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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

ACES: Agrupamento de Centros de saúde  

ACSS: Administração Central dos Serviços de Saúde 

APDP: Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 

APMCG: Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral 

ARSLVT: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

CHLO: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 

DCI: Denominação Comum Internacional 

DGS: Direção Geral de Saúde 

EIO: Equipa Integrada de Orientadores 

HEM: Hospital de Egas Moniz 

HSFX: Hospital de São Francisco Xavier 

ICMGF: Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar 

INR: Índice Normalizado Internacional (da sigla inglesa) 

IPOFG: Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil 

MCDT: Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MGF: Medicina Geral e Familiar 

PDS: Plataforma da Saúde 

PNV: Plano Nacional de Vacinação 

PSOF: Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 

RCV: Registo Central de Vacinas 

RNCCI: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RNU: Rede Nacional de Utentes 

SINUS: Sistema Informático de Unidades de Saúde 

UAG: Unidade de Apoio à Gestão 

UCC: Unidade de Cuidados Continuados 

UCF: Unidade Coordenadora Funcional 

URAP: Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

USF: Unidade de Saúde Familiar 

USFCO: Unidade de Saúde Familiar Conde de Oeiras 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este documento descreve e analisa o trabalho desenvolvido pela Unidade de Saúde 

Familiar Conde de Oeiras em 2013, nomeadamente os resultados alcançados nos 

indicadores contratualizados e outras atividades importantes desta USF, num contexto 

de várias dificuldades e constrangimentos.  

 

Como referido no relatório de 2012, mantêm-se as difíceis condições de trabalho e o 

défice de recursos humanos no secretariado clínico e os problemas com a rede e as 

aplicações informáticas, fatores que globalmente têm prejudicado o desempenho de 

toda a equipa. 

 

A situação dos “não frequentadores”, a instabilidade nos ficheiros clínicos e a 

irregularidade no fornecimento da vacina da gripe e de “kits” de INR também 

dificultaram, em vários momentos, o trabalho dos diferentes grupos profissionais. 

 

As mudanças das regras, a inadequação de algumas metas e a pouca clareza quanto à 

contabilização de certos indicadores continuam a desvirtuar o processo de 

contratualização, que, acresce, em 2013, ocorreu tardiamente. 

 

Mais, as exigências sobre os profissionais baseadas em paradigmas ultrapassados 

sobre o desempenho profissional (pretensão de impedir os enfermeiros de manter os 

horários de jornada contínua, desconfiança em relação às acumulações de funções já 

previamente autorizadas e clarificadas) num contexto de cortes remuneratórios vários, 

tem exercido uma pressão acrescida sobre a coesão da equipa na prossecução dos 

objetivos de qualidade assistencial a que se propôs, mas que ainda, assim, foram 

alcançados na sua maioria, como se verá adiante. 

 

Lamentamos, ainda, a não existência de um manual de articulação ACES-USF. 

 

Não menos importante, de referir que, no dia 28 de dezembro de 2012, a equipa tinha 

formalizado a candidatura a modelo B, através do preenchimento do respetivo 

formulário eletrónico. Foi sujeita a auditoria de avaliação, tendo tomado 

conhecimento da não aceitação da candidatura em 17 de maio de 2013. 

 

Finalmente, salientamos que subscrevemos a convicção consensual entre as equipas 

de MGF, de que a Administração Central precisa entender que os ganhos em saúde são 
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algo bem mais abrangente do que atingir metas pouco razoáveis para indicadores 

desajustados, o que pressupõe a disponibilização de recursos humanos e operacionais 

adequados. 
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2. PERÍODO EM ANÁLISE, POPULAÇÃO INSCRITA, RECURSOS HUMANOS, 

CONTEXTO E CONTINGÊNCIAS DA AVALIAÇÃO 

 

 

 

2.1. Período em Análise 

 

 

Este relatório analisa as atividades da Unidade de Saúde Familiar de Conde de Oeiras 

entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013. 

 

 

 

2.2. População Inscrita 

 

 

Em 31 dezembro de 2013 encontravam-se inscritos na USF Conde de Oeiras 13 

717(MIM@uf) ou 13 519 (SINUS) utentes, nos ficheiros de 8 médicos, após a saída de 

um médico em março. Dos utentes inscritos, o MIM@uf identificava 268 não 

frequentadores. 

 

 

 
 

Figura 1: Distribuição Etária. Fonte: SINUS 31.12.2013 
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Figura 2: Distribuição Etária. Fonte: MIM@uf 31.12.2013 

 

 

Quadro I: Distribuição etária e por género com cálculo da lista ponderada dos 

utentes frequentadores da USFCO. Fonte: MIM@uf 31.12.2013 (lista nominal) 

 

 

 

A USFCO recebeu, durante o ano de 2013, 544 novas inscrições. 

