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INTRODUÇÃO 

 

A USF AS tem melhorado ano após ano o seu desempenho à custa de um 

funcionamento excepcional da equipa. 

 

No entanto, acreditando na filosofia de Kaizen (melhoria contínua), e querendo 

implementar o Triple Aim do Institute for Healthcare Improvement (IHI), a USF decidiu 

reforçar as estratégias para alcançar a sua Visão e Missão. 

 

Os objectivos estratégicos mantêm-se mas é preciso reforçar a implementação dos 

mesmos.  

 

É necessário ir ao encontro do utente.  

 

Assim, após 3 anos de funcionamento considerámos que seria o momento de alterar 

alguns processos fundamentais da USF Amora Saudável (USF AS). 
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1 - MISSÃO, VISÃO, VALORES E ESTRATÉGIAS 

 

A USF AS reforça  a sua Missão, Visão e Valores defendendo: 

 
"I Receive Exactly the HealthCare I Want and Need, Exactly When and How I Want 
and Need It" (Wasson, John ; Benjamin, Regina, 2009; www.HowsYourHealth.org) 

TRADUÇÃO: (RECEBO EXACTAMENTE OS CUIDADOS DE SAÚDE QUE EU 
QUERO E NECESSITO EXACTAMENTE QUANDO E COMO EU QUERO E 
NECESSITO DELES) 

 

MISSÃO 

 

Prestação de cuidados de saúde de excelência a todos os utentes inscritos na USF, ao 

longo do seu ciclo de vida, de acordo com as suas necessidades e características, com 

o empenho de todos os profissionais e cidadãos. 

 

VISÃO 

 

Ser uma referência a nível nacional na prestação de cuidados de saúde primários. 

 

VALORES 

 

O valor principal da nossa USF é que os cuidados de saúde dos nossos utentes estão 

no centro da nossa atenção. 

 

Os princípios orientadores da USF são: 

 

 Melhoria contínua 

 Desempenho elevado 

 Cooperação 

 Empenho 

 Rigor 

 Responsabilidade 
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 Satisfação dos utentes 

 Satisfação dos profissionais de Saúde 

 Sigilo 

 Transparência 

 Excelente qualidade nos serviços fornecidos 

 Ensino de alta qualidade (para os nossos alunos, internos e utentes) 

 Compaixão 

 Acessibilidade 

 Respeito 

 Integridade 

 Confiança 

 Apoio às comunidades que nos rodeiam 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Melhorar acessibilidade 

 Melhorar qualidade dos cuidados prestados 

 Maior eficiência dos cuidados prestados 

 Melhorar satisfação dos profissionais e utentes 

 Referência na formação dos profissionais, internos e alunos 

 Melhorar segurança dos cuidados prestados 

 Centrar os cuidados no utente 

 Melhorar eficiência dos serviços 

 Melhorar a literacia em saúde dos utentes  

 Melhorar equidade dos cuidados prestados 

 Sistema de Informação forte 

  



USF Amora Saudável-2012 a 2014  9 

 

2- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUÊNCIA E 

DOS UTENTES INSCRITOS 

 

 

 

 

A USF AS localiza-se na Freguesia de Amora, Concelho do Seixal, Distrito de Setúbal.  

A área geográfica de influência está limitada a esta freguesia e é limitada a Norte pela 

enseada do rio Tejo, a Oeste pela freguesia de Corroios, a Sul pelo Concelho de 

Sesimbra e a Este pela enseada do Tejo, Rio Judeu e Freguesia de Arrentela. 

 

A freguesia de Amora tem uma densidade populacional de 1780,6 hab / km² e uma 

população de 48 629 segundo o Censos de 2011. 

 

A USFAS tem uma boa acessibilidade através de transportes públicos (Fertagus e 

TST). Proporcionando um estacionamento amplo e de fácil acesso aos utentes que 

optam por trazer viatura própria. 

 

Os recursos de Saúde na comunidade, para além da USFAS, são o Hospital Garcia de 

Orta, o Centro de Saúde de Amora, a extensão da Cruz de Pau, a USF da Rosinha e 

múltiplas clínicas de diagnóstico e tratamentos (incluindo fisioterapia).  

 

A Freguesia de Amora dispõe de 12 farmácias, que desempenham um papel 

fundamental na sáude dos nossos utentes. 
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Os recursos Sociais da comunidade com apoio domiciliário são a Associação Unitária 

de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora (tem lar de idosos), Associação de 

Reformados e Idosos da Freguesia de Amora, Associação de Reformados Pensionistas 

e Idosos do Fogueteiro, Associação de Surdos do Concelho do Seixal, CNAD - 

Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes, Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens do Seixal e o Centro de Assistência Paroquial de Amora. 

 

Existem várias instituições de apoio à 3ª idade com fins lucrativos e internamentos. 

 

Dentro da sua área de influência estão integrados alguns bairros sociais, 

maioritariamente ocupados por utentes emigrantes, oriundos de África, como seja o 

Bairro da Quinta da Princesa e o Bairro Vale Chicharos. 

 

A população abrangida pela USF corresponde aos utentes inscritos nas listas dos 

médicos que integram a equipa multi-profissional. 

 

 

http://www.cm-seixal.pt/CMSSeixal.Site/Templates/Redimensionar.asp?URL=http://www2.cm-seixal.pt/pls/dseixal2/layout_assoc_areas%3Fassoc_type%3D1083475%26desig%3D%26local%3D%26title%3D%26cod_reg%3D1188483%26aprof%3D459
http://www.cm-seixal.pt/CMSSeixal.Site/Templates/Redimensionar.asp?URL=http://www2.cm-seixal.pt/pls/dseixal2/layout_assoc_areas%3Fassoc_type%3D1083475%26desig%3D%26local%3D%26title%3D%26cod_reg%3D1188483%26aprof%3D459
http://www.cm-seixal.pt/CMSSeixal.Site/Templates/Redimensionar.asp?URL=http://www2.cm-seixal.pt/pls/dseixal2/layout_assoc_areas%3Fassoc_type%3D1083475%26desig%3D%26local%3D%26title%3D%26cod_reg%3D1145597%26aprof%3D459
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3 - CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 

 

A unidade é responsável por cerca de 20008 utentes. 

 

 

 

Estes utentes são da responsabilidade de 8 secretários clínicos, 10 enfermeiros 

(aguarda-se a transferência do HGO de mais um elemento desde Janeiro de 2012) e 

de 11 médicos. 

 

Neste momento o grande problema é o número de gabinetes disponíveis que é 

insuficiente para uma equipa desta dimensão em que a formação aos internos da 

especialidade de MGF é fulcral.  
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4 -TRIPLE AIM 

 

O Triple Aim do IHI é um projecto que pretende a implementação de três pilares que 

poderão melhorar a forma como uma organização presta cuidados: a melhoria da 

experiência nos cuidados, a melhoria da saúde das populações, e uma redução dos 

custos per capita dos cuidados de saúde. 

  

4.1 - A Melhoria da Experiência nos Cuidados  

 

4.1.1 - Melhorar qualidade dos cuidados prestados 

 

A “assinatura” da USF Amora Saudável é “Nada menos que o NOSSO melhor”. 

