
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Actividade 12 

Descrição 
Identificar e qualificar os Hipertensos que estão inseridos num programa de 

exercício físico. 

Quem Médicos e enfermeiros 

Como Uma vez por ano 

Onde M1 (nas observações da ficha do Hipertenso) 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de hipertensos inseridos num programa de exercício físico/ contagem 

de hipertensos 

 

OBJECTIVO 5 

Qualificação da referenciação interna e externa – Discussão clínica (médicos e enfermeiros): 

1) Reunião clínica ordinária semanal, sempre que exista necessidade de discutir um caso 

de um Hipertenso não controlado. 

2) Reunião clínica ordinária semanal, sempre que exista necessidade de eventualmente 

referenciar um Hipertenso para hospital (neurologia, nefrologia e cardiologia), excepto 

para a oftalmologia. 

3) Sempre que surjam novidades cientificas sobre a matéria. 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS - 2016 

Indicadores Formula de cálculo 2016 

Classificação de Hipertensão 

Contagem de novos Hipertensos identificados 

codificando-os (K86 ou K87)  90% 

Contagem de hipertensos 

Percentagem de hipertensos 

com IMC, PAbd e Registo 

GRT registado no último ano 

Contagem de hipertensos com registo de IMC, PAbd 

e RGRT nos últimos 12 meses 80% 

Contagem de Hipertensos 

Percentagem de hipertensos 

com registo da pressão arterial 

nos últimos 6 meses 

Contagem de Hipertensos com registo de pelo menos 

2 TA nos últimos 2 meses, abrangendo 2 semestres 70% 

Contagem de Hipertensos 

Percentagem de hipertensos 

com idade < 75 anos e 1 registo 

de Risco CV em 3 anos 

Contagem de Hipertensos com idade inferior a 75 

anos e com 1 registo de Risco CV nos últimos 36 

meses 55% 

Contagem do Nº de Hipertensos da USF no último 

ano 

Percentagem de Hipertensos 

com pelo menos 1 resultado de 

Microalbuminúria e FL nos 

últimos 3 anos 

1 Resultado de microalbuminúria e da ficha lipídica 

realizado nos últimos 3 Anos 
70% 

Contagem de Hipertensos 
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CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Atividade 1 a 12 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa      X      X 

 

7. PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO 

 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população decorrente do desenvolvimento e da evolução social, 

nomeadamente o aumento da esperança de vida e a diminuição da fecundidade, coloca 

crescentes desafios aos profissionais de saúde. 

Com a idade aumenta a probabilidade de se desenvolverem em simultâneo várias patologias 

degenerativas e de evolução prolongada, originando a instalação inexorável, com o decorrer do 

tempo, de alguma dependência de carácter físico, mental e social colocando este grupo em 

situação de particular vulnerabilidade. 

Os idosos (65 e mais anos) serão objecto duma atenção particular, sendo os cuidados 

organizados de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa e família, tendo em 

conta o seu grau de autonomia e de independência, procurando mobilizar os recursos 

disponíveis mais adequados. 

O presente plano reflecte a necessidade da prestação de cuidados específicos a este grupo etário, 

bem como da aplicação das orientações emanadas do Programa Nacional para a Saúde das 

Pessoas Idosas, nomeadamente a promoção de um envelhecimento activo e adequação dos 

cuidados de saúde às necessidades específicas dos idosos. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

A população idosa (>= 65 anos) era, em 31/12/2015, 1953 utentes, o que corresponde a cerca de 

20% do total dos inscritos, um pouco acima dos 16% de média nacional de acordo com os dados 

dos Censos de 2011. Destes utentes, 950 (48,64%) tem idade igual ou superior a 75 anos. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

1. Aumentar a taxa de utilização global de consultas programadas dos idosos até 2017; 

2. Caracterizar quanto ao grau de dependência a população idosa; 

3. Garantir educação para a saúde aos idosos/cuidadores frequentadores da consulta. 
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ESTRATÉGIAS GERAIS 

1. Aumentar a taxa de utilização das consultas dos idosos para 85%; 

2. Atualizar o ficheiro de utentes dependentes, registando o seu grau de dependência no 

programa específico do M1 de vigilância;  

3. Efectuar actividades de educação para a saúde. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBJECTIVO 1 

Obter uma taxa de utilização global de consultas dos 65 ou mais anos de 85%. 

 

Estratégia 

Realizar Exame Periódico de Saúde (EPS), pelo menos uma vez no ano, com rastreio dos 

critérios de fragilidade. Marcação de consulta médica aos idosos não utilizadores, que recorram 

à unidade por outros motivos.  

Actividade 1 

 

Descrição Realização do EPS com rastreio dos critérios de fragilidade 

Quem Médicos, Enfermeiros; Administrativos 

Como Consulta programada ou oportunista 

Onde Consultório/domicílio 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de 1ªs consultas/Nº de utentes com 65 ou mais anos 

 

OBJECTIVO 2 

Determinar o grau de dependência avaliado pelo Índice de Katz e Escala de Lawton e Brody, a 

50% dos idosos inscritos nesta USF até fins de 2017. 

 

Estratégia 

Avaliar o grau de dependência utilizando o Índice de Katz (avaliação das actividades básicas da 

vida diária) escala de Lawton e Brody (avaliação das actividades instrumentais da vida diária) 

durante a realização do Exame Periódico de Saúde (EPS). 

Efectuar o registo electrónico no Medicine One. 
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Actividade 2 

 

Descrição Calculo no Medicine One do grau de dependência. 

Quem Enfermeiros e Médicos 

Como Utilizando a escala de Lawton e Brody e índice de Katz 

Onde Consultório/domicílio 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Avaliação semestral do registo do grau de dependência no programa Medicine 

One/Nº de utentes com 65 ou mais anos com pelo menos uma consulta 

 

OBJECTIVO 3 

Obter um número médio de consultas programadas de idosos de 2 por ano até 2017. 

 

Estratégia 

Informar a população idosa e seus familiares sobre a utilização correcta dos serviços da USF, 

nomeadamente as regras de renovação da prescrição crónica, a sua actualização em consulta e 

as diversas consultas, nomeadamente de Hipertensão Arterial e de Diabetes. Realizar na 

consulta actividades de educação para a saúde e prevenção da doença. Privilegiar a programação 

de consultas. 

 

Actividade 3 

Descrição Informação sobre os serviços prestados na USF e forma de acesso. 

Quem Administrativos 

Como Folhetos/ placares informativos 

Onde Sala de espera 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Nº de folhetos distribuídos 
Presença de informação afixada 

 

Actividade 4 

Descrição Realização da consulta 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como 
Realizar actividades de promoção da saúde e prevenção da doença dirigidas ao 

idoso e familiares/cuidadores. 

Onde Consultórios 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº total de consultas realizadas a utentes com idade igual ou superior a 65 anos 
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OBJECTIVO 4 

Realizar em 95% dos doentes/cuidadores observados actividades de ensino e educação para a 

saúde. 

 

Actividade 5 

Descrição Educação em temas específicos como a prevenção das quedas, úlceras de 

pressão, higiene, nutrição. 

Quem Médicos e Enfermeiros 

Como Ensino presencial, entrega de folhetos informativos 

Onde Consultórios 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de ensinos realizados e nº de folhetos distribuídos 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O BIÉNIO DE 2016 

 

Indicadores Fórmula de cálculo 2016 

Taxa de 

utilização de 

consultas dos 65 

ou mais anos 

Nº de primeiras consultas no ano a utentes com 65 

ou mais anos 

85% Nº de inscritos na USF com 65 ou mais anos 

Nº total de utilizadores em saúde adultos dos 65 ou mais 

anos 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1 a 5 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa   X   X   X   X 
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8. PROGRAMA DE VACINAÇÃO 

 

 

INTRODUÇÃO  

Desde a implementação do programa nacional de vacinação (PNV) em 1965, tem-se verificado 

uma significativa redução da morbilidade e mortalidade pelas doenças infecciosas alvo de 

vacinação, com os consequentes ganhos em saúde. 

Com a entrada em vigor em 1999 do novo programa nacional de vacinação, novas vacinas e 

novos esquemas cronológicos foram implementados. Conseguiu-se assim prevenir mais doenças 

do que com qualquer outra medida terapêutica. 

Em 2012, o PNV foi alvo de novas alterações, destas, salientamos a antecipação da VASPR e 

MenC, anteriormente administradas aos 15 meses, para os 12 meses. A vacinação com a MenC 

passa a ser efectuada apenas com 1 dose, sem necessidade de reforços. 