 

Tem sido feito um esforço de adequação da resposta assistencial às solicitações dos 

novos utentes de acordo com os recursos existentes e dado ênfase à informação, 

Médico 
Total de 

utentes 

0-6 anos 7-64 anos 
65-74 

anos 
≥75 anos Unidades 

Ponderadas 
M F M F M F M F 

Ana Campos 1775 71 49 517 682 97 141 80 138 2 400 

Ana Isabel Dias  1774 82 72 564 719 83 95 55 104 2 267,5 

Ana Lorena 1765 76 71 595 732 78 89 45 79 2 191,5 

Ana Ribeiro 1742 82 59 558 668 73 108 67 127 2 284,5 

Cristina Bastos 1741 51 58 565 694 70 110 90 103 2 265 

Isabel Santos 1167 42 49 359 480 59 68 42 68 1 504,5 

Margarida Lobão 1739 77 72 548 673 91 104 64 110 2 269,5 

Maria João Martins 1746 86 77 554 688 90 90 62 99 2 249 

Total 13 449 
567 507 4260 5336 641 805 505 828 

17 431,5 
1 074 9 596 1 446 1 333 
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autorresponsabilização e cuidados preventivos aos utentes, mas a dificuldade 

permanente em estabilizar os ficheiros tem prejudicado o desempenho da equipa. 

 

 

 

2.3. Recursos Humanos 

 

 

SECRETÁRIOS CLÍNICOS 
 
Ana Paula Martins  
Cláudia Costa 
Inês Pires 

Luís Pedro Reis 

Paula Alves (em ausência prolongada desde Junho de 2012) 

 

 

O número de elementos do secretariado clínico continua deficitário, apesar de, em 

janeiro, ter regressado ao trabalho uma das funcionárias ausentes por doença 

prolongada. Este problema continua a ser insuficientemente resolvido com 

funcionários contratados através do Centro de Emprego, sem formação na área dos 

cuidados de saúde ou sequer na área administrativa, o que dificulta a sua integração e 

colocados descontinuadamente na USF. Nos últimos dois meses do ano contámos com 

o apoio de um assistente operacional do ACES. 

 

 

ENFERMEIROS 

 

Ana Filipa Almeida 

Ana Sofia Alves 

Cláudia Miranda 

Cristina Dantas 

Emília Luz 

Maria José Vazão 

Sandra Silva  

Sérgio Cavalheiro 

 

 

A equipa está a funcionar com um ratio de 8 enfermeiros para 8 médicos desde março 

de 2013. 
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Todos os enfermeiros se encontram em contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, à exceção de um, que tem contrato de trabalho a termo resolutivo 

certo. 

 

 

MÉDICOS 

 

Ana Isabel Campos 

Ana Isabel Rosário Dias 

Ana Maria Lorena 

Ana Maria Ribeiro 

Carlos Nave Ferreira, até 28 de fevereiro de 2013 

Cristina Bastos 

Isabel Santos 

Margarida Lobão 

Maria João Martins 

 

 

Em fevereiro, o Dr. Nave Ferreira manifestou a vontade de sair da equipa, ficando o 

grupo dos médicos reduzido a 8 elementos, a partir de março. Uma das médicas 

encontra-se em regime de mobilidade. 

 

Por empenho e dedicação ao compromisso assistencial da equipa, os quatro 

orientadores do Internato Complementar não usufruíram do total de horas previstas 

para esta função. 

 

Acresce referir que para prestar assistência adequada aos utentes inscritos, vários 

médicos cumpriram um horário assistencial efetivo superior ao regulamentado na 

legislação das USF e nos seus contratos de trabalho. 
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3. CARTEIRA BÁSICA DE SERVIÇOS: INDICADORES INSTITUCIONAIS 

 

 

 

3.1. Grupos Vulneráveis 

 

 

SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

 

Segundo as orientações da DGS a consulta de Saúde Infantil e Juvenil é dirigida a todos 

os utentes com idade inferior a 19 anos. A calendarização das consultas obedece às 

recomendações de 2002, porque o novo Plano Nacional de vigilância de saúde infantil 

e juvenil só foi publicado em maio e está a ser adaptado pela UCF, o que se prevê estar 

concluído em 2014. 

 

Quadro II: Indicador contratualizado e resultado alcançado em Saúde Infantil 

 

INDICADORES 

Resultados Contratualizado   

com o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

6.12 - % de 1.as 

consultas na vida 

efetuadas até aos 28 

dias 

59,20 79,58 75,44 90,63 

 

85,00 

 

 

A meta foi cumprida e a progressão positiva dos resultados deste indicador decorre do 

trabalho de articulação entre os diferentes grupos profissionais na marcação de 

consulta para a criança no primeiro contacto com a Unidade e na efetivação dessa 

consulta. 
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Quadro III: Indicadores não contratualizados 

e resultados alcançados em Saúde Infantil 

 