 

A USF pretende continuar a investir na procura dos melhores cuidados prestados aos 

seus utentes.  

 

O Kaizen tem que estar interiorizado em cada um de nós, não sendo nenhum elemento 

da unidade mais ou menos importante do que outro na procura da mesma. 

“O utente no centro dos nossos cuidados” tem que ser mais do que um slogan. Temos 

que o sentir, e temos que o traduzir em actos.  

 

Temos a obrigação de prestar os melhores cuidados, sempre, aos nossos utentes. 

Será feito um esforço para seguir as Normas de Orientação Clínica (NOC´s) 

disponibilizadas pela Direcção Geral de Saúde (DGS), Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI) e National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 

Os utentes têm que ser todos tratados da mesma forma, não podendo haver variabilidade 

nos processos clínicos. 

 

Serão organizadas reuniões clínicas frequentes relativas às patologias mais 

frequentes/importantes e no final de cada ano serão realizadas auditorias para confirmar a 

harmonização dos processos. 
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4.1.2 - Melhor Acessibilidade 

 

É intenção da USF melhorar a sua acessibilidade.  

A USF AS iniciou no último trimestre de 2010 um sistema de marcação de consultas 

conhecido como Advanced Access. Este sistema de marcação de consultas pretende 

reduzir o tempo de espera de marcação de consultas ao mínimo (de preferência 0 dias). 

 

A mais-valia deste sistema de marcação é múltipla. Em primeiro lugar é reduzido a 

pressão sobre o grupo administrativo já que deixa de estar sobre pressão para conseguir 

vaga para situações ditas “urgentes”.  

 

Em segundo lugar é facilitado o acesso à consulta pelo utente para que o utente se possa 

sentir tranquilo em relação à doença aguda. A ideia final é que deixe de existir o pedido 

de consulta “urgente”, existindo apenas o pedido de “consulta”. 

 

Em último lugar tenta-se com esta acessibilidade reduzir a ida dos utentes ao Serviço de 

Atendimento Permanente (SAP) ou Serviço de Urgência (SU). 

Dado o aumento das taxas moderadoras para o SAP e SU e dado a redução do horário 

do primeiro será também reforçado o número de médicos no horário das 19 às 20 horas. 

 

A USF também vai tentar melhorar a acessibilidade telefónica. Os incentivos institucionais 

serão utilizados para que existam quatro linhas disponíveis para as chamadas dos 

utentes. 

 

Para reduzir a vinda dos utentes à USF AS de forma desnecessária, será dado prioridade 

às chamadas telefónicas. Mesmo na presença de um utente será sempre dado prioridade 

ao telefone. Serão distribuídos panfletos que expliquem aos utentes que o utente deve 

dirigir-se à USF apenas quando a sua consulta já estiver marcada ou para solicitar ou 

levantar receituário.  A data de implementação estará dependente da data de aquisição 

da nova central telefónica. 

 

Não faz qualquer sentido o utente ter que vir à USF, para depois ter que voltar 3 horas 

depois, para a consulta em si, por exemplo. O utente deve poder marcar consulta 

telefonicamente e depois dirigir-se à USF AS na hora da consulta. 
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Para melhorar a acessibilidade será alargado o horário para consultas de vigilância. Neste 

momento este alargamento já existe, mas alguns dos médicos irão experimentar ter a 

agenda completamente aberta para que as consultas de vigilância possam ser marcadas 

das 9 até às 18:30 horas.  

 

Será também melhorado a acessibilidade telefónica aos gabinetes de enfermagem. Será 

feito um investimento num telefone sem-fios que permita o contacto mais fácil com os 

enfermeiros. As chamadas transferidas devem limitar-se àquelas em que o administrativo 

não pode resolver. 

   

 

4.1.3 - Melhorar satisfação dos profissionais e utentes  

 

A USF AS pretende atingir graus de satisfação acima dos 80 % em utentes satisfeitos ou 

muito satisfeitos. 

 

Mais uma vez, para que isto aconteça, é necessário focarmo-nos nas necessidades do 

utente. 

 

A acessibilidade, o tempo de espera para consulta, o contacto com os profissionais de 

saúde, etc. têm que ser trabalhadas. 

No entanto para atingir este objectivo é necessário que também os profissionais se sintam 

satisfeitos com o seu local de trabalho. 

Portanto também aqui queremos valores de satisfação acima dos 80%. 

 

É fundamental melhorar o funcionamento do Vitacare®. 

Neste momento a causa mais frequente de stress no trabalho prende-se com a lentidão 

do sistema.É necessário dar também formação ao secretariado clínico. Estes têm uma 

das tarefas mais dificeis na USF, sendo “a cara” da mesma. Durante o ano de 2012/2013 

será realizado formação específica no atendimento do utente/gestão de conflitos. 

 

4.1.4 - Melhorar os tempos na sala de espera  

 

Os tempos de espera para atendimento têm que ser reduzidos ao mínimo. 
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A USF tem a noção que um dos fatores de maior crítica por parte dos utentes é o tempo 

que os mesmos aguardam para serem atendidos pelo administrativo, enfermeiro ou 

médico. 

 

Até final de 2014 é objetivo da USF conseguir que um utente não aguarde mais do que 15 

minutos para qualquer tipo de atendimento (75% dos atendimentos). 

Este objetivo será conseguido através de uma amostra dos tempos de espera que cada 

utente aguarda para um determinado ato. 

 

Será feito um esforço extra para que as todas as consultas comecem a horas, para que 

as consultas em que existam uma consulta de enfermagem e médica tenha o mínimo de 

tempo de espera entre as mesmas e, finalmente, para que os utentes cheguem a horas. 

 

 

4.1.5 - Melhorar o atendimento no SAP/URGÊNCIAS 

 

É nossa intenção reduzir o número de utentes que se dirigem ao SAP/URGÊNCIAS. 

Será solicitado ao ACES Seixal/Sesimbra e ao Hospital Garcia de Orta (HGO) o número 

de utentes consultados no SAP e Serviço de Urgência, respectivamente, para que 

possamos avaliar estes valores e perceber de que forma é possível reduzir a afluência a 

estes serviços. 

 

 

4.2 - A Melhoria da Saúde das Populações   

 

4.2.1 - Melhorar a Literacia em Saúde dos Utentes 

  

A literacia em saúde dos utentes é imprescindível para que estes cuidem melhor da sua 

saúde.  

 

Os utentes devem conhecer as suas doenças, quais os objetivos para as controlar, como 

tomar a sua medicação, quando devem dirigir-se à USF ou a outros cuidados, etc.Os 

utentes devem também conhecer como podem prevenir algumas doenças, a importância 



16 

 

de uma alimentação saudável, do exercício físico e do evitar alguns comportamentos de 

risco. 

 

Cada aluno do curso de Medicina, interno do ano comum do curso de Medicina, interno 

do internato complementar de Clínica Geral, aluno de enfermagem do curso de 

Enfermagem terá como tarefa a elaboração de um panfleto que melhore a literacia da 

nossa população. Os temas serão escolhidos pela equipa e pelo responsável pela 

elaboração do folheto. 