Novamente atualizado em 01/06/2015 com a introdução da vacina conjugada de 13 valências 

contra infeções por Streptococcus pneumoniae (Pn13) A vacinação com a Pn13 é universal e 

gratuita para todas as crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2015 e tem como objetivo a 

prevenção de infeções por Streptococcus pneumoniae e o controlo dos serotipos incluídos na 

vacina, promovendo a imunidade de grupo e a proteção indireta. 

A vacinação com a Pn13, no âmbito do Programa Nacional de Vacinação (PNV), iniciou-se no 

dia 1 de julho de 2015. 

A Pn13 será, também, administrada gratuitamente a grupos de risco para doença invasiva 

pneumocócica (DIP). As recomendações relativas a estes grupos são alvo de Normas 

específicas. 

Sendo este programa de vacinação a área essencial da prevenção primária de doenças, justifica-

se uma especial chamada de atenção para o êxito do cumprimento dos seus objetivos, atividades 

e metas depende do envolvimento e empenho de todos os profissionais: administrativos, 

médicos e enfermeiros. 

O ficheiro de vacinação da USF está informatizado na aplicação SINUS – vacinação. 
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Vacinação universal- esquema recomendado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Nacional de Vacinação 2015  

Atualizado em 01/06/2015, disponível em www.dgs.pt 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

Todos os inscritos. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Aumentar a taxa de cobertura vacinal de modo a assegurar a imunidade da população 

minimizando a morbilidade por doenças evitáveis. 

 

ESTRATÉGIAS GERAIS: 

 Promover a oferta activa das vacinas e aproveitar todas as oportunidades de vacinação; 

 Promover a verificação do estado vacinal a todo o utente que recorra à unidade para qualquer 

acto médico, de enfermagem ou administrativo; 

 Identificar e proceder à convocatória dos utentes com vacinas em atraso;  

 Promover visita domiciliária nas situações de não comparência face à convocatória; 

 Alargamento do horário de vacinação ao horário de funcionamento da USF. 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBJECTIVO 1 

Monitorizar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) – coorte dos 2 anos e garantir que 96% 

das crianças cumpram o PNV. 

 

Actividade 1 

Descrição 

Vacinar de acordo com o P.N.V., todas as crianças até aos 2 anos, que 

recorrem à U.S.F., quer para consulta programada, de doença ou apenas para 

vacinação 

Quem Enfermeiros 

Como Administrar as vacinas do P.N.V 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 2º 

aniversário/ Contagem de crianças que completam 2 anos. 

 

 

 

 

Actividade 2 

 

Actividade 3 

Descrição 
Convocar as crianças com idade ≤ 2 anos, com registo de vacinas não 

atualizado. 

Quem Administrativos e Enfermeiros 

Como S.M.S., C.T.T., e-mail, contacto telefónico ou visita domiciliária. 

Onde Consultório de enfermagem ou domicílio 

Quando Monitorização mensal a efetuar todo o ano 

Avaliação 
Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 2º 

aniversário/ Contagem de crianças que completam 2 anos. 

Descrição 

Vacinar todas as crianças até aos 2 anos, com a vacina Pn13, que 

recorram à U.S.F., para consultas programadas, doença, ou só para 

vacinação.  

Quem Enfermeiro 

Como Administrar a vacina 

Onde Consultório enfermeiro 

Quando Todo o ano  

Avaliação 
N.º de crianças com ≤ 2 anos sem registo vacinal atualizado / N.º de 

crianças com ≤ 2 anos inscritos na U.S.F.  



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

66 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

OBJECTIVO 2 

Monitorizar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) – coorte dos 7 anos e garantir que 96% 

das crianças com 7 anos cumprem o PNV.  

 

Actividade 4 

Descrição 

Vacinar de acordo com o P.N.V., as crianças até aos 7anos, inclusive, inscritas 

que recorram à U.S.F., quer para consultas programadas, por doença, ou apenas 

para vacinação. 

Quem Enfermeiros 

Como Administrar as vacinas do P.N.V 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 7º 

aniversário/Contagem de crianças que completam 7 anos. 

 

Actividade 5 

Descrição Aproveitar as convocatórias para E.G.S. aos 7 anos, para atualizar o P.N.V. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos 

Como 
Administrar as vacinas do P.N.V aproveitando a convocatória para o E.G.S aos 

6 anos 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano, preferencialmente no 1º quadrimestre 

Avaliação 
Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 7º 

aniversário/Contagem de crianças que completam 7 anos 

 

OBJECTIVO 3 

Monitorizar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) – coorte dos 14 anos e garantir que 95% 

dos jovens até aos 14 anos cumpram o PNV.  

 

Actividade 6 

Descrição 
Vacinar de acordo com o P.N.V. todos os jovens até aos 14 anos, que recorram 

à U.S.F., para consultas programadas ou doença, ou só para vacinação. 

Quem Enfermeiro 

Como Administrar as vacinas 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Contagem de jovens com PNV totalmente cumprido na data do 14º 

aniversário/Contagem de jovens que completam 14 anos. 
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Actividade 7 

Descrição Aproveitar a convocatória dos E.G.S. aos 13 anos, para atualizar o P.N.V. 

Quem Médicos, enfermeiros e administrativos 

Como Administrar as vacinas  

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano, preferencialmente no 2º quadrimestre 

Avaliação 
Contagem de jovens com PNV totalmente cumprido na data do 14º 

aniversário/Contagem de jovens que completam 14 anos. 

 

OBJECTIVO 4 

Garantir que 95% dos jovens com ≤ 18 anos tenham a vacina meningocócica tipo C conforme 

descrito na campanha de vacinação da DGS. 

Actividade 8 

Descrição 

Vacinar de acordo com a campanha de vacinação todos os jovens com ≤ 18 

anos, que recorram à U.S.F., para consultas programadas, doença, ou só para 

vacinação. 

Quem Enfermeiro 

Como Administrar as vacinas 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Todo o ano 

Avaliação 

N.º de jovens com ≤ 18 anos que cumprem o estabelecido na campanha de 

vacinação do meningococo tipo c / N.º total de jovens inscritos com ≤ 18 anos 

na U.S.F. 

 

Actividade 9 

Descrição 
Convocar os jovens com idade ≤ 18 anos, com o registo da vacina 

meningocócica tipo C não atualizado. 

Quem Administrativos e Enfermeiros 

Como S.M.S., C.T.T., e-mail, contacto telefónico 

Onde Consultório de enfermagem e secretaria 

Quando Todo o ano, segundo cronograma da campanha de vacinação 

Avaliação 
N.º de jovens com ≤ 18 anos sem registo atualizado, que responderam / N.º de 

jovens com ≤ 18 anos inscritos na U.S.F sem registo atualizado. 

 

OBJECTIVO 5 

Garantir que 86% dos adultos ≥ 25 anos tenham a vacina Td atualizada. 
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Actividade 10 

Descrição 

Vacinar de acordo com o P.N.V. todos os adultos com ≥ 25 anos que recorram 

à U.S.F., aproveitando todos os contactos, para atualizar registo vacinal 

informático e administrar a vacina Td 

Quem Administrativos, Enfermeiros e Médicos 

Como Atualizar registo vacinal informático e administrar a vacina 

Onde Secretaria administrativa, consultório enfermeiro ou médico 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
N.º de utentes ≥ 25 anos com P.N.V. atualizado / N.º de utentes inscritos na 

U.S.F. com ≥ 25 anos 

 

Actividade 11 

Descrição Convocar os adultos com ≥ 25 anos, com registo de vacinas não atualizado. 

Quem Administrativos e Enfermeiros 

Como S.M.S., C.T.T. e contacto telefónico 

Onde Consultório de enfermagem e secretário administrativo 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
N.º de adultos com ≥ 25 anos, com vacina Td atualizada / N.º de adultos com ≥ 

25 anos inscritos na U.S.F. 

 

OBJECTIVO 6 

Garantir que 75% dos utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença 

cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, tenham a vacina da gripe prescrita ou 

efetuada nos últimos 12 meses. 

Estratégia 

Promoção da vacinação antigripal dos idosos nos meses de Setembro/Outubro, através de 

informação e prescrição activa da vacina. 