INDICADORES 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 

6.13 - % de diagnósticos precoces realizados 

até ao 7.º dia de vida do recém-nascido 
63,00 81,48 85,38 91,14 

4.34M - % de visitas domiciliárias de 

enfermagem realizadas a recém-nascidos até 

aos 15 dias de vida 

2,53 6,25 3,82 10,14 

4.9M 1m - % de crianças com pelo menos 6 

consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 

aos 11 meses 

27,16 53,60 72,34 69,57 

4.10M 1m – % de crianças com pelo menos 3 

consultas médicas de saúde infantil no 

segundo ano de vida 

30,43 53,57 63,33 80,23 

4.10M 2e - % de crianças com pelo menos 3 

consultas de enfermagem de saúde infantil no 

segundo ano de vida 

30,43 53,57 77,50 83,72 

 

 

Como em anos anteriores, foram realizadas visitas domiciliárias a todas as crianças de 

famílias identificadas como sendo de risco, como prevê o Programa Nacional de Saúde 

Infantil. Este ano isso implicou um maior esforço da equipa, pelo maior número de 

situações que necessitaram de intervenção, o que poderá estar relacionado com o 

agravamento das condições sociais e económicas da população em geral.  

 

Os resultados destes indicadores não contratualizados melhoraram, à exceção do 

relativo às consultas entre os 0 e os 11 meses, o que demonstra o empenho da equipa 

num trabalho de qualidade, muito para além da prossecução de metas de 

contratualização. 
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Quadro IV: Indicadores contratualizados e resultados alcançados na Vacinação 

INDICADORES 

Resultados 
Contratualizado 

com o ACES 

2010 2011 
2012 

SINUS 

2013 

SINUS 

2013 

MIMUF 

2013 

MIMUF 

corrigido* 

2013 

6.1 M1 - % de 

crianças com 

PNV 

atualizado aos 

2 anos 

88,11 91,00 92,55 97,65 89,04 92,36 98,00 

*Taxa corrigida – dados do MIM@uf (130 + 3 /146 - 2) 

 

Os indicadores relativos à vacinação melhoraram consideravelmente se tivermos em 

conta a sua avaliação pelo SINUS, através do “PNV Cumprido” nas coortes em 

avaliação, como tem sido feito até agora. A avaliação pelo SINUS contempla os utentes 

que são excluídos do programa SINUS vacinação (utentes que comprovadamente 

residem fora do país ou que estejam inscritos em unidades de saúde em outros locais 

do país, ou seja, que tenham dupla inscrição). A avaliação pelo MIM@uf não contempla 

estas situações, bem como só considera a “vacinação atempada” e não o “PNV 

cumprido”. 

 

Verificamos com frequência situações em que as crianças/jovens não cumprem o 

esquema de vacinação atempado por motivo de doença e também situações de 

crianças/jovens que vêm do estrangeiro, onde o esquema vacinal realizado é diferente 

do nosso. Existem também situações em que as crianças/jovens se inscrevem na 

unidade sem qualquer registo vacinal ou com esquemas vacinais incompletos e que 

necessitam de realizar um esquema de recurso. Estes casos são exemplos de situações 

em que não há possibilidade de intervenção com vista ao cumprimento do indicador. 

Justifica-se assim a diferença dos resultados obtidos pelo SINUS e pelo MIM@uf 

relativamente a este indicador. 

 

O pedido dos boletins de vacinas pelos secretários clínicos aquando da inscrição das 

famílias na USF tem sido uma das estratégias que contribui para melhorar este 

indicador, bem como a aplicação do Fluxograma da Vacinação o qual prevê diversos 

passos relativamente a utentes não cumpridores, começando pela consulta do RCV, 

contacto telefónico, convocatória por carta e, por fim, visita domiciliária. Contudo, 

muitas das vezes não obtemos sucesso, pois verificamos que os utentes já não residem 
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na morada que consta na ficha de inscrição, não sabemos o seu paradeiro e portanto 

também não os podemos excluir do programa SINUS vacinação.  

 

Não foram considerados para o indicador os utentes excluídos pelo programa SINUS 

Vacinação que não são contabilizados pelo MIMUF. A recusa vacinal constitui situação 

justificativa de não cumprimento, assim como as contraindicações vacinais.  

 

Quadro V: Indicador não contratualizado e resultado alcançado na Vacinação 

 

INDICADORES 

Resultados 

2009 2010 2011 
2012 

SINUS 

2013 

MIMUF 

2013 

SINUS 

6.1 M2 - % de crianças com 

PNV atualizado aos 7 anos 
86,13 87,88 92,00 91,00 98,15 99,00 

6.1 M3 - % de crianças com 

PNV atualizado aos 14 anos 
- 79,49 86,00 91,67 82,63 98,00 

 

Se considerarmos os números do SINUS, o que nos parece mais acertado, os resultados 

destes indicadores foram muito satisfatórios. 