 

Será colocado no portal da USF alguns documentos informativos para os utentes e links 

para o Guia Prático da Saúde, American Academy of Family Physicians, ou outros que 

sejam pertinentes para melhorar a capacidade dos utentes em prevenir/resolver os seus 

problemas de saúde. 

 

 

4.2.2 - Melhorar segurança dos cuidados prestados 

  

Para melhorar a segurança dos cuidados prestados será obrigatório todos os médicos 

terem instalados no seu computador o programa informático Epocrates®.  

Com este programa o médico pode confirmar interacções medicamentosas e graus de 

segurança, nomeadamente em indivíduos de idade pediátrica, grávidas ou mulheres a 

amamentar. 

Deverá tornar-se hábito o registo de “near misses” sendo depois avaliado pelos 

responsáveis pela qualidade a forma de evitar os mesmos. 

  

4.2.3 - Melhorar equidade dos cuidados prestados 

  

É necessário assegurar que todos os utentes tenham acesso aos cuidados de saúde da 

nossa USF. 

Para tal será feito uma vigilância mensal da taxa de cobertura, tentando realizar se as 

taxas de cobertura estão a diminuir, comparativamente ao período homólogo.  

Caso exista uma diminuição é necessário perceber o porquê, tentando convocar as 

famílias mais desfavorecidas. 
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O objetivo da USF é conseguir que, no final do ano de 2014, cerca de 90 % dos utentes 

tenham tido contacto com a USF nos últimos três anos.  

 

4.2.4 - Melhorar o controlo dos NOSSOS diabéticos 

  

É nossa intenção continuar com um projeto que teve início em 2011 que foi a redução de 

utentes diabéticos com valores de HbA1c acima dos 9%. Queremos que este valor se 

registe uma redução média de 2% em finais de 2015. 

A redução das complicações e por conseguinte a redução de custos para o SNS deverá 

ser significativo. 

 

4.2.5 - Melhorar a prevenção primária  

  

Não podemos mais tolerar mortes por doenças que são rastreáveis. 

 

No final de 2014 todos os indicadores relativos aos rastreios do cancro colo-rectal, 

mamografias e colpocitologias têm que se encontrar próximo dos 75%.  

 

Os utentes devem chegar em estadios oncológicos mais precoces aos hospitais e de 

preferência em situações pré-malignas. 

O beneficiado será o utente e o SNS ao reduzir despesa nos tratamentos com 

quimioterapia, radioterapia ou cirurgia.  

 

4.2.6 - Referência na formação dos profissionais, internos e alunos 

  

A USF não pretende apenas adquirir formação e desenvolvimento mas também fornecer 

estes serviços a outros. A formação é importante para a USF porque nos obriga a manter 

atualizados, sendo um motor para a melhoria contínua. Para tal mantemos os protocolos 

já existentes com as escolas de enfermagem, de Medicina e a formação de internos do 

Internato de Clínica Geral.  

A formação será exigente e criteriosa tentando formar alunos e internos não apenas com 

excelentes conhecimentos científicos mas também com as características humanas 

necessárias para prestar cuidados de saúde.  
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4.3 - Redução dos custos per capita dos cuidados de saúde 

 

4.3.1 - Maior eficiência dos cuidados prestados 

 

Manter a implementação de normas de boas práticas na área do tratamento de feridas e 

úlceras crónica, nomeadamente na otimização o material de penso utilizado nos cuidados 

curativos. Ao respeitar as normas técnicas de utilização destes materiais houve uma 

redução da periodicidade do tratamento e simultaneamente na otimização dos recursos 

humanos – Enfermeiros. Assim a implementação de boas práticas nesta área implicou 

uma melhoria na qualidade de vida dos utentes.  

Nesta linha intervenção pretendemos implementar a terapia compressiva com técnica de 

eleição no tratamento de úlceras venosas crónicas. 

 

4.3.2 - Redução dos custos em Medicamentos 

 

Manter a política de boas práticas de prescrição terapêutica, tendo em consideração o 

custo/benefício de cada medicamento. Cada médico será informado semestralmente dos 

10 medicamentos que mais prescreve, e dos 10 medicamentos com custos mais 

elevados. 

 

Na prática clínica serão tidas em consideração as Normas de orientação clínica (NOC) 

emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

( Não achas que seria interessante colocar alguns medicamentos que se pretenda reduzir 

os custos??? ) 

 

 

4.3.3 - Redução dos custos em MCDTs 

 

Apostar na formação interna e externa dos médicos na área do diagnóstico clínico. Será 

efetuada formação da área do aparelho músculo-esquelético de forma a reduzir os gastos 

em imagiologia.  

Na prática clínica serão tidas em consideração as normas de orientação clínica emanadas 

pela Direção Geral de Saúde. 
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4.3.4 - Redução dos custos em transportes para visitas domiciliárias 

 

Manter a otimização do transporte para visitas domiciliárias ao partilhar a viatura com 

outras unidades funcionais. 

 

4.3.5 - Redução dos custos em papel, fotocópias e toneres 

 

Apostar na programação das impressoras e da aplicação informática de forma a reduzir a 

impressão de A4 para A5, ao nível da emissão de declarações e documentos 

comprovativos, desta forma iremos reduzir os gastos em papel e toneres. 

Por sua vez a aquisição de um scanner para cada médico, permitiria uma redução 

considerável em fotocópias, papel e toneres, uma vez que os relatórios clínicos ficariam 

adjudicados ao processo clínico informatizado.  
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5- PROGRAMAS DA CARTEIRA BÁSICA 

 

5.1-CONSULTA DE SAÚDE DE ADULTOS ou CONSULTA DE MEDICINA FAMILIAR ? 

 

Introdução 

As Consultas de Saúde de Adultos e os SAPs são muitas vezes utilizados pelos utentes 

para situações de doença aguda. 

 

Como o objetivo principal dos cuidados primários deve ser a prestação de cuidados 

preventivos, a equipa pretende privilegiar a oferta de consultas agendadas/programadas. 

As consultas marcadas por motivos de doença aguda serão aproveitadas de uma forma 

ativa para o rastreio de HTA, diabetes, obesidade, doenças oncológicas, tabagismo, 

problemas sociais e atualização de vacinas. 

 

Com esta abordagem pretendemos reduzir, entre outras situações, o diagnóstico tardio de 

doenças oncológicas, reduzir o número de hipertensos e diabéticos não diagnosticados, 

melhorar a cobertura de vacinação, reduzir o consumo de álcool, tabaco.  

 

População Alvo 

A população alvo desta consulta são todos os utentes com idade igual ou superior aos 19 

anos (n=16263).  