 

Actividade 12 

Descrição Informação sobre a importância da vacinação 

Quem Médicos/Administrativos/Enfermeiros 

Como Folheto/ cartaz informativo 

Onde Secretaria, sala de espera, gabinete médico e de enfermagem 

Quando A partir do 2º semestre de cada ano 

Avaliação 

Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos 

últimos 12 meses /Contagem de utentes inscritos com diabetes ou com doença 

respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade superior a 

65 anos. 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

69 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

Actividade 13 

Descrição Prescrição da vacina da gripe a todos os idosos 

Quem Médicos, Administrativos e Enfermeiros 

Como 
Prescrição da vacina a todos os idosos, com contacto telefónico, CTT ou via 

SMS, no sentido de levantar a prescrição na secretaria. 

Onde Consultório/secretaria 

Quando Outubro 

Avaliação 

Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou 

efetuada nos últimos 12 meses /Contagem de utentes inscritos com 

diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca 

crónica ou com idade superior a 65 anos. 
 

Actividade 14 

Descrição 
Vacinar todos os idosos com a vacina da gripe, que recorram à U.S.F., ou no 

seu domicílio. 

Quem Enfermeiro 

Como Administrar a vacina 

Onde Consultório enfermeiro / domicílio 

Quando A partir do 2º semestre de cada ano 

Avaliação 

Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou 

efetuada nos últimos 12 meses /Contagem de utentes inscritos com 

diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca 

crónica ou com idade superior a 65 anos. 

 

Actividade 15 

Descrição 
Identificação e convocação dos idosos, sem registo vacinal antigripal 

atualizado. 

Quem Médicos/ administrativos 

Como Contacto telefónico/CTT 

Quando Durante os meses de Novembro-Dezembro 

Avaliação 

Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou 

efetuada nos últimos 12 meses /Contagem de utentes inscritos com 

diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca 

crónica ou com idade superior a 65 anos. 
 

OBJECTIVO 7 

Garantir a vacinação da gripe a 100% dos profissionais da U.S.F.  
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Actividade 16 

 

OBJECTIVO 8 

Obter uma taxa de cobertura de 90% na vacinação contra o HPV nas jovens com idade superior 

a 13 anos, nascidas a partir de 1992, inclusive. 

 

Actividade 17 

 

OBJECTIVO 9 

Garantir que todas as grávidas com Rh-, sejam vacinadas com imunoglobulina anti-D às 28 

semanas. 

Actividade 18 

 

Descrição 
Vacinar contra a gripe os profissionais voluntários da U.S.F., em 

Setembro/Outubro. 

Quem Enfermeiros 

Como Administrar as vacinas 

Onde Consultório de enfermagem 

Quando Setembro/Outubro 

Avaliação 
N.º de profissionais, que cumprem a vacina da Gripe / N.º de Profissionais da 

U.S.F. 

Descrição 
Administração da vacina HPV a todas as jovens nascidas depois de 1991 

vigiadas na USF, segundo calendário vacinal. 

Quem Enfermeiros 

Como Administração da vacina HPV 

Onde Consultórios de enfermagem 

Quando Todo ano 

Avaliação 
Nº de raparigas com mais de 13 anos com vacina HPV atualizada / nº de 

Raparigas com mais de 13 anos vigiadas 

Descrição 
Administração da imunoglobulina anti-D  ás grávidas com Rh-, seguidas na 

USF, durante a 28ª semana de gravidez 

Quem Enfermeiros 

Como Administração da imunoglobulina anti-D 

Onde Consultórios de enfermagem 

Quando Todo ano 

Avaliação 
Grávidas com Rh- com administração de imunoglobulina anti-D  / Grávidas 

com Rh- 
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Actividade 19 

 

OBJECTIVO 10 

Garantir que todos os utentes sejam vacinados com as vacinas extra-calendário, quando 

prescritas pelo médico de família ou por médico de serviço externo. 

 

Actividade 20 

 

OBJECTIVO 11 

Garantir a todos os pais, informação isenta acerca das vacinas extra PNV, de forma a 

poderem fazer escolhas conscientes e responsáveis. 

 

Actividade 21 

 

 

Descrição 
Informação de todas as grávidas com Rh- acerca da necessidade de realizar a 

imunoglobulina anti-D e consequente obtenção do  consentimento informado 

Quem Enfermeiros e Médicos 

Como Fornecimento do consentimento informado 

Onde Consultórios médicos e de enfermagem 

Quando Antes das 20 semanas de gravidez 

Avaliação 
Grávidas com Rh- com preenchimento do consentimento informado  / Grávidas 

com Rh- 

Descrição Administração da vacina prescrita aos utentes vigiados na USF 

Quem Enfermeiros 

Como Administração da vacina atendendo á prescrição 

Onde Consultórios de enfermagem 

Quando Todo ano 

Avaliação 
Nº de utentes vigiados com vacinas extra-calendário atualizadas / nº de utentes 

vigiados com vacinas extra-calendário 

Descrição Distribuição de panfleto informativo relativo ás vacinas extra-calendário. 

Quem Enfermeiros e Médicos 

Como Durante consultas de Saúde Infantil 

Onde Consultórios Médicos e de enfermagem 

Quando Todo ano 

Avaliação 
Nº de utentes vigiados com Panfleto informativo entregue / nº de utentes 

vigiados 
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INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O ANO DE 2016 

Indicadores Fórmula de cálculo 2016 

Proporção de crianças com 2 

anos, com PNV totalmente 

cumprido até ao 2º aniversário 

Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na 

data do 2º aniversário/Contagem de crianças que 

completam 2 anos. 

96% 

Proporção de crianças com 7 

anos, com PNV totalmente 

cumprido até ao 7º aniversário 

Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na 

data do 7º aniversário/Contagem de crianças que 

completam 7 anos. 

96% 

Proporção de jovens com 14 

anos, com PNV totalmente 

cumprido até ao 14º 

aniversário 

Contagem de jovens com PNV totalmente cumprido na 

data do 14º aniversário/Contagem de jovens que 

completam 14 anos. 

95% 

Percentagem de inscritos com 

25 ou mais anos com vacina 

Td atualizada. 

Todos os indivíduos com idade igual ou superior a 25 

anos com vacina Td atualizada/Nº total de inscritos com 

idade ≥ 25 anos 

86% 

Percentagem de inscritos com 

18 ou menos anos com vacina 

meningocócica tipo c 

atualizada. 

Todos os indivíduos com idade ≤ a 18 anos com registo 

da vacina meningocócica tipo c atualizada/Nº total de 

inscritos com idade <= 18anos 

95% 

Proporção de utentes com 

diabetes ou com doença 

respiratória crónica ou com 

doença cardíaca crónica ou 

com idade superior a 65 anos, 

com a vacina da gripe 

prescrita ou efetuada nos 

últimos 12 meses 

Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe 

prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses /Contagem 

de utentes inscritos com diabetes ou com doença 

respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou 

com idade superior a 65 anos. 

75% 

Percentagem de profissionais 

com PNV atualizado 

Nº de profissionais com PNV atualizado /Nº total de 

profissionais 
50% 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1 a 11 e 21 X X X X X X X X X X X X 

Actividades 12 e 16       X X X X X X 

Actividades 13, 17 e 20          X   

Actividades 14 e 18          X X  

Actividades 15 e 19           X X 

Monitorização do programa   X   X   X   X 

 

 

 

 

 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

73 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

 

9. PROGRAMA DE CUIDADOS EM SITUAÇÕES DE DOENÇA AGUDA 

 

 

INTRODUÇÃO 

Para garantir o acesso a cuidados de saúde em situações de doença aguda, cada médico e 

enfermeiro de família terão, nos seus horários expressos, dois ou mais períodos diário de 

consulta não programada destinado, preferencialmente, a situações de doença aguda dos seus 

utentes ou em alternativa divulgarão internamente o sistema de marcação de consultas a 

situações agudas, sistema esse que deverá dar resposta nos períodos da manhã e de tarde. 

No Regulamento Interno da USF, considera-se como critérios de acesso às consultas de 

situações agudas, em termos de orientação genérica, os seguintes: 

 Pessoas que referem o aparecimento de sintoma súbito /agudo, que surgiu nos últimos 3 

dias (febre, tosse, vómitos, diarreia, dores de cabeça, dores musculares, dores nos ossos, 

dores de garganta, dores de ouvidos, dor lombar, queixas urinárias, etc), e que consideram 

necessitar de uma avaliação clínica para o próprio dia. 