 

 

SAÚDE DA MULHER 

 

Quadro VI: Indicador contratualizado e resultado alcançado em Saúde Materna 

 

 

INDICADORES 

Resultados Contratualizado com 

o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

6.9 M - % de primeiras 

consultas de gravidez no 1.º T 
76,52 89,01 72,54 78,69 80,00 

A meta para o indicador 6.9 M foi atingida. 
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Quadro VII: Indicadores não contratualizados 

e resultados alcançados em Saúde Materna 

 

INDICADORES 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 

4.22 M - % grávidas com 6 ou mais consultas 

enfermagem em saúde materna 
42,59 76,92 75,47 84,31 

4.22 - Nº médio de consultas de enfermagem em 

saúde materna 
- - 8,04 8,70 

4.33 - % de visitas domiciliárias realizadas a 

puérperas vigiadas na USF durante a gravidez 
5,66 15,52 3,82 10,71 

6.4 - % de grávidas com revisão do puerpério 

efetuada 
26,42 58,62 80,33 92,86 

6.9 - % de primeiras consultas de gravidez no 1.º T 

(vigiadas) 
- - 90,16 92,42 

 

Foram efetuadas visitas domiciliárias a todas as puérperas identificadas como sendo 

de risco, otimizando os recursos.  

 

Quadro VIII: Indicador contratualizado 

e resultado alcançado em Rastreio Oncológico Feminino 

INDICADORES 

Resultados 
Contratualizado com 

o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

5.2 - % de mulheres entre os 25 e 64 

anos com colpocitologia atualizada (3 

anos) 

16,31 35,15 40,56 53,01 49,00 
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Para o cumprimento deste indicador contribuiu, de forma decisiva, a implementação 

do Plano de Desempenho Interno, como será descrito adiante. 

 

 

Quadro IX: Indicador não contratualizado 

e resultado alcançado em Rastreio Oncológico Feminino 

 

INDICADORES 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 

5.1 M - % de mulheres 

entre os 50 e 69 anos com 

mamografia registada nos 

últimos dois anos 

36,46 57,71 56,92 64,41 

 

 

O melhor conhecimento dos ficheiros tem contribuído para a subida progressiva dos 

resultados deste indicador. Consideramos, no entanto, que isto tem um limite a partir 

do qual não será desejável nem possível continuar a exigir e a atingir metas mais 

ambiciosas. 

 

Quadro X: Indicador não contratualizado 

e resultado alcançado em Planeamento Familiar 

 

INDICADORES 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 

5.2 M - % de mulheres 

vigiadas em PF entre os 25 

e os 49 anos, com 

colpocitologia atualizada 

(3 anos) 

- 70,69 74,49 78,87 

 

 

Mais um indicador em que a equipa tem conseguido uma progressão positiva dos 

resultados. 
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3.2. Grupos de Risco 

 

 

DIABÉTICOS 

 

Quadro XI: Indicador contratualizado e resultado alcançado no Programa de Diabetes 

 

INDICADORES 

Resultados 
Contratualizado 

com o ACES 

2010* 2011 2012 2013 2013 

5.4 M2 - % de diabéticos com 

≥2 HbA1c registadas nos 

últimos 12M desde que 

abranjam 2 semestres 

19,31 68,29 79,36 80,80 81,00 

 

 

Como nos tínhamos proposto, melhorámos a acuidade diagnóstica e de registo e a 

nossa prevalência de diabetes mellitus é, atualmente, de 6,5%, ligeiramente superior à 

da ACSS-SIARS.  

 

A estabilização do resultado deste indicador poderá denotar um patamar de 

cumprimento desejável e dificilmente ultrapassável, sob risco de se desrespeitar o 

direito de decisão dos utentes. 
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Quadro XII: Indicadores não contratualizados 

e resultados alcançados no Programa de Diabetes 

 

INDICADORES 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 

5.7 - % de diabéticos com pelo 

menos um exame dos pés 

registado no ano 

15,85 68,99 85,10 82,49 

6.19 M -% de diabéticos dos 19 aos 

75 anos abrangidos pela consulta 

de enfermagem 

46,97 76,68 91,58 92,12 

 

 

Os resultados destes indicadores mantiveram-se estáveis num bom nível. 

 

 

HIPERTENSOS 

 

Quadro XIII: Indicador contratualizado 

e resultado alcançado no Programa de Hipertensão 

 

INDICADORES 

Resultados 
Contratualizado 

com o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

5.10 Mf - % de 

hipertensos com pelo 

menos uma avaliação 

de PA em cada 

semestre 

47,33 65,41 74,67 75,77 77,00 

 

Foi atingida a meta contratualizada, sendo de salientar que a prevalência de 

hipertensão nos nossos ficheiros é de 22%, correspondendo a 3018 utentes, dos quais 

62% têm compromisso de vigilância na Unidade. 
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Quadro XIV: Indicadores não contratualizados 

e resultados alcançados no Programa de Hipertensão 

 

 

 