 

Objectivos 

 Rastrear 50% dos utilizadores, a partir dos 50 anos de idade, para cancro colo-rectal 

em 2014 

 Registo de IMC em 70% dos utilizadores até 2014 

 Registo de hábitos tabágicos em 60% dos utilizadores até 2014 

 Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família em 2014 

(85%) 

 Taxa de utilização da USF em 2014 de 75% 
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Indicadores e Metas 

 

 Indicadores Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

3.12 Percentagem de consultas 

ao utente pelo seu próprio 

médico de família 

85% 85% 85% 

5.3 Percentagem de utilizadores 

entre os 50 e 74 anos com 

rastreio de cancro colo-rectal 

efectuado 

30% 40% 50% 

5.11 Percentagem de utilizadores 

maiores de 13 anos com 

registo de hábitos tabágicos 

no último ano 

40% 50% 60% 

5.13 

(modificado) 

Percentagem de utilizadores 

maiores de 19 anos com IMC 

registado nos últimos dois 

anos 

50% 60% 70% 

3.14 Taxa de utilização da USF 70% 70% 75% 

 

  

Atividades  

 

Quem: Médicos, Enfermeiros e Administrativos 

Como: Marcações a pedido do utente ou por um dos elementos da equipa após 

contacto com utente 

Onde: Consultório médico e/ou enfermagem 

Quando: Todo o ano 

Avaliação:  Anual 

Duração: 15 minutos para Médico  

Utilização: Urentes inscritos na USF ?? 
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Carga Horária 

 

 Carga horária por semana 

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consulta de 

Adultos 

819 15 204 0 0 0 819 7 95 

 

Serviços Mínimos 

 

Consultas de intersubstituição em caso de ausência do médico. Estas consultas 

destinam-se a situações em que o utente considere que a sua consulta não possa 

aguardar o período de ausência do seu médico (Doença Aguda).  
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5.2 - SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

 

O conceito de Saúde Sexual e Reprodutiva implica que as pessoas possam ter uma 

vida sexual satisfatória e segura, que tenham a capacidade de se reproduzir e decidir se, 

quando, e com que frequência o fazem, segundo o Programa de Acão da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo-1994). Esta última condição 

pressupõe o direito de homens e mulheres serem informados e terem acesso a métodos 

de planeamento familiar da sua escolha, que sejam seguros, eficazes e aceitáveis e, 

ainda, o acesso a serviços de saúde adequados, que permitam às mulheres terem uma 

gravidez e um parto em segurança e ofereçam aos casais as melhores oportunidades de 

terem crianças saudáveis. 

 

Abrange ainda, o direito à saúde sexual, entendida como potenciadora da vida e das 

relações interpessoais. 

 

Os cuidados a prestar em Saúde Sexual e Reprodutiva constituem um leque de 

serviços, técnicas e métodos que contribuem para a saúde e bem-estar reprodutivos, 

através da prevenção e resolução de problemas, dando respostas adequadas às 

necessidades, nesta área, ao longo do ciclo de vida dos indivíduos. 

  

 

5.2.1- PLANEAMENTO FAMILIAR 

 

Introdução 

 

 

O Planeamento Familiar constitui, uma componente fundamental da prestação de 

cuidados em Saúde da Mulher.  

 

A consulta de Planeamento Familiar deve assegurar, também, outras atividades de 

promoção da saúde, tais como informação e aconselhamento sexual, prevenção e 

diagnóstico precoce das ITSs, do cancro do colo do útero e da mama, prestação de 

cuidados pré-concecionais e no puerpério, prevenção do tabagismo e de hábitos 

nocivos. 
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 População Alvo 

 

 

 

 

 

Objetivo(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador(es) e Metas 

 

Indicadores Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

3.22 

Taxa de utilização de 

consultas de planeamento 

familiar entre os 15 e 49 

anos 

30% 35% 

40% 

Não achas 

alto, porque 

não manter 

5.2.2 

(modificado) 

Percentagem de mulheres 

entre os 25 e 49 anos, 

vigiadas na USF com 

colpocitologia realizada nos 

últimos 3 anos 

80% 80% 85% 

3.22 

modificado 

Taxa de utilização de 

consultas de enfermagem 

em planeamento familiar 

entre os 15 e 49 anos 

50% 50% 

55% 

porque não 

manter 

 

Mulheres/casais inscritas na USF Amora Saudável com idade entre os 15 e os 49 anos 

(n=4673). 

 Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar entre os 15 e 49 anos de 

40% em 2014 

 Promover a deteção precoce do cancro do colo do útero, obtendo uma percentagem 

de mulheres entre os 25 e 49 anos com colpocitologia realizada nos últimos 3 anos, 

de 85% em 2014  
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Actividade(s) de Enfermagem 

 Promoção e coresponsabilização no Planeamento Familiar e no Planeamento da 

gravidez. 

 Fornecimento de contracetivos, seu registo e informatização. 

 Informação e orientação das/os utentes, de modo a desenvolverem e adquirirem 

competências para o autocuidado e prevenção das ISTs e gravidez indesejada. 

 Gestão do stock de contracetivos, sua aquisição e requisição dos pedidos especiais 

(Implanon, Mirena). 

 Promoção do agendamento de consulta de P.F a todas as mulheres que recorrem à 

contraceção de emergência. 

 Sensibilização para a importância da consulta pré-concecional. 

 Registo e informatização de ficheiros de utentes que usufruem das consultas de 

saúde reprodutiva e familiar. 

 Atualização e informatização do PNV. 

 Colaboração na colocação de DIUs e Implanons. 

 Promoção do agendamento de consulta às mulheres em idade fértil, que não 

utilizaram este recurso nos últimos 3 anos. 

 

Quem: Todos os enfermeiros da USF 

Como: Através da consulta de enfermagem; oportunidade  

Onde: Gabinetes polivalentes de enfermagem 

Quando: Todo o ano ; nas horas estabelecidas para a consulta de P.F 

Avaliação: Anual 

Duração: 20 minutos 

Utilização: Mulheres/Casais com idade superior a 15 anos até aos 49 anos 

 

 

Actividades Médicas 

 Sensibilização para a importância da CPF 

 Divulgação da importância da C. Pré-Concecional 

 Realização do exame clínico incluindo exame ginecológico 

 Realização da CPC 

 Colheita de colpocitolgia segundo as Normas de Orientação Clinica 

 Aconselhamento, fornecimento ou colocação de métodos anticoncecionais 
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 Levantamento e convocação de mulheres inscritas na USF que não tenham a 

vigilância efetuada 

 Realização de exame mamário e prescrição de mamografia de acordo com NOC 

 Encaminhamento dos casos suspeitos detetados para os Cuidados de Saúde 

Secundários 

 Realização de consulta prévia em grávidas que manifestem desejo de fazer IVG e sua 

referenciação para CSS segundo protocolo com HGO 

 Realização consulta após IVG, segundo protocolo com HGO 

 

 

Quem: Todos os médicos da USF 

Como: Através da consulta de Planeamento Familiar 

Onde: Gabinetes médicos 

Quando: Todo o ano ; nas horas estabelecidas para a consulta de P.F 

Avaliação: Anual 

Duração: 20 minutos 

Utilização: Mulheres/Casais com idade superior a 15 anos até aos 49 anos 

 

 Carga horária por semana  

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consulta de 

PF 

64     20   21 107 30’ 53 64 5 5,3 

 

 

Serviços Mínimos 

 

Consulta agendada para situações clínicas que justifiquem observação num prazo inferior 

a 2 semanas (em casos excecionais, ex. IVG, a utente pode ser consultada no próprio 

dia). 
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5.2.2- CONSULTA PÉRI E PÓS MENOPAUSA 