 Pessoas que referem agravamento de um dos seus problemas antigos e que necessitam 

de ajuda médica/enfermagem para alívio das queixas. 

 Feridas com hemorragia controlada. 

 Pessoas que tem a tensão muito alta. 

 Necessidade de contracepção, que não possa ser adiada para o dia seguinte. 

 Risco de gravidez. 

 Risco de DTS. 

De forma idêntica entendemos não se enquadrarem nos critérios de acesso a esta consulta as 

seguintes situações: 

 Vir mostrar exames de qualquer espécie, a não ser que em simultâneo o doente se 

enquadre numa das situações definidas na alínea dos parágrafos anteriores. 

 Pedido de atestados ou declarações de qualquer espécie, mesmo que o utente invoque 

grande urgência. 

 Pedido de exames solicitados por outros médicos. 

O programa de “boas práticas” de actuação em doença aguda da USF (2010), aprovou 

critérios clínicos de actuação que devem ser praticados.  

O acesso a essa consulta será efectuado através do atendimento do secretariado clínico, 

sendo fornecida ao utente a informação escrita da hora previsível do atendimento, 

calculada em função quer da urgência clínica, quer da capacidade de resposta do 

momento aos pedidos surgidos, calculada na base de uma média de 10 minutos por 

atendimento (médico ou de enfermagem). 
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As situações consideradas urgentes (ex. uma Convulsão, Doente Agitado, Lipotímia, feridas 

sangrante, etc) e/ou emergentes merecerão atendimento prioritário, sendo posteriormente 

orientadas para o nível de cuidados hospitalar, rede de urgência, incluindo o INEM.  

Deverá, em articulação com o ACeS e a autarquia, ser amplamente divulgado que a USF não é 

local preparado tecnicamente para o atendimento dos casos emergentes ou urgentes como por 

exemplo, situações de suspeita de AVC ou Enfarte Agudo do Miocárdio. Além disso, além do 

rool-up à entrada do Centro de Saúde, deverá ser publicitado em folheto próprio que o sistema 

de triagem das urgências hospitalares considera: 

 

 Urgente, Amarelo, espera média de 60 minutos (1hora); 

 Pouco urgente, verde, espera média 120 minutos (2 horas); 

 Não urgente, Azul, espera média 240 (4 horas) minutos. 

 

O atendimento poderá ter como consequência a necessidade de execução dos planos 

terapêuticos considerados mais adequados, seja a administração de medicamentos, seja a 

realização de tratamentos, educação e/ou apoio na reabilitação ou mesmo desencadear a 

marcação de uma consulta de seguimento. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

A população-alvo a abranger por este programa será a totalidade da população inscrita na USF. 

 

OBJECTIVOS 

 Dar resposta no próprio dia, a todas (100%) as situações de verdadeiras doenças aguda que 

se apresentem na USF. 

 Efetuar um panfleto sobre a temática da “Doença Aguda” na USF a ser amplamente 

divulgado, incluindo pela CML. 

 Sempre que o utente se apresente para marcar uma consulta de doença aguda, deve o 

secretariado entregar o “questionário de avaliação pelo doente”, versão de março de 2016. O 

secretariado passa a escrever nesse panfleto a hora previsível do atendimento e regista no 

processo clínico (observações) o motivo porque marcou a consulta. O médico e/ou enfermeiro, 

deverão pedir ao utente o destacável preenchido.  

 Manter-se-á a análise dos dados para verificar a boa ou má utilização da consulta pelos 

utentes. 

 Anualmente, escolher um trimestre, caracterizar por médico da USF a população 

referenciada à Urgência dos Hospitais de Coimbra, identificando os motivos de referenciação, 
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de que consulta resultam, caracterizar a adequação da referenciação, identificar as atitudes em 

meio hospitalar (diagnósticas e terapêuticas), e avaliar o destino e orientação após a alta. 

 Conseguir que a taxa de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família seja de 85 a 

87%. 

 Conseguir que a taxa de consultas ao utente pelo seu próprio enfermeiro de família seja de 

75 a 78%. 

 

ESTRATÉGIAS GERAIS 

A USF, para dar uma resposta adequada às situações de doença aguda, mantendo a qualidade de 

atendimento programado a que se comprometeu e cumprindo na integra a Portaria nº1529/2008 

dos Tempos Máximos de Resposta Garantida, resposta no própria dia a situações agudas, tem 

um sistema de marcação de consultas que privilegia a marcação no próprio dia, dois períodos 

diários de consultas especificas de doença aguda de cada médico e de intersubstituição, dentro 

das subequipa (A e B) e na equipa alargada. 

 

Vejamos, os conceitos definidos internamente: 

1. A consulta de doença aguda, destina-se ao atendimento de situações agudas, de utentes do 

próprio médico de família. A iniciativa da consulta é do utente inscrito na USF e a iniciativa da 

marcação da consulta do profissional da USF que recebe o utente, seja presencialmente, seja via 

telefone. 

2. Praticar o lema "Do today's work today so tomorrow will go much better." - "Faça hoje 

mesmo o trabalho de hoje, para que o dia de amanhã seja melhor". No geral, às segundas e 

terças, 50% das vagas na agenda do médico e 30 a 40% da agenda do enfermeiro devem ser 

para "consulta de situações aguda”. E nos restantes dias, um mínimo de 35%, distribuídas por 

períodos de manhã e de tarde. 

3. A consulta de intersubstituição geral (8h05-9h00; 13h-14h e 19h-19h45h; e sextas, das 

17h às 19h45), destina-se ao atendimento de situações agudas, de utentes cujo médico ou 

enfermeiro se encontra ausente, e ao atendimento de utentes de outros médicos que tenham, 

nesse período, um número excessivo de consultas não finalizadas. Primeiro, o caso resolve-se 

dentro da subequipa e depois na equipa alargada. 

4. Cada equipa nuclear (médico/enfermeiro), é responsável e autónoma de definir o seu modelo 

de resposta às situações agudas que deverá ser divulgado por todos os profissionais da USF. 

5. O modelo de resposta nas consultas de intersubstituição geral, é idêntico para todos os 

profissionais escalados para o efeito: todos os utentes, após efectuarem a sua inscrição no 

secretariado, são agendados para o médico e/ou enfermeiro, conforme a solicitação do mesmo. 

Este período, não é um horário de extensão do horário programado do MF/EF, onde haja por 
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regra lugar a agendamentos prévios, destina-se a dar resposta a situações inadiáveis (utentes 

próprios ou de profissionais ausentes) que se apresentem na USF nesse específico horário. 

6. Nas situações raras de emergência/urgência, deverá seguir-se o estipulado nos respetivos 

protocolos clínicos de atuação. 

7. Deverá ser publicitado na comunidade e no site da USF, as boas práticas na marcação de 

situações agudas, incluindo a utilização da linha de saúde 24 e do INEM. 

 

ACTIVIDADES 

 Elaboração de panfleto sobre a boa utilização da consulta de situações agudas 

 

Quem Paula Braga da Cruz, Joana Pessoa e João Fernandes 

Como 
1. Aprovação em reunião multiprofissional; 

2. Aprovação pelos parceiros da comunidade. 

Onde Página web da USF, Jornal da USF, farmácias, CML, freguesias, IPSS, etc 

Quando 
Elaborar em abril (internamente); 

Convocar reunião dos parceiros sociais para início de Junho. 

Avaliação Existência de panfletos e na web 

 

 Agendamento de Consultas médicas e de enfermagem de situações agudas 

(questionário) 

 

Quem Secretariado Clínico 

Como 
Quando o utente solicita em presença física a marcação de consulta de situação 

aguda deve o SC entregar o questionário 

Onde Secretariado 

Quando Todo o ano, durante o período de funcionamento das USF (8h05-19h45) 

Avaliação Existência de questionário preenchido e resultados do questionário 

Duração Em média 5 minutos 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO E METAS 

 Taxa de resposta ao questionário 

 Taxa de marcação de doença aguda que corresponderam, de facto, a situações clínicas 

de doença aguda 

 

 

 

 

 

 



Plano de Acção  Ano de 2016 

 

77 USF Serra da Lousã – Versão Final de 19 de março de 2016 
 

 

Indicador 2016 

Taxa de resposta ao questionário 90% 

Taxa de marcação de doença aguda que corresponderam, de facto, a 

situações clínicas de doença aguda 
85% 

 

 Análise por cada equipa nuclear dos resultados dos questionários 

 

Quem Equipas Nucleares 

Como Reunião para esse fim 

Onde Via net e sala de reuniões 

Quando Uma vez por trimestre 

Avaliação Nº de reuniões por ano 

Duração Em média 15 minutos por reunião 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO E METAS 

 Taxa de resposta às situações agudas originadas no próprio dia indicador de 100%; 

 Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família  

 Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio enfermeiro de família  

 

Indicador 2016 

Taxa de resposta às situações agudas 100% 

% consultas pelo próprio MF 85% 

% consultas pelo próprio EF 75% 
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10. PROGRAMA DE VISITAÇÃO DOMICILIÁRIA 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os cuidados no domicílio são uma das áreas de intervenção básica das equipas de saúde e 

deverão estar na primeira linha dos programas prioritários de saúde e bem-estar social. Só assim 

é possível incrementar e potenciar o desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários no 

caminho da qualidade assistencial. 