Estes resultados refletem uma prática assistencial de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Resultados 

2010 2011 2012 2013 

5.13 M1- % de hipertensos com pelo menos 

um registo de IMC nos últimos 12M 
70,64 85,69 90,78 89,99 

6.2 M - % de hipertensos com vacina 

antitetânica atualizada 
71,45 81,06 88,67 83,89 
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3.3. Saúde de Adultos 

 

 

Quadro XV: Indicadores contratualizados 

e resultados alcançados em Saúde do Adulto 

 

INDICADORES 

 

Resultados 

 

Contratualizado 

com o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

3.15 - Taxa de utilização global de 

consultas 
52,98 57,64 55,43 65,95 70,00 

3.12 - % de consultas ao utente pelo 

seu próprio médico de família 
89,36 85,96 90,99 90,91 91,00 

4.30 - Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos 
48,79 71,17 106,22 121,51 120,00 

4.18 - Taxa de visitas domiciliárias 

médicas por 1.000 inscritos 
8,49 19,40 10,32 16,07 23,00 

5.3 d1 - % de inscritos entre os 50-74 

anos com PSOF ou colonoscopia 
- 49,75 52,87 63,15 64,00 

 

 

Como reafirmámos em sede de contratualização, continuamos a considerar excessiva a 

meta da taxa de utilização global de consultas, porque não é nosso objetivo convocar 

utentes para efetuar procedimentos que não tragam qualquer ganho em saúde 

comprovado. Parece-nos que a mudança deste indicador para um intervalo temporal 

de 3 anos, como previsto para 2014, será mais adequada a uma boa prática. 

 

Foram realizados todos os domicílios médicos solicitados pelos utentes, pela UCC e 

pelo hospital e, ainda, todos aqueles cuja necessidade foi identificada pelos 
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profissionais da USFCO, embora não tenha sido atingida a meta contratualizada. 

Reafirmamos que a prioridade deve ser dada aos cuidados aos utentes e às famílias, 

ajustando os recursos ao atual contexto de rigor económico. 

 

A equipa de enfermagem continuou a desenvolver um trabalho de excelência nos 

cuidados domiciliários, em articulação com os médicos e com a UCC, apesar das 

dificuldades com a organização dos horários de trabalho e com as viaturas para 

transporte.  
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4. INDICADORES DE EFICIÊNCIA / CUSTOS 

 

 

 

Quadro XVI: Indicadores contratualizados e resultados em Eficiência 

 

INDICADORES 
Resultados 

Contratualizado 

com o ACES 

2010 2011 2012 2013 2013 

7.6 d1  - Custo médio dos 

medicamentos faturados por 

utilizador 

134,78 146,75 112,20 115,39 120,00 

7.7d1 - Custo médio de MCDT 

faturados por utilizador 
47,74 55,10 44,71 43,24 45,00 

2013.096.V1 Rácio entre a 

despesa faturada com 

inibidores DPP4 e a faturada 

com antidiabéticos orais em 

doentes com DM2 

- - - 75,10 67,00 

  

O nosso desempenho nos indicadores de custo médio de medicamentos e MCDT 

faturados mantém-se favorável e atingiu o que tinha sido proposto pelo ACES. Em 

relação aos inibidores da dipeptidil peptidase 4 iremos investir na formação dos 

médicos em terapêutica da diabetes e encontrar uma solução para as prescrições que 

não são da iniciativa do médico de família. 
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Quadro XVII: Indicador não contratualizado e resultado em Eficiência 

 

INDICADORES 
Resultados 

2010 2011 2012 2013 

  

7.6 D3 - % de 

medicamentos genéricos 

prescritos 

 

27,46 30,83 42,02 45,79 

 

Temos vindo a melhorar progressivamente o resultado deste indicador e a prescrição 

por DCI facilitou o processo, embora deixe nas mãos do farmacêutico e /ou do utente 

a opção por um medicamento “de marca”. 
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5. CONSULTA DE CESSAÇÃO TABÁGICA 

 

 

 

A consulta de cessação tabágica, que não chegou a ser contratualizada como carteira 

adicional de serviços, deixou de se realizar com a saída do responsável médico em 

março. 
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6. INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS 

 

 

 

6.1. Referenciação aos Cuidados Secundários e Rede Nacional de 

Cuidados Continuados  

 

 

A referenciação para os Cuidados Secundários faz-se através do Alert P1 para o CHLO 

(HSFX, HEM, Hospital de Santa Cruz), para o IPOFG e para a APDP. Continua a ser 

necessária a utilização de credenciais de referenciação para determinadas 

especialidades que não existem no CHLO, como a Ortopedia Infantil e a Cirurgia 

Pediátrica no Hospital Dona Estefânia. 

 

A plataforma PDS tem permitido o acesso aos dados clínicos hospitalares mais 

relevantes, embora ainda não seja possível visualizar relatórios de exames 

anatomopatológicos nem imagens. 