   

População alvo  

Mulheres com mais de 50 anos inscritas na USF (n=4495) 

 

Objectivos 

 

 Promover o bem-estar da mulher nesta fase da vida e prevenção das patologias 

associadas 

 Promover a deteção precoce de cancro da mama, obtendo uma percentagem de 

mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos, de 

75% em 2014  

 Promover a deteção precoce do cancro do colo do útero, obtendo uma percentagem 

de mulheres entre os 25 e 65 anos com colpocitologia realizada nos últimos 3 anos, 

de 60% em 2014  

 

 

 

Indicador(es) e Metas 

Indicadores (utentes vigiadas na USF) Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

5.1.1 Percentagem de mulheres entre os 50 e 

69 anos inscritas e vigiadas no 

programa de vigilância 

75% 75% 75% 

5.1.2 Percentagem de mulheres entre os 50 e 

69 anos com mamografia registada nos 

últimos 2 anos 

70% 73% 75% 

5.2.2 Percentagem de mulheres entre os 25 e 

64 anos com colpocitologia realizada 

nos últimos 3 anos 

55% 55% 60% 
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Actividades de Enfermagem 

 Implementação e sensibilização para a CM 

 Realização de consulta de enfermagem  

 Informação adequada de acordo com as necessidades das utentes de modo a 

adquirirem e desenvolverem competências para o auto cuidado 

 

Actividades Médicas 

 Divulgação e sensibilização para a CM 

 Convocação das utentes da USF 

 Realização de exame ginecológico 

 Realização de colpocitologia segundo prazos das orientações técnicas 

 Exame da mama e prescrição de mamografia segundo orientações técnicas 

 Prescrição de osteodensiometria para mulheres com indicação para o despiste de 

osteoporose 

 Diagnóstico e tratamento de patologias associadas à menopausa 

 Referenciação para os cuidados de saúde secundários quando indicado 

 

 

Carga Horária 

 Carga horária por semana  

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consultas 

de Peri e 

Pós 

Menopausa 

10 20 3,3 10 30’ 5 10 5 0,8 

 

Serviços Mínimos  

Consulta agendada para situações clínicas que justifiquem observação num prazo 

inferior a 2 semanas. 
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5.2.3- SAÚDE MATERNA 

 

População Alvo 

 

 

 

 

Objectivo(s) 

 

 Promover a vigilância periódica da gravidez, cumprindo o esquema de consultas 

segundo as orientações da DGS, conseguindo um número médio de 6 consultas por 

grávida vigiada na USF no ano de 2014  

 Promover a consulta de revisão de puerpério, obtendo uma percentagem de grávidas 

seguidas na USF, com consultas de revisão do puerpério de 90% em 2014 

 Conseguir que as gravidezes sejam vigiadas desde o primeiro trimestre, obtendo uma 

percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre de 85% em 

2014. 

 

Indicador(es) e Metas 

Indicadores 

(utentes vigiadas na USF) 

Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

4.7, 

4.22 

Número médio de  consultas 

por grávida vigiada na USF 
6 6 6 

6.4 

Percentagem de grávidas 

seguidas na USF, com 

consultas de revisão do 

puerpério 

85% 85% 90% 

6.9 

Percentagem de primeiras 

consultas de gravidez no 

primeiro trimestre 

85% 85% 85% 

Mulheres grávidas/casais inscritos na USF Amora Saudável (previsão de cerca de 

n=140/ ano).  
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4.33 Permilagem de visitas 

domiciliárias realizadas a 

puérperas vigiadas na USF 

durante a gravidez 

30% 30% 30% 

 

 

Actividade(s) de Enfermagem 

 

 Sensibilização para a importância da periodicidade das consultas de vigilância de SM. 

 Sessões de educação para a saúde em grupo 

 Fornecimento do boletim de saúde da grávida e sensibilização para a sua 

importância. 

 Avaliação da Tensão Arterial, peso. 

 Avaliação da saúde mental da grávida, situação sócio-económica e familiar. 

 Actualização e informatização dos registos e do BSG. 

 Actualização e informatização dos registos do PNV. 

 Providenciar o fornecimento de imunoglobulina anti-D, sempre que prescrito e 

administrá-la. 

 Promoção e co-responsabilização do pai/mãe na organização familiar durante a 

gravidez e após o nascimento. 

 Promoção do aleitamento materno, apoio à mãe e sensibilização da família para os 

benefícios do mesmo. 

 Ensino da auto-monitorização do registo dos movimentos fetais. 

 Promoção do uso de anticoncepcionais pós-parto. 

 Promoção do agendamento da consulta de revisão de puerpério. 

 

Quem: Todos os enfermeiros da USF 

Como: Através da consulta de enfermagem e agendamento  

Onde: Nos 6 gabinetes polivalentes de enfermagem 

Quando: Nas horas semanais estabelecidas para a SM 

Avaliação: Anual 

Duração: 30 minutos 

Utilização: Mulheres grávidas/casal vigiadas na USF 
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Carga Horária 

 

 Carga horária por semana  

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total (h) 

Realização 

Consulta de 

SM 

 20    20  6,6 20 30’ 10 20 5 1,6 

 

 

Actividades(s) Médicas 

 

 Sensibilizar para a importância da precocidade da 1ª consulta em SM e da 

execução dos exames nos prazos recomendados 

 Informação e envolvimento adequados do casal de modo a 

adquirirem/desenvolverem competências para o auto-cuidado responsável 

 Promover o diagnóstico pré-natal segundo normas vigentes 

 Realização de CSM conforme protocolo de interligação CSP e HGO 

 Referênciação de gravidez de risco segundo protocolo de interligação CSP e HGO 

 Definição e verificação de parâmetros de qualidade nos registos 

 Promover aleitamento materno 

 Sensibilização para a importância da consulta de Revisão do Puerpério 

 Realização da Revisão do Puerpério 

 Despiste e Referenciação de depressão materna 

 

 

Serviços Mínimos 

 

 Intercorrência da gravidez, 1 ª consulta em Saúde Materna e grávidas com tempo 

de gestação => a 35 semanas.  
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5.3- SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

 

Introdução 

 

Programa da carteira básica de serviços, importante para a manutenção e promoção da 

saúde de todas as crianças e jovens. 