O domicílio representa o meio por excelência para o cuidado aos doentes incapacitados, 

quando os seus problemas de saúde não requerem cuidados especialmente complexos e 

quando o suporte familiar é adequado para a realização dos referidos cuidados. 

Os benefícios obtidos com a prestação de cuidados domiciliários tornam necessários que os 

mesmos se promovam continuamente como sistema de cuidado adequado para os utentes 

incapacitados, independentemente das doenças causadoras da incapacidade, do tempo esperado 

de sobrevivência e a idade do utente. 

Na USF Serra da Lousã os utentes inscritos recebem cuidados domiciliários médicos e/ou de 

enfermagem, tratando-se fundamentalmente de doentes idosos dependentes para as atividades 

básicas da vida diária, situações transitórias de dependência e estados terminais.  

Por sua vez, a intervenção domiciliária a nível da prevenção e promoção da saúde, iniciou-se há 

4 anos, com visitas programadas ao RN e puérpera, tendo tido uma boa aceitação, atingindo-se a 

meta dos 50%. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

1. A população idosa (>= 65 anos) era, em 16.3.16, 1953 utentes, o que corresponde a cerca de 

20% do total dos inscritos, um pouco acima dos 16% de média nacional de acordo com os dados 

dos Censos de 2001. Destes utentes, 950 (9,79 %) tem idade igual ou superior a 75 anos. 

Em função dos dados estatísticos disponíveis e dos critérios a serem utilizados1 espera-se que as 

necessidades máximas, em termos de cuidados domiciliários, sejam de cerca de 75 utentes/ano 

(4% da população idosa). 

 

                                                 
1 Cuidados a Doentes Dependentes no Domicílio: Pessoas idosas com dependência funcional; Pessoas 

com doenças crónicas evolutivas e dependência funcional grave por doença física ou psíquica, 

progressiva ou permanente; Pessoas em fase terminal, por doença; Pessoas que sofrem de demência; 

Pessoas em situação transitória de dependência; Que não reúnam os critérios de inclusão na RNCCI 

(Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) ou que os reúnam mas não exista capacidade de 

admissão na Rede. 
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Entende-se como cuidados no domicílio todos aqueles que forem prestados na habitação 

permanente do doente, sendo por isso excluídos os lares, casas de repouso, IPSS, ou outras 

instituições semelhantes, sendo apenas considerados para este programa os utentes inscritos 

com residência na área geográfica de influência da USF. 

2. Mulheres em idade fértil (15-49 anos) que engravidem, e que pretendam ser seguidas na USF. 

3. Recém-nascidos até aos 15 dias de vida. 

4. Famílias disfuncionais. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

  1.  Manter a taxa de visitas domiciliárias médicas entre os 30 a 35 por 1000 inscritos;  

2. Conseguir que a taxa de visitas domiciliárias de enfermagem se mantenha em média nos 

150 por 1000 inscritos; 

3. Obter uma percentagem de visitas domiciliárias a puérperas inscritas na USF de 60%; 

4. Obter uma percentagem de visitas domiciliárias a recém-nascidos na USF de 60%. 

5. Obter uma percentagem de visitas domiciliárias próximo do 100% em RN de risco. 

ESTRATÉGIAS GERAIS 

1. Atualizar o ficheiro de utentes dependentes (T-grupo) e registar todos os dependentes no 

programa específico do M1 de vigilância;  

2. Privilegiar horário médico para consultas domiciliárias programadas, após discussão do caso 

na equipa nuclear; 

3. Preparação da grávida, durante as consultas de vigilância, no último trimestre de gravidez, 

para a necessidade da visitação domiciliária após o parto (até 1 mês) e da visita do RN (até 15 

dias). Entrega de panfleto informativo e consentimento informado à grávida. Combinar visita 

domiciliária ao RN/Puérpera no 1º contacto da mãe na USF. 

4.Programar visitação domiciliária a famílias de risco. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBJECTIVO 1 

Determinar o grau de dependência avaliado pelo Índice de Katz e Escala de Lawton e Brody, a 

95% dos utentes seguidos no programa de Visitação domiciliária. 

Estratégia 1 

Avaliar o grau de dependência utilizando o Índice de Katz (avaliação das actividades básicas da 

vida diária) escala de Lawton e Brody (avaliação das actividades instrumentais da vida diária) 

durante a realização do Exame Periódico de Saúde (EPS). 

Efectuar o registo electrónico no Medicine One. 
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Actividade 1 

Descrição Calculo no Medicine One do grau de dependência. 

Quem Enfermeiros e Médicos 

Como Utilizando a escala de Lawton e Brody e índice de Katz 

Onde Consultório/domicílio 

Quando Trimestralmente 

Avaliação 
Avaliação semestral do registo do grau de dependência no programa Medicine 

One/Nº de utentes seguidos em programa de Visitação domiciliária 

 

OBJECTIVO 2 

Manter uma taxa de visitas domiciliárias médicas entre 30 a 35/1000 utentes inscritos. 

Estratégia 2 

Garantir pelo menos uma visita anual domiciliária aos utentes que necessitam de visitas 

domiciliárias programadas, de acordo com os critérios definidos no programa de 

acompanhamento de doentes dependentes. 

 

Actividade 2 

Descrição 
Marcação de pelo menos uma visita domiciliária aos utentes com idade ≥ 65 

anos a necessitar de visitas domiciliárias programadas 

Quem Médicos, Administrativos e Enfermeiros 

Como Agendamento de pelo menos uma visita domiciliária 

Onde Domicílio 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de domicílios médicos realizados a idosos. 

Estratégia 3 

Garantir pelo menos uma visita domiciliária aos utentes com idade igual ou superior a 80 anos 

não utilizadores da USF. 

 

Actividade 3 

Descrição 
Marcação de pelo menos uma visita domiciliária aos utentes com idade igual a 

superior a 80 anos, não utilizadores da USF 

Quem Médicos, enfermeiros e Administrativos 

Como 

Identificação dos idosos com idade ≥ 80 anos, sem consulta médica nos 

últimos 2 anos. Contacto telefónico ou por carta seguido do agendamento da 

consulta 

Quando Todo o ano 

Avaliação 
Nº de domicílios médicos realizados a idosos com idade ≥ 80 anos não 

utilizadores da USF 
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OBJECTIVO 3 

Manter uma taxa de visitas domiciliárias de enfermagem média de 150/1000 utentes inscritos. 

 

Estratégia 4 

Garantir pelo menos uma visita domiciliária aos utentes que necessitam de visitas domiciliárias 

programadas, de acordo com os critérios definidos no regulamento interno. 

 

Actividade 4 

Descrição 
Marcação de pelo menos uma visita domiciliária aos utentes com idade ≥ 65 

anos a necessitar de visitas domiciliárias programadas 

Quem Médicos, Administrativos e Enfermeiros 

Como Agendamento de pelo menos uma visita domiciliária 

Onde Domicílio 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de domicílios de enfermagem realizados a utentes 

 

OBJECTIVO 4 

Realizar registos da evolução dos cuidados prestados em suporte que permaneça no domicílio 

do utente, para que facilmente sejam consultados pelos profissionais e cuidadores (incluindo o 

Centro de Dia), os domicílios anteriores. 

 

Estratégia 5 

Fornecer a 95% dos cuidadores, suporte específico para registo da evolução dos cuidados 

prestados/visitas realizadas. 

Actividade 5 

Descrição Fornecer livro de cuidados domiciliários às famílias/cuidadores dos utentes 

Quem Médicos, enfermeiros e Administrativos 

Como Na 1ª Visita Domiciliária ou no respectivo agendamento. 