 

A referenciação para o Hospital Ortopédico de Santana e para as entidades 

convencionadas de Medicina Física e Reabilitação faz-se mediante prescrição de 

primeira consulta ou consulta seguinte. 

 

O conselho clínico do ACES elaborou uma norma para a prescrição de tratamentos com 

duração superior a 120 dias, porque a informação de justificação destas situações 

continuava pouco clara. 

 

A referenciação para a RNCCI faz-se por registo em plataforma eletrónica própria por 

um dos elementos da USF. Esta referenciação é complexa e a resposta continua muito 

burocrática e demorada, inclusive quando se pretende a intervenção da equipa local. 

No ano de 2013, foram referenciados 11 utentes: 5 para a Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados; 2 para Unidades de Longa Duração e Manutenção e 4 para 

Unidade de Cuidados Paliativos. De entre os utentes referenciados houve 7 óbitos. 
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6.2. Referenciação à Comissão de Proteção de Menores 

 

 

Em 2013, o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco acompanhou 42 crianças da 

USFCO, representando 16,6% do total das crianças e jovens em seguimento e em 

terceiro lugar em número de referenciações por unidade do ACES. Os principais 

motivos de referenciação são a negligência e os maus tratos psicológicos. 

 

 

 

6.3. Articulação com Outros Serviços do ACES 

 

 

A referenciação para o Serviço Social do ACES faz-se por contacto pessoal e tem-se 

manifestado eficiente, sendo que, em múltiplas ocasiões, se determinam visitas e 

estabelecem estratégias de atuação conjuntas. 

 

As referenciações à consulta de Psicologia fazem-se por carta, mas não tem havido 

informação de retorno sobre os utentes referenciados, assunto que pretendemos ver 

discutido brevemente com a direção do ACES e com a responsável da URAP.  

 

A articulação institucionalizada entre as várias Unidades Funcionais tem sido feita 

através das reuniões mensais com a Direção e o Conselho Clínico, com a presença de 

todos os coordenadores das unidades, para melhoria do desempenho e da qualidade 

dos cuidados. Os principais pontos em agenda nessas reuniões são, depois, 

transmitidos pela coordenadora a toda a equipa da USFCO. 

 

Como referido anteriormente têm sido várias e frequentes as dificuldades com o 

sistema informático e a resposta da equipa de apoio informático nem sempre tem sido 

célere e eficaz. A disponibilização de informações sobre a base de dados e indicadores 

não disponíveis no MIM@uf nem sempre foi atempado, embora a resposta às 

solicitações tenha melhorado ligeiramente. 
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6.4. Saúde 24 

 

 

Os utentes referenciados pela Saúde 24 são, muitas vezes, observados em consulta 

sem a presença do registo da Saúde 24 que determinou a referenciação. Assim, os 

profissionais só sabem, através do utente, que este contatou aquele serviço e que foi 

informado que deveria dirigir-se ao seu médico de família. Só dias depois de a consulta 

ter sido feita, o médico recebe a ficha de referenciação da Saúde 24 solicitando 

resposta sobre a adequação do algoritmo de sintomas e sobre a pertinência da 

referenciação. 

 

Apesar de reportada superiormente no ano passado, mantém-se esta situação pelo 

facto do aparelho de fax se encontrar num serviço com um horário de funcionamento 

que não é sobreponível ao da Unidade. 
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7. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

 

 

7.1. Formação Interna e Partilha de Informação 
 

 

As reuniões regulares semanais (de uma hora) e as reuniões de Conselho Geral 

mensais (de três horas) continuam a ser um meio de comunicação privilegiado dentro 

da equipa, assim como as “colmeias” individuais. 

 

Durante este ano, foi, finalmente, instalado o google talk como forma de comunicação 

eletrónica, em tempo real, mas não foi possível generalizar o seu uso, devido a 

diversos constrangimentos informáticos e por dificuldades de alguns profissionais na 

sua utilização. 

 

Continuamos a utilizar o google groups para troca de informações e discussão de 

assuntos, embora alguns elementos da equipa intervenham pouco, porque não 

dispõem do equipamento necessário em casa. 

 

 A equipa possui uma biblioteca de conhecimento virtual com diversos documentos e 

informações a que todos podem aceder, que carece ser reorganizada, aspeto a 

melhorar no ano de 2014. 

 

As sessões técnicas e clínicas da Unidade procuram responder a necessidades 

formativas dos profissionais e permitem a partilha de experiências, como a seguir se 

apresenta: 

 

Araújo, MJ, Tomaz, D, Ciclo de melhoria de qualidade do funcionamento do 

Secretariado Clínico da USF Conde de Oeiras, 17 de abril. 

 

Viegas, A, Journal Club Trombocitopenia, 8 de maio. 

 

Leitão, A, Quintão, S, Aplicação ISAZA para Hipocoagulados, 5 de junho. 