 

 

População Alvo 

 

Todas as crianças e jovens dos 0 aos 18 anos inscritos na USF Amora Saudável. (nº dos 

0 aos 11 meses = 183, nº dos 12 aos 23 meses =197, nº dos 2 aos 4 anos =583, nº dos 5 

aos 7 anos = 562, nº dos 8 aos 14 anos = 1479, nº dos 15 aos 18 anos = 741) 

 

 

Objectivo(s) 

 

 Garantir a vigilância da Saúde infanto-juvenil de acordo com as orientações técnicas 

da Direcção Geral de Saúde, obtendo uma percentagem de primeiras consultas na 

vida efectuadas até aos 28 dias de 90% em 2014 

 Promover a realização do diagnóstico precoce até ao 7º dia de vida do RN, obtendo 

uma percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizadas até ao sétimo dia 

de vida do recém-nascido de 99% em 2014  

 Promover o aleitamento materno exclusivo  

 Promover a realização do Exame global de saúde às crianças com 5/6 anos, obtendo 

uma percentagem de exames globais aos 6 anos completos de 80% em 2014 

 Promover a realização do Exame global de saúde às crianças com 11/13 anos. 
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Indicadores e Metas 

 

Indicadores (utentes vigiados na 

USF) 

Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

6.12 Percentagem de 

primeiras consultas na 

vida efectuadas até aos 

28 dias 

85% 87% 90% 

6.13 Percentagem de 

diagnósticos precoces 

(TSHPKU) realizadas até 

ao sétimo dia de vida do 

recém-nascido 

99% 99% 99% 

6.14 

 

Percentagem de 

lactentes com 

aleitamento materno 

exclusivo até aos 3 

meses completos  

RETIRAVA  ESTES 3 

INDICADORES 6.14, 

4.16, 4.17, PORQUE 

NÃO SÃO AVALIADOS 

30% 40% 50% 

4.16 Percentagem de exames 

globais aos 6 anos 

completos 

60% 70% 80% 

4.17 Percentagem de exames 

globais aos 13 anos 

completos 

50% 60% 70% 

4.34 

(modificado) 

Percentagem de visitas 

domiciliárias realizadas a 

recém-nascidos até aos 

15 dias de vida 

25% 30% 30% 

4.13 Número médio de 6 6 6 
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consultas de vigilância de 

saúde infantil dos 0 aos 

11 meses 

4.10 Número médio de 

consultas de vigilância de 

saúde infantil dos 12 aos 

23 meses 

3 3 3 

5.13 

(modificado) 

Percentagem de inscritos 

(dos 12 aos 23 meses) e 

vigiados na USF  com o 

índice de massa corporal 

registado nos últimos 12 

meses 

90% 90% 90% 

6.1 Percentagem de crianças 

com 2 anos com PNV 

actualizado 

98% 98% 98% 

 

 

Actividade(s) 

 

 Realização de consultas de vigilância de saúde infantil segundo as orientações da 

DGS 

 Agendamento e realização do diagnostico precoce até ao 6 dia de vida do RN 

 Convocações das famílias que não compareçam com o seu RN na USF até ao 6 

dia de vida (telefone e ou visita domiciliaria) 

 Sensibilizar os Hospitais para a necessidade de enviar todas as notificações de 

nascimento  

  Sensibilização da grávida para os benefícios do aleitamento materno, nas 

consultas de saúde materna 

 Ensinar e avaliar a boa técnica da amamentação 

 Monitorizar o desenvolvimento ponderal do RN com periodicidade semanal ou 

inferior se necessário, até ao primeiro mês de vida 

 Monitorização e realização dos exames globais de saúde 

 Encaminhamento das situações de risco 
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 Visitação domiciliaria sempre que necessário, a crianças de risco 

 

 

Realização da consulta de SI 

 

Quem: Médicos, enfermeiros e administrativos 

Como: 
Marcação a pedido do utente; por iniciativa da equipa, marcação e 

realização oportunista 

   Onde: Gabinetes médicos, de enfermagem e administrativo 

Quando: Agendamento e oportunidade 

Avaliação: Anual 

Duração: 20 minutos para médico e 30 minutos para enfermeiro 

Utilização: Grupo etário dos 0 aos 18 anos 

 

 

Carga Horária 

 

 Carga horária por semana  

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consulta de 

SI 

78 20 25,7 186 30 93 78 5 6,5 

 

 

Serviços Mínimos 

Todas as crianças seguidas na USF serão agendadas de forma a serem 

observadas até aos 28 dias de vida (de preferência até aos 15 dias). Resposta 

a Doença Aguda. 
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5.4- VACINAÇÃO 

 

Introdução 

 

A vacinação é o meio mais eficaz e seguro na prevenção de certas doenças. Com a 

introdução do Plano Nacional de Vacinação em 1965 os ganhos em saúde foram 

significativos, uma vez que é universal e gratuito permitindo eliminar ou controlar as 

doenças por ele abrangidas. Os ganhos em saúde refletem-se diretamente na saúde 

pública. 

 

A vacinação constitui uma das atividades de enfermagem de maior relevância. 

 

 

População Alvo 

 

Utentes inscritos na Unidade de Saúde Familiar Amora Saudável 

 

 

Objectivo(s) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador(es) e Metas  

 

Indicadores Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

6.1 Percentagem de crianças 

com PNV actualizado aos 2 

anos 

98% 98% 98% 

6.1 Percentagem de crianças 98% 98% 98% 

Motivar e envolver os profissionais de saúde na vacinação transmitindo estes 

valores aos utentes e famílias inscritos na Unidade de Saúde Familiar Amora 

Saudável de modo a que cumpram o Plano Nacional de Vacinação nos coortes 

previstos. 
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com PNV actualizado aos 6 

anos 

6.1 Percentagem de crianças 

com PNV actualizado aos 13 

anos 

98% 98% 98% 

 

 

Estratégias 

 

 Envolver e motivar toda a equipa da USF 

 Divulgar junto ao utente e família a importância da vacinação, aproveitando todas as 

oportunidades 

 Utilizar o quiosque como alerta para o utente da necessidade de efectuar vacinação 

(se possível) 

 Sinalética adequada de orientação; horário alargado e agendamento de acordo com 

as necessidades do utente 

 Convocar crianças aos 12 e 24 meses, 6 e 13 anos com vacinas em atraso (contacto 

telefónico, cartas, e-mail) 

 Fazer visitas domiciliaria a todas as crianças que não respondam ás duas primeiras 

convocatórias e sempre que necessário 

 Aproveitar a realização dos exames globais de saúde dos 6 e 13 anos para 

actualização de vacinas. 

 

 

Actividade(s) 

 

 Administração das vacinas segundo o PNV, a todos os utentes da USF 

 Informatização de todas as vacinas (registadas em papel) no programa Sinus 

 Monitorização e avaliação trimestral da taxa de vacinação dos coortes de nascimento 

(2, 6 e 13 anos) 

 Convocação por carta / telefone das crianças / jovens com PNV em atraso nos 

coortes de nascimento (2, 6e 13 anos), mediante avaliação trimestral 

 Realização de visita domiciliária a crianças / jovens com PNV em atraso, mediante 

avaliação trimestral e que não compareçam na USF após 3 convocatórias 
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 Monitorização da estatística mensal da totalidade das vacinas administradas na USF 

Amora Saudável 

 Elaboração de um folheto informativo sobre a vacinação e suas reacções adversas e 

de um cartaz elucidativo sobre o esquema de vacinação. 

 

 

Quem: Todos os enfermeiros 

Como: 

Consultas programadas S infantil e juvenil, consulta saúde materna e 

planeamento familiar e consulta de saúde do adulto, sala tratamentos e 

injectáveis, cuidados domiciliários. Agendamento e todas as 

oportunidades mesmo as não programadas. 