Quando Todo o ano 

Avaliação Nº de utentes em VD com livro/Nº total de utentes em VD 

 

 

OBJECTIVO 5 

Capacitar os cuidadores dos utentes seguidos de conhecimentos e/ou técnicas que lhes permitam 

assegurar o correto cuidar dos seus familiares. 
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Estratégia 6 

Desenvolver momentos de educação para a saúde individuais ou em grupo (familiares) com 

vista à autonomização dos cuidadores no processo cuidar. 

 

Actividade 6 

Descrição 
Educação para a saúde incidindo em temas específicos relacionados com o 

estado do utente seguido no domicílio, incluindo a prevenção de quedas. 

Quem Enfermeiros e Médicos. 

Como Ensinos presenciais e entrega de folhetos informativos. 

Quando Durante as visitas domiciliárias. 

Avaliação Nº de ensinos efectuados 

 

OBJECTIVO 6 

Efetuar visitação domiciliária a 60% dos recém-nascidos até aos 15 dias de vida. 

Obter uma percentagem de visitas domiciliárias próximo do 100% em RN de risco (identificar 

as famílias com risco, escalas de risco M1). 

 

Estratégia 7 

Entregar o consentimento informado à grávida no último trimestre da gravidez. Alertar a 

grávida em final de gestação da importância da visita domiciliária do RN. Combinar visita 

domiciliária ao R.N no 1º contacto da mãe na USF (até 15 dias). Identificar os RN de risco. 

 

Actividade 7 

Descrição Visita domiciliária ao Recém-nascidos até aos 15 dias 

Quem Enfermeiros. 

Como 
Realização de visita domiciliária e registo no Programa Informático Medicine 

one e Boletim de Saúde Infantil 

Onde Domicilio 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 
Contagem de RN que tiveram pelo menos um domicílio de enfermagem 

durante os 1ºs 15 dias de vida/Contagem de RN inscritos na USF nesse ano 
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Actividade 8 

Descrição Visita domiciliária ao Recém-nascidos de famílias de risco até aos 15 dias 

Quem Enfermeiros. 

Como 
Realização de visita domiciliária e registo no Programa Informático Medicine 

one e Boletim de Saúde Infantil 

Onde Domicilio 

Quando Todo o ano. 

Avaliação 

Contagem de RN de famílias de risco que tiveram pelo menos um domicílio de 

enfermagem durante os 1ºs 15 dias de vida/Contagem de RN inscritos na USF 

nesse ano 

 

OBJECTIVO 7 

Obter uma percentagem de visitas domiciliárias às puérperas seguidas na USF de 60%. 

 

Estratégia 8 

Preparação da grávida, durante as consultas de vigilância, no último trimestre de gravidez, para 

a necessidade da visitação domiciliária após o parto. Entrega de panfleto informativo e 

consentimento informado à grávida. 

 

Actividade 9 

Descrição 
Realização de visitas domiciliárias às puérperas seguidas na USF durante a 

gravidez 

Quem Enfermeiros. 

Como Marcação antecipada da visita domiciliária 

Onde Domicílio. 

Quando 
Todo o ano, permitindo flexibilidade (entre a data do fim da gravidez e o 42º 

dia do puerpério) 

Avaliação 
Contagem de puérperas com pelo menos uma visita domiciliária de 

enfermagem/Contagem de puérperas seguidas na USF 

 

OBJECTIVO 8 

Programar visitação domiciliária a famílias disfuncionais. 

 

Estratégia 9 

Nas famílias identificadas como de risco (escalas de risco M1) programar visitação domiciliária, 

pelo menos uma vez por ano. 
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Actividade 10 

Descrição Realização de visitas domiciliárias a famílias disfuncionais 

Quem Médicos/Enfermeiros. 

Como Marcação antecipada da visita domiciliária 

Onde Domicílio. 

Quando Todo o ano, permitindo flexibilidade. 

Avaliação 
Contagem famílias disfuncionais com pelo menos uma visita domiciliária no 

ano 

 

INDICADORES DE EXECUÇÃO / MONITORIZAÇÃO E METAS  

METAS PARA O ANO DE 2016 

Indicadores Fórmula de cálculo 2016 

Taxa de visitas 

domiciliárias 

médicas. 

Contagem de domicílios médicos realizados por ano 
33/1000 

Contagem de inscritos 

Taxa de visitas 

domiciliárias de 

enfermagem. 

Contagem de domicílios de enfermagem realizados 

por ano 150/1000 

Contagem de utentes inscritos 

Percentagem de 

visitas 

domiciliárias 

realizadas a RN 

Contagem de RN que tiveram pelo menos um 

domicílio de enfermagem durante os 1ºs 15 dias de 

vida 60 % 

Contagem de RN inscritos na USF nesse ano 

Percentagem de 

visitas 

domiciliárias 

realizadas a RN 

de risco 

Contagem de RN de risco que tiveram pelo menos 

um domicílio de enfermagem durante os 1ºs 15 dias 

de vida 100% 

Contagem de RN de risco inscritos na USF nesse ano 

Percentagem de 

visitas 

domiciliárias a 

puérperas 

seguidas na USF 

durante a 

gravidez 

Contagem de puérperas com pelo menos uma visita 

domiciliária de enfermagem 

60 % 
Contagem de puérperas seguidas na USF 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 J F M A M J J A S O N D 

Actividade 1 a 10 X X X X X X X X X X X X 

Monitorização do programa   X   X   X   X 
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V. NÚCLEOS FACILITADORES 
 

1. NÚCLEO DA CONTRATUALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 

 Área de apoio: Contratualização e Monitorização 

 Interlocutor: Coordenador da USF (e Co-Coordenadores internos) 

 Membros do Núcleo: João Fernandes, Ana Paula Esteves, Fátima Moreira e Inês Tinoco 

 Definição da Missão: Coordenar e facilitar todo o processo de monitorização de 

desempenho da USF. 

 

“ No mundo vindouro o mundo estará governado por sintetizadores, pessoas capazes de 

reunir a informação adequada no momento adequado, pensar de forma lógica sobre ela e 

tomar de maneira sábia importantes decisões.” 

Edward O. Wilson 

Consilience. The Unity of Knowledge,1998 

 

 Actividades e cronograma para que os objetivos se concretizem: 

Actividade 1 

Descrição 

1.Preparação da Carta de Compromisso/contratualização global para 

201 

2.Reunir com a Comissão de Utentes 

3.Reuniões com o ACES para discutir os diversos recursos necessários 

(MA) para cumprir o PA da USF 

Quem deverá 

participar? 

1.Todos 

2. e 3.Núcleo facilitador e quem tiver agenda 

Onde e Como? Via net e reuniões específicas para ouvir a Comissão de Utentes 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Várias reuniões multidisciplinares, Sextas, das 16h-17h 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Suporte eletrónico (T-Grupo): actas das reuniões 

 

Actividade 2 

Descrição 
Proposta de metas para a contratualização 

(indicadores dos incentivos institucionais e financeiros) 

Quem deverá 

participar? 
Todos 

Onde e Como? Via net e uma reunião em presença física 

Quando? Dia, 

hora e duração 

Reunião geral dia 01.04, e quando necessário 

Sextas, das 15h45-16h30 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Suporte electrónico (T-Grupo)  das actas das reuniões 
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Actividade 3 

Descrição 

A informação deve estar disponível onde e quando os profissionais 

precisam dela...Todos os profissionais, dispõem de palavra-chave para 

acesso ao PM e BIUSF 

Quem deverá 

participar? 

Todos os profissionais individualmente devem consultar o PM 

Núcleo deve analisar os resultados coletivos 

Onde e Como? Via net, consultando o PM e BIUSF 

Quando? Dia, 

hora e duração 

Informação quadrimestral do PM e do BIUSF 

Quando existirem desvios reuniões de trabalho para discutir a 

estratégia de correção 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 

Monitorizar três vezes por ano os envios do PM/BIUSF e a sua 

qualidade 

 

 

Actividade 4 

Descrição Utilização do BIUSF – Password para todos 

Quem deverá 

participar? 
Todos  

Onde e Como? Reunião geral na USF promovida por IT e JPR 

Quando? Dia, 

hora e duração 
A marcar 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Em novembro avaliar quem utiliza o BIUSF 

 

Actividade 5 

Descrição Elaborar Relatório de Atividades (RA) 

Quem deverá 

participar? 