 

Araújo, MJ, Dias, H, Botto, R, Trabalhar na favela... A medicina na Rocinha, 19 de 

junho. 
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Castro, A, Matos, A, Azeredo, J, Figueira, S, Fraga, C, Papel do Interno – O Olhar do 

Utente, junho. 

 

Nabais, S, Problemas Ligados ao Álcool – Rede de Referenciação e Recursos na 

Comunidade, 3 de julho. 

 

Cavalheiro, S, Protocolo em caso de acidente ou picada na comunidade, 28 de agosto. 

 

Castro, A, Eficácia dos Cerumenolíticos – uma revisão baseada na evidência para os 

Cuidados Primários, agosto. 

 

Viegas, A, Hippokrates em Inglaterra, 18 de outubro. 

 

Tomaz, D, Uma Experiência do Outro Lado do Mundo – estágio em Narrandera, 

Austrália, 23 de outubro. 

 

Nabais, S, Plano Nacional par a Prevenção e Controlo do Tabagismo, 13 de novembro. 

 

Viegas, A, Provas Funcionais Respiratórias, 13 de novembro. 

 

Nabais, S, LADA – Diabetes Autoimune Latente do Adulto, 20 de novembro. 

 

Carvalho, C, Efeito Placebo na Lombalgia, 27 de novembro. 

 

Madeira, L, Como trabalhar as questões dos jovens com orientação sexual par o 

mesmo sexo, 4 de dezembro. 

 

Tomaz, D, Luz, E, Protocolo Febre em Crianças, dezembro. 

 

 

 

7.2. Comunicações Científicas e Publicações  

 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

 

Araújo, MJ, Shinn, C, Amaral, L, Dias, M, Formação interpares Atualização em 

Pediatria, reunião de Serviço UCSP de Carnaxide, 2013, Carnaxide. 
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Araújo, MJ, Shinn, C, Amaral, L, Dias, M, A congenital deformity diagnosed during 

puberty, 20th WONCA World Conference, 26 a 30 de junho, Praga. 

 

Araújo, MJ, Shinn, C, Amaral, L, Dias, M, Será que não usar bata branca nas consultas à 

população em idade pediátrica melhora a relação médico-criança/adolescente? - 

Revisão Baseada na Evidência, reunião EIO, Oeiras. 

 

Araújo, MJ, Botto, R, MGF: semelhanças e diferenças entre Portugal e Brasil, Reunião 

de Serviço da Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza – Rocinha, Rio de 

Janeiro. 

 

Araújo, MJ, Dias, H, Botto, R, Trabalhar na favela... A medicina na Rocinha, reunião 

EIO, Oeiras. 

 

Araújo, MJ, Dias, H, Botto, R, Trabalhar na favela... A medicina na Rocinha, XVIII 

Jornadas do Internato de MGF da Zona Sul, 20 de outubro, Évora. 

 

Azeredo, J, Castro, A, Corte-Real, S, Pinto, D, Motivos de Consulta e Problemas 

Abordados na Consulta de Diabetes no Centro de saúde: Estudo Transversal, 18º 

Congresso Nacional de MGF, 27 de setembro, Covilhã. 

 

Castro, A, Pragosa, H, Evicção escolar – Quando, Como e Porquê, HSFX, 15 de janeiro, 

Lisboa. 

 

Castro, A, Fraga, C, Norma de Orientação Clínica – Protocolo de Consulta de Saúde 

Materna, reunião EIO, março, Oeiras. 

 

Castro, A, Pragosa, H, Evicção Escolar para Pais e Professores, Unidade de Saúde 

Pública, abril, Paço de Arcos. 

 

Castro, A, Shinn, C, Couto, J, Correia, J, Amaral, M, Being a GP in Portugal, junho, 

Granada. 

 

Castro, A, Matos, A, Azeredo, J, Figueira, S, Fraga, C, Papel do Interno – O Olhar do 

Utente, USF São Julião, maio, Oeiras. 

 

Castro, A, Pragosa, H, Evicção Escolar para Pais e Professores, Centro de Saúde de Paço 

de Arcos, 11 e 18 de julho, Paço de Arcos. 
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Castro, A, Matos, A, Azeredo, J, Figueira, S, Fraga, C, Papel do Interno – O Olhar do 

Utente, 18º Congresso Nacional de MGF, 27 de setembro, Covilhã. 

 

Dias, M, Araújo, MJ, Shinn, C, Amaral, L, Family doctor referral doesn’t imply end of 

care, 20th WONCA World Conference, de 26 a 30 de junho, Praga. 

 

Dias, H, Araújo, MJ, Botto, R, Por Trás do Impétigo – A Realidade Familiar numa Favela 

Brasileira, XVIII Jornadas do Internato de MGF da Zona Sul, 20 de outubro, Évora 

(prémio de melhor relato de caso). 