Onde: 
Na USF (gabinete de vacinação, de saúde infantil e no domicilio do 

utente) 

Quando: Todo o ano 

Avaliação: Anual de acordo com os indicadores pré definidos 

Duração: 15 minutos 

Utilização: População alvo 

 

 

Carga Horária 

 

 Carga Horária para 2012 

Actividade Enfermeiros 

Vacinação Nº de Consultas Min. / Cons Total (H) 

6669 15 1667 

 

 

Serviços Mínimos 

 

Não há serviços mínimos. Não se perde uma oportunidade para vacinar. 
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5.5- CUIDADOS EM SITUAÇÃO DE DOENÇA AGUDA 

 

Introdução 

 

Conforme foi referido anteriormente, um dos objetivos da USF é reduzir o número dos 

seus utentes que têm consultas no SAP ou serviços de urgência, sem encaminhamento. 

 

População Alvo 

 

 Todos os utentes inscritos na USFAS (n = cerca de 20008) 

 

 

Objectivo(s) 

 Prestar cuidados em casos de doença aguda 

 Melhorar a utilização de consultas para doença aguda na USFAS, SAP concelhio e 

S.U. HGO. 

 

 

Estratégias e Actividades 

 

 Educação dos utentes (ex. panfletos) 

 Redução das listas de espera para que exista melhor acessibilidade para o utente 

 Orientação clara dos profissionais de como agir em caso de doença aguda, incluindo 

protocolo de orientação para utentes a pedir cuidados urgentes 

 Contacto telefónico prévio do utente com o serviço, quando a situação clínica o 

justifique 

 

Carga Horária 

 

 A USFAS não tem uma carga horária específica para os casos de doença aguda, já 

que estes casos são habitualmente englobados no horário de consulta médica (ver 

consulta de Adultos) .. 



40 

 

 Quando existem, por exemplo, surtos de gripe é reduzido o número de utentes 

marcados por hora na agenda dos médicos. 

  

 

5.6- ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DAS SITUAÇÕES DE DOENÇA CRÓNICA 

Situaçõesde doença crónica não incluem só diabetes e hta, porque não chamar 

consulta de diabetes/hta ??? 

 

Consulta do utente com Diabetes e Hipertensão  

 

Introdução 

 

A prevalência de doenças associada ao risco cardiovascular assume números 

assustadores a nível mundial, e traduzem um elevado nível da morbi/mortalidade e dos 

custos de saúde. Em Portugal a prevalência de Hipertensão arterial na população adulta é 

superior a 40%, e os acidentes vasculares cerebrais constituem a principal causa de 

morte. 

Assim, associado a este risco cardiovascular temos numa primeira linha a diabetes e a 

hipertensão arterial. 

Ambos constituem um grave problema de saúde pública a nível mundial não só pela sua 

crescente incidência como, também, pela sua elevada morbilidade e mortalidade.  

Se pensarmos quais os órgãos-alvos associados a estas duas doenças - os vasos, o 

coração, o cérebro e o rim, podem objectivar-se quais as consequências clínicas para o 

Homem, para a sua qualidade de vida enquanto cidadão.  

Compete-nos a nós profissionais de saúde actuar ao nível da prevenção e da promoção 

de estilos de vida saudáveis, e na auto-responsabilização do cidadão. 

 

 

População Alvo 

 

 Todos os utentes com diabetes inscritos na USF Amora Saudável (n = 902 (7% da 

população adulta))  

 Todos os utentes com hipertensão inscritos na USF Amora Saudável (n = 3866 (20% 

da população adulta)) 



41 

 

Objectivo(s) 

 

Prestar cuidados de saúde a utentes diabéticos e hipertensos segundo as normas da 

DGS, obtendo as seguintes percentagens em 2014: 

 Percentagem de diabéticos com pelo menos duas HgbA1c registadas nos últimos 12 

meses desde que abranham 2 semestres, no valor de 85% 

 Percentagem de diabéticos com pelo menos um LDL-C registada no ano no valor de 

85% 

 Percentagem de diabéticos com registo de pressão arterial nos últimos 12 meses no 

valor de 85% 

 Percentagem de hipertensos com registo de pressão arterial nos últimos 12 meses 

no valor de 85% 

 

 

Indicador(es) e Metas 

 

Indicadores Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

5.4 

(modificada) 

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos duas HgbA1c registados nos 

últimos 12 meses, desde que abranjam 

os dois semestres 

75% 80% 85% 

5.5 Percentagem de diabéticos com pelo 

menos um LDL-C registada no ano 

70% 80% 85% 

5.8 Percentagem de diabéticos com pelo 

menos um registo de pressão arterial nos 

últimos 12 meses 

70% 80% 85% 

5.10M Percentagem de hipertensos com registo 

de pressão arterial em cada semestre 

80% 80% 85% ou 

manter 

80 

6.19 Percentagem de diabéticos abrangidos 

pela consulta de enfermagem 

90% 90% 90% 

5.7 Percentagem de diabéticos com pelo 

menos um exame dos pés registado no 

85% 90% 90% 
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ano 

5.13 

(modificado) 

Percentagem de hipertensos com pelo 

menos um registo de IMC nos últimos 12 

meses 

90% 90% 90% 

6.2 

(modificado) 

Percentagem de hipertensos com vacina 

antitetânica actualizada 

85% 90% 90% 

 

 

Actividade(s) Enfermagem 

 

 Determinação de factores de risco identificáveis. 

 Orientação e aconselhamento telefónico. 

 Realização de consulta programada de enfermagem a utentes com diabetes e 

hipertensão. 

 Ensino/Avaliação individualizada sobre: alimentação; exercício físico; combate ao 

tabagismo; Higiene oral e geral; Cuidados aos pés; Auto-vigilância da glicemia e 

glicosúria; auto-vigilância da pressão arterial; Terapêutica instituída. 

 Alertar para a importância dos registos da sua auto-vigilância. 

 Promover sessões de educação para a saúde, individuais ou de grupo, ao 

diabético/hipertenso e sua família. 

 Referenciação para a consulta médica. 

 Discussão de casos em reuniões da equipa. 

 Registar informaticamente dados colhidos. 

 

 

Actividade(s) Médicas 

 

 Identificação da população alvo. 

 Realização de consulta de acordo com as recomendações da “ADA” e orientações da 

DGS.  

 Orientação e aconselhamento telefónico. 

 Determinação de factores de risco identificáveis. 

 Sensibilização para comportamentos e hábitos de vida saudáveis. 

 Planeamento / programação das consultas médicas. 
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 Referenciação para consultas de outras especialidades. 

 Referenciação para a consulta de enfermagem. 

 Promover sessões de educação para a saúde, individuais ou de grupo, ao 

diabético/hipertenso e sua família. 

 Registar informaticamente dados colhidos. 

 

Consulta Enfermagem: 

Quem: Enfermeiro 

Como: 
Por marcação referenciada pelo médico; iniciativa do 

utente/Enfermeiro. 

Onde: Gabinete de Enfermagem 

Quando: Ao longo de todo o Ano e por agendamento. 

Avaliação: De acordo com os indicadores/metas pré-definidas. 

Duração: Consulta de Enfermagem 30 minutos. 

Utilização: Consulta anual/ Sempre que necessário 

 

Consulta Médica: 

Quem: Médico 

Como: Por marcação; iniciativa do utente / Enfermeiro. 