Todos e sectorialmente os responsáveis de Núcleo e dos Programas de 

Saúde 

Onde e Como? Reuniões específicas de balanço 

Quando? Dia, 

hora e duração 

Reunião geral de balanço do ano no primeiro CG do ano 

 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 

Apresentação do RA até fim do 1º trimestre na página web da USF e à 

Comissão de Utentes 
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2. NÚCLEO DA GESTÃO DO MATERIAL CLINICO E SECRETARIADO 
 

 Área de apoio/Departamento: Gestão do material Clinico e Secretariado 

 Interlocutor: Carlos Neves 

 Membros do Núcleo: Fausto Cardoso, João Fernandes, Sónia Tomé, Dores Seco e Isabel 

Raposo 

 Definir a Missão: Gestão e controlo dos consumíveis usados na USF 

 Actividades e cronograma para que os objetivos se concretizem: 

 

Actividade 1 

Descrição Controlo informático do fornecimento de materiais 

Quem deverá 

participar? 
Elementos do núcleo com acesso informático 

Onde e Como? Em suporte on-line (Programa GLINTT) 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Semanalmente, preferencialmente ás 6as feiras 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Programa GLINTT 

 

Actividade 2 

Descrição Gestão e controlo dos materiais existentes na USF 

Quem deverá 

participar? 
Núcleo  

Onde e Como? 
Nos diversos locais de armazenamento da USF. 

Levantamento dos materiais existentes e suas validades 

Quando? Dia, 

hora e duração 

Trimestralmente (última semana de Março, Junho, Setembro e 

Dezembro) 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Sem registo 

 

Actividade 3 

Descrição Revisão e atualização dos materiais existentes 

Quem deverá 

participar? 
Núcleo 

Onde e Como? Em suporte on-line (Programa GLINTT); pedido de alteração do cabaz  

Quando? Dia, 

hora e duração 
Semestralmente 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Programa GLINTT 
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3. NÚCLEO DA FELICIDADE 
 

 Área de apoio/Departamento: Núcleo da Felicidade 

 Interlocutor: Paula Braga da Cruz 

 Elementos: Carlos Neves, Dores Seco, Joana Pessoa, Jorge Rodrigues, Joana Ferreira e Luís 

Amaral. 

 Definir a Missão: Promover um maior contacto entre os pares, com o objectivo de estreitar 

os laços de confiança e amizade. 

 Objectivos: 

• Promover um maior contacto entre os pares, com o objectivo de estreitar laços de 

confiança e amizade. 

• Fazer com que o estreitamento dos laços se reflicta, no bom desempenho da equipa, no 

bom desempenho individual e na saúde do doente. 

 Actividades e cronograma: 

Actividade 1 

Descrição 

Contribuição de todos os profissionais da USF com um euro por mês 

(12 euros anuais) para bens consumíveis por todos (água, açúcar, bolos 

comemorativos, …). 

Quem deverá 

participar? 
Todos os profissionais da USF. 

Onde e Como? 
Entrega da verba estipulada à PBC no inicio de todos os meses ou no 

inicio do ano. 

 

Actividade 2 

Descrição Criação de uma Coletânea Musical da Felicidade 

Quem deverá 

participar? 

Todos os profissionais da USF e outros profissionais que se encontrem 

nessas datas na USF. 

Onde e Como? 
Seleção de uma música revitalizadora para cada elemento da USF a ser 

ouvida na copa ou sala de reuniões 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Renovação desta coletânea a cada trimestre 

 

Actividade 3 

Descrição Passeio à Serra da Lousã com piquenique ou almoço em local a definir 

Quem deverá 

participar? 

Todos os profissionais da USF e outros profissionais que se encontrem 

nessas datas na USF. 

Onde e Como? Descida ou subida da serra a pé. 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Um em cada Semestre -  6h 
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Actividade 4 

Descrição Barómetro de emoções  

Quem deverá 

participar? 

Todos os profissionais da USF e outros profissionais que se encontrem 

nessas datas na USF. 

Onde e Como? 
Partilha anónima de emoções, agradecimentos, sugestões, desabafos 

(Liberdade de partilha) em placard afixado na copa 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Ao longo do ano. 

Actividade 5 

Descrição Organização do 9º Aniversário da USF 

Quem deverá 

participar? 
Todos os elementos da USF 

Onde e Como? 
Actividades com utentes da USF ainda a definir e jantar com temática e 

local a definir 

Quando? Dia, 

hora e duração 
19 de Novembro 

 

Actividade 6 

Descrição Organização de actividades de convívio fora da USF 

Quem deverá 

participar? 

Todos os elementos da USF e outros profissionais que se encontrem 

nessas datas na USF 

Onde e Como? De acordo com os interessados : PaintBall e Visita a Grutas da região 

Quando? Dia, 

hora e duração 
A definir de acordo com disponibilidade 

 

Actividade 7 

Descrição Organização de actividades para o dia da Criança 

Quem deverá 

participar? 
Núcleo facilitador com o apoio dos restantes elementos da USF 

Onde e Como? Na USF 

Quando? Dia, 

hora e duração 
1 de Junho 
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4. NÚCLEO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA USF 
 

 Área de apoio/Departamento: Meios de Comunicação  

 Interlocutor: Luís Amaral 

 Membros do Núcleo: Brigite Ferreira, Jorge Rodrigues e Paulo Costa 

 Objetivos: Facilitar o acesso e divulgação de informação da USF para o Utente; 

Dinamização da partilha de informação, conhecimento e discussão Intra-USF. 

 Atividades e cronograma: 

Actividade 1 

Descrição Restruturação do website da USF 

Quem deverá 

participar? 
O núcleo facilitador 

 

Actividade 2 

Descrição Elaboração de Newsletter a divulgar no website da USF 

Quem deverá 

participar? 
Todos os membros da USF  

Quando? Dia, 

hora e duração 
Trimestralmente com previsão de início em Junho/2016 

 

Actividade 3 

Descrição Revitalização do Jornal da USF 

Quem deverá 

participar? 
O núcleo facilitador com colaboração de todos os membros da USF 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Semestralmente 

 

Actividade 4 

Descrição 
Aproveitamento e dinamização do Quiosque informativo e monitores 

de sala de espera 

Quem deverá 

participar? 
Interlocutor + Membros Núcleo 

 

Actividade 5 

Descrição Criação de um espaço de comunicação interna 

Quem deverá 

participar? 
Todos os membros da USF 

Onde e Como? Usando a plataforma gratuita do Sapo Campus 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Para uso diário de todos os membros 
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5. NÚCLEO DA GESTÃO DE VIATURAS 

 

 Área de apoio/Departamento: Viaturas  

 Interlocutor: Fátima Moreira 

 Membros do Núcleo: Anabela Girão e Rosário Colaço 

 Definir a Missão: Gestão das Viaturas 

 Atividades e cronograma para que os objetivos se concretizem: 

 

Actividade 1 

Descrição 
Gerir com responsável pelos transportes da UAG para manutenção da 

carrinha da ARSC (seguro, revisão e inspeção anual) 

Quem deverá 

participar? 

Interlocutora e elemento da UAG 

 

Onde e Como? USF SL 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Sempre que seja necessário. 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Relatório anual. 

 

Actividade 2 

Descrição Manutenção e limpeza das viaturas 

Quem deverá 

participar? 
Interlocutora, com a colaboração das Assistentes operacionais. 