Onde: Gabinete Médico 

Quando: Ao longo de todo o Ano e por agendamento. 

Avaliação: Semestral 

Duração: Consulta de Médica 20 minutos. 

Utilização: 2 consultas /ano (Hipertensos), 2 a 4 consultas/ano (Diabéticos) 

 

 

Carga Horária 

 Carga horária por semana (Diabéticos) 

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consulta de 

Diabéticos 

78 20 26 140 30 70 78 5 6,5 
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 Carga horária por semana (Hipertensos) 

 Médicos Enfermeiros Administrativos 

 

Actividade 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Nº 

Cons. 

Min / 

Cons 

Total 

(h) 

Realização 

Consulta de 

Hipertensos 

155 20 51 155 30 77 155 5 12 

 

 

Serviços Mínimos 

 

Agudização de Diabetes ou HTA que justifiquem avaliação no próprio dia. 

 

 

5.7- CUIDADOS DOMICILIÁRIOS 

 

Introdução 

 

Não contrariando a tendência europeia, tem vindo a assistir-se a uma modificação da 

estrutura etária da população, com um alargamento significativo dos níveis etários do 

topo, nomeadamente com mais de 64 anos.  

 

Por sua vez, a procura de cuidados de saúde tem tendência a aumentar com o 

crescimento da população idosa. O envelhecimento do Ser Humano, só por si acarreta 

alterações a nível físico, psíquico e social, que podem aumentar a prevalência de 

doenças crónicas e incapacitantes, tanto físicas como psíquicas. Mas o crescimento do 

número de idosos não pode ser observado como um indicador necessariamente 

problemático, uma vez que ter mais de 65 anos não é sinónimo de grande dependência. 

 

Hoje em dia, as alterações nos estilos de vida do Ser Humano determinam que doenças 

crónicas limitantes ou incapacitantes possam atingir a Pessoa em qualquer fase do seu 

Ciclo de vida. 
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A natureza do enquadramento social da Pessoa com grande dependência pode ser 

traduzida pelo isolamento, perda de autonomia nas suas actividades de vida diária, falta 

de suporte sócio-familiar, problemas económicos e psicossociais. 

 

Por todos estes motivos verifica-se uma necessidade de resposta adequada e 

humanizada às crescentes solicitações decorrentes do envelhecimento da população, 

de doenças incapacitantes em idades jovens  e das modificações da estrutura familiar. 

 

Pretendemos prestar cuidados de saúde na sua globalidade ao longo do ciclo de vida no 

domicílio, com o recurso e envolvimento de outros parceiros: do Centro de Saúde, 

Equipa dos Cuidados Continuados do Hospital Garcia de Orta (HGO), Liga dos Amigos, 

Centros  Paroquiais, IPSS, entre outros. 

 

 

População Alvo 

 

Utentes inscritos e residentes na área geo-demográfica da USF Amora Saudável (n = 

cerca de 20008), em situação de risco, ou com dependência física, temporária ou 

definitiva, incapacidade em deambular, necessitando de cuidados médicos, e/ ou de 

enfermagem no seu domicilio. 

Entende-se por domicílio, a habitação permanente do utente, excluindo-se lares, casas de 

repouso, IPSS, etc. 

 

 

Objectivo(s) 

Garantir, no ano 2014, a prestação de cuidados domiciliários à população alvo, obtendo 

taxa de visitas domiciliárias médicas e de enfermagem por mil utentes de 25 e 110 

respetivamente. 

Estes valores serão tendencialmente mais baixos em 2014 do que 2012 dado a 

introdução de taxas moderadoras nos cuidados domiciliários e nos tratamentos 

realizados. 

 

 

 



46 

 

Indicador(es) e Metas 

 

Indicadores Metas 

Ref. Nome 2012 2013 2014 

4.18 Taxa de visitas 

domiciliárias médicas 

por mil utentes 

30 25 25 

4.30 Taxa de visitas 

domiciliárias de 

enfermagem por mil 

utentes 

120 110 110 

 

 

Estratégias e Actividades 

 

Enfermagem 

 

 Avaliar o nível de dependência dos doentes com necessidades de cuidados de 

enfermagem no domicílio. 

 Identificar as necessidades de cuidados de enfermagem dos utentes no domicílio. 

 Programação e realização de Visitas Domiciliárias a grávidas de risco ou com faltas 

às Consultas de Vigilância marcadas 

 Programação e realização de Visitas Domiciliárias a puérperas e recém-nascidos de 

risco 

 Programação e realização de Visitas Domiciliárias a crianças, jovens e famílias de 

risco, com vacinação em atraso, incontactáveis, ou faltas às Consultas de Vigilância 

 Programação e realização da Visitas Domiciliárias aos utentes em situação de 

dependência temporária ou definitiva, para prestação de cuidados curativos, 

prevenção da doença e promoção da saúde 

 Promoção do auto-cuidado, autonomia e o envolvimento dos cuidadores informais  

 Programação e Realização de Visitas Domiciliárias com o médico da equipa, quando 

necessário. 
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 Monitorizar e registar os cuidados de enfermagem prestados utilizando o suporte 

informático, nomeadamente um PDA na altura da realização de domicílios, que depois 

pode transferir os dados para a aplicação do VITACARE® Cuidados Continuados   

 Articulação dos recursos e meios técnicos e humanos existentes na comunidade, de 

forma personalizada. 

 Articulação com outras Instituições de saúde quando existir necessidade de 

continuidade de cuidados de enfermagem através da “Folha de Articulação dos 

Cuidados de Enfermagem” ou contacto telefónico 

 Elaboração de folheto informativo de articulação com equipa de enfermagem/médica 

 Elaboração de folheto informativo das regras para a utilização dos cuidados 

domiciliários 

 

Médicas 

 

 Identificação de factores de risco sócio-familiar 

 Programação e realização da Visita Domiciliária, nas situações de doença 

aguda/crónica 

 Programação e realização de Consulta Domiciliária, nas situações de dependência. 

 Registo no processo clínico informático do grau de dependência e cuidados médicos 

prestados 

 Realização de Visita Domiciliária com a enfermeira da equipa ou assistente social, 

quando se justifique. 

 Articulação dos recursos e meios técnicos e humanos existentes na comunidade, de 

forma personalizada. 

 Referenciação para os cuidados diferenciados quando necessário 

 

Carga Horária 
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Carga Horária para 2012 

Administrativos 

Actividade Nº Cons. Min / Cons Total (h) 

Realização Consulta de Adultos 276 5 23 

 

 

 

Actividade 

Carga Horária para 2012 

Enfermeiro Médico 

Nº Cons. Min./Cons Total(h) Nº Cons Min./Cons Total(h) 

Domicilios 2072 45 1658 502 60 502 

Puerperas/RN 136 78 177    

Crianças 

risco 

6 60 6    

 

 

Serviços Mínimos 

 

Prioridade para dependentes ou acamados. 

 1º- utentes com úlceras de pressão Grau=> 3 

 2º- utentes com terapêutica injectável (antibióticos ou anti-coagulantes  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