Onde e Como? No exterior da USF SL 

Quando? Dia, 

hora e duração 

Semanalmente, à sexta-feira no período da tarde, feita limpeza da mala 

da viatura 

Mensalmente, ultima sexta-feira de cada mês, no período da tarde, para 

limpeza geral 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Registo em documento próprio 
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6. NÚCLEO  DA ACREDITAÇÃO, AUDITORIAS INTERNAS E HUMANIZAÇÃO DA USF 

 

 Área de apoio/Departamento: Processo de Acreditação (@Acredita), Auditorias Internas e 

Humanização da USF 

 Interlocutor: Paula Braga da Cruz 

 Membros do Núcleo: Ana Soares, Ana Paula, João Fernandes, João Rodrigues, Joana 

Pessoa e Luís Amaral 

 Atividades e cronograma para que os objetivos se concretizem: 

 

Actividade 1 

Descrição Reuniões de Núcleo 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Onde e Como? Local a definir 

Quando? Dia, 

hora e duração 
7, 11 e 21 de Março, com periocidade Quinzenal 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Acta/resumo da reunião 

 

Actividade 2 

Descrição Relatório de Actividades das Auditorias Internas de 2015 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

 

Actividade 3 

Descrição 
Identificação de todas as gavetas, armários, lixos e arrumações com 

etiquetas 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Onde e Como? Gabinetes e espaços da USF 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Março e Abril 

 

Actividade 4 

Descrição Placard de exposição de documentos/horários para utentes 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Onde e Como? Sala de espera de Utentes 

Quando? Dia, 

hora e duração 
1º Semestre 
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Actividade 5 

Descrição Actualização de documentos da USF com revisão para 2016 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador e responsáveis  

Quando? Dia, 

hora e duração 
1º Semestre 

 

Actividade 6 

Descrição 
Definição de responsáveis pela manutenção dos diversos espaços da  

USF 

Quem deverá 

participar? 
Todos os membros da USF 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Acta/resumo da reunião 

 

Actividade 7 

Descrição Actualização do Plano de emergência 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Quando? Dia, 

hora e duração 
1º Semestre 

 

Actividade 8 

Descrição 
Formação sobre medidas de protecção individual e Simulação Prática 

do Plano de Emergência 

Quem deverá 

participar? 
Todos os membros da USF 

Onde e Como? Local a definir 

Quando? Dia, 

hora e duração 
A definir 

 

Actividade 9 

Descrição Revisão da Higienização do edifício 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Onde e Como? 

Acordar com a empresa de limpeza e ARS um Plano de limpeza e 

desinfecção que indique de forma clara os elementos abrangidos, os 

produtos e as condições de aplicação e a frequência da limpeza e 

desinfecção 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Acta/resumo da reunião 
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Actividade 10 

Descrição Revisão do Controlo de Infecção 

Quem deverá 

participar? 
Todos os membros da USF 

Onde e Como? Validação do circuito actual dos resíduos e formação interna. 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Elaboração de Manual de procedimentos do Circuito da roupa. 

 

Actividade 11 

Descrição Auditorias Internas 

Quem deverá 

participar? 
Membros do Núcleo facilitador 

Onde e Como? Na USF 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Semestralmente 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Elaboração de relatório de auditoria 

 

Actividade 12 

Descrição Auditorias Externa da ACSA 

Onde e Como? Data a definir 

 

 

7. NÚCLEO DE APOIO À COMISSÃO DE UTENTES 

 

 Área de apoio/Departamento: Apoio à Comissão de Utentes 

 Interlocutor: Jorge Rodrigues 

 Facilitador: Comissão de utentes 

 Objetivos: 

o Fortalecimento da USF Serra da Lousã enquanto organização positiva, na 

vertente respeitante ao envolvimento dos seus utentes, nomeadamente no que 

concerne à promoção da Cidadania Participativa e da Literacia em Saúde 

(Centralidade das Pessoas - Eixo Estratégico do Plano Estratégico e 

Operacional 2016 da CNCSP - Reforma do SNS); 

o Promoção do relançamento, apoio e potenciação das actividades desenvolvidas 

pela Comissão de Utentes da USF Serra da Lousã, enquanto interlocutora 

privilegiada no processo de melhoria contínua dos serviços; 
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o Desenvolvimento de projectos/actividades integrados em parceria com a 

Comissão de Utentes, Gabinete do Cidadão do ACES PIN, Câmara Municipal 

da  Lousã, Juntas de Freguesia, CEISUC e demais intervenientes; 

o Envolvimento dos utentes no processo de beneficiação dos espaços internos da 

USF e dos espaços externos do CS da Lousã.  

 

 Atividades e cronograma: 

 

Actividade 1 

Descrição Reunião preliminar com a Comissão de Utentes 

Quem deverá 

participar? 
Interlocutor e Comissão de Utentes 

Onde e Como? Local a definir 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Primeiro Semestre 

Avaliação/Registo 

Em que suporte? 
Acta/resumo da reunião 

 

Actividade 2 

Descrição Estreitamento dos canais de comunicação USF-Comissão de Utentes 

Quem deverá 

participar? 
Todos os elementos da USF  

Onde e Como? Meios de comunicação disponíveis da USF 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Continua 

 

Actividade 3 

Descrição 

Programação de acções/sessões formativas para os utentes, visando a 

Literacia em Saúde, em consonância com o "Programa Educação, 

Literacia em Saúde e Autocuidado” 

Onde e Como? Espaço da USF ou noutros locais das Freguesias do Concelho da Lousã  

Quando? Dia, 

hora e duração 
A definir 

 

Actividade 4 

Descrição Facilitação do processo de avaliação da satisfação dos utentes 

Onde e Como? 
Comissão de utentes, Conselho Técnico e o Gabinete do Cidadão do 

ACES PIN e CEISUC 

Quando? Dia, 

hora e duração 
Semestralmente 
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8. ATIVIDADE ESPECIFICA DOS “ANOS INCRÍVEIS” 

 

Descrição Atividade especifica dos “Anos Incríveis 

Quem deverá 

participar? 

Formadoras AS e PBC e Sara Letão (Psicóloga Clinica) com 

Babysitting e dirigida para 12 pais 

Quando? Dia, 

hora e duração 

14 sessões de 2 horas por semana, das 17;30 às 19:30 às quartas feiras 

com inicio a 6 de Abril de 2016 

 

 Objetivos: 

Sessão 1 Brincar 

Sessão 2 e 3 Aprender brincando 

Sessão 4 Elogio eficaz  

Sessão 5 e 6 Recompensas concretas 

Sessão 7,8 e 9 Estabelecimento eficaz de limites (regras) 

Sessão 10 Reduzir os comportamentos inapropriados (ignorar) 

Sessão 11 e 12 Como prosseguir com os limites e as regras 

Sessão 13 Outras consequências e resolução de problemas 

Sessão 14 Revisão, planear a etapa seguinte - celebração 
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VI. PARCERIAS E QUALIFICAÇÃO DA REFERENCIAÇÃO 

 

Os cuidados partilhados e integrados têm já, em certos domínios clínicos (saúde materna e 

criança), uma larga experiência, mas noutros ela é escassa. É necessário apostar no trabalho em 

rede com uma circulação dos doentes sem barreiras não perdendo tempo, nem informação. Para 

isso, devemos criar mais PAIs, consultadorias internas e externas e ter também capacidade para 

cuidar na diferença com trabalho em rede com os profissionais das outras Unidades Funcionais 

do ACeS (UCC, URAP e USP), da comunidade local e das Unidades Hospitalares, integrando 

todas as atuações, informação, competências, e recursos, visa impulsionar cuidados de saúde de 

qualidade centrados nos doentes e não nas instituições. 

Além disso, devemos continuar a apostar na qualificação da referenciação para os cuidados 

hospitalares e para a rede de CCI. 

 

 

1. PARCERIAS 

 

1.1.Internas (ACeS): 

 Manuel de Articulação com o ACeS (UAG). 

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

de Nutrição na USF com o apoio da nutricionista do ACeS. 

 Protocolo de articulação com a UCC de Arouce. 

 

1.2-Externas: 

 Camara Municipal da Lousã: protocolo de articulação com o Gabinete de Apoio à 

Família e cedência de psicóloga clínica.  

o Novos protocolos a desenvolver: área do exercício físico e consulta de 

avaliação dos jovens (até 18 anos) para a prática desportiva. 

 Continuar a participar nas atividades do Conselho Local de Ação Social (CLAS). 

 Revisitar o protocolo funcional com a Associação de Desenvolvimento Social e 

Cultural dos Cinco Lugares. 

 Hospital Pediátrico: avaliar em novembro de 2016 a consultadoria em crianças e 

jovens. 

 Maternidades: continuar a executar o protocolo clínico de referenciação. 
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1.3-Outras parcerias a desenvolver: iniciar contactos para se concretizar outros protocolos de 

articulação, nomeadamente com a Unidade de Saúde Pública, a técnica de serviço social e a 

nível hospital para se ponderarem outras consultadorias clínicas. 

 

 

2. QUALIFICAÇÃO DA REFERENCIAÇÃO 

 

 

 Devemos continuar a discutir em equipa os casos problema a referenciar (ex. diabéticos 

descompensados, referenciação para a cardiologia, medicina interna, pediatria, entre 

outras especialidades). 

 Reunir com nutricionista e psicóloga clínica, 3 vezes por ano, para avaliar os casos em 

seguimento. 

 

 

 