 

Dias, M, Shinn, C, Amaral, L, Araújo, MJ, Pinto, A, Gonzalez, P, Pinto, D, Ciclo de 

melhoria de qualidade para aumentar a obtenção de consentimento informado em 

procedimentos de planeamento familiar, 18º Congresso Nacional de MGF, 27 de 

setembro, Covilhã. 

 

Luz, E, Cuidados de Saúde Primários – intervenção do enfermeiro de família na deteção 

e orientação da pessoa com arritmia, reunião Arritmias, 15 e 16 de fevereiro. 

 

Luz, E, Norma sobre Consulta de Enfermagem à pessoa com HTA. 

 

Nabais, S, Santos, S. Problemas Ligados ao Álcool – Rede de Referenciação e Recursos 

na Comunidade, reunião EIO, 3 de julho, Oeiras. 

 

Nabais, S, Cleto, M, Santos, S. Suplementos Vitamínicos e Produtos de Ervanária na 

População Saudável, reunião EIO, 22 de novembro, Oeiras. 

 

Santos, I, Onde falham os médicos?, Jornadas do Serviço de Urologia do Centro 

Hospitalar do Médio Tejo, 19 de abril, Tomar. 

 

Santos, I, A Ética e Investigação em Contexto Pré e Pós Graduado, I Encontro das 

Comissões de Ética da ARSLVT, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, 21 de 

novembro, Lisboa. 

 

Santos, I, Investigação em MGF. Nem uma questão supérflua, nem uma questão 

perdida, APMGF, 14 de dezembro, Lisboa. 

 

Shinn, C, Castro, A, Hola Granada! A Experiência de um Mini Hippokrates, reunião EIO, 

setembro, Oeiras. 
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Tomaz, D, Shinn, C, Doença de Acumulação, Reunião de Psiquiatria do HSFX, 4 de 

janeiro, Lisboa. 

  

Tomaz, D, Shinn, C, Doença de Acumulação, reunião EIO, 8 de fevereiro, Oeiras. 

Tomaz, D, Bastos, C, Doenças Cardiovasculares – o que são e como preveni-las?, Escola 

Conde de Oeiras, 20 de maio, Oeiras. 

 

Tomaz, D, Castro, A, Febre e Evicção Escolar, Infantário Núcleo de Instrução e 

Beneficência, 17 de junho, Paço de Arcos. 

 

Tomaz, D, Silva, A, Otimização Terapêutica no Idoso, poster, 6.º Congresso Nacional do 

Idoso, 20 de junho, Lisboa. 

 

Tomaz, D, Silva, A, Osteoporosis Therapeutics – What to do after 5 years of tretament 

with biphosphonates?, poster, 20th WONCA World Conference, 26 a 30 de junho, 

Praga. 

 

Tomaz, D, Silva, A, Desafios da Prescrição no Idoso, reunião EIO, 5 de julho, Oeiras. 

 

Tomaz, D, Chest Pain Management Protocol, Narrandera General Practice Super Clinic, 

setembro, Austrália. 

 

Tomaz, D, How Health Works in Portugal, Narrandera General Practice Super Clinic, 10 

de setembro, Austrália. 

 

Tomaz, D, Silva, A, Terapêutica com Estatinas em Prevenção Primária – uma Revisão 

Baseada na Evidência, poster, XVIII Jornadas do Internato Médico da Zona Sul, 28 de 

outubro, Évora. 

 

Tomaz, D, Uma Experiência do Outro Lado do Mundo – estágio em Narrandera, 

Austrália, reunião EIO, 1 de novembro, Oeiras. 

 

Viegas, A, Educação par a Saúde para Principiantes, reunião EIO, 17 de maio, Oeiras. 

 

Viegas, A, Araújo, MJ, Ribeiro, A, Quando Três Gerações Adoecem Simultaneamente, 

18.º Congresso Nacional de MGF, 27 de setembro, Covilhã. 

 

Viegas, A, Hippokrates em Inglaterra, reunião EIO, 18 de outubro, Oeiras. 

 



 

34 

 

Viegas, A, Araújo, MJ, Ribeiro, A, Quando Três Gerações Adoecem Simultaneamente, 

XVIII Jornadas do Internato Médico da Zona Sul, 20 de outubro, Évora (menção 

honrosa na categoria de relato de caso). 

 

Viegas, A, Fatores que Influenciam a Educação para a Saúde na Consulta de MGF, XVIII 

Jornadas do Internato Médico, 21 de outubro, Évora. 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 

Nunes, JM, Yaphe, J, Santos, I, Sintomas somatoformes em Medicina de Família: um 

estudo de incidência e evolução em uma unidade de saúde familiar de Portugal, Revista 

Brasileira de Medina de Família e Comunidade, 8(28), 164-171. 

 

Tomas, D, Correia, M, Alergia aos Beta-lactâmicos- Mito ou Realidade?, Revista 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, maio. 

 

Quando três gerações adoecem simultaneamente foi submetido para publicação à 

Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, aguarda apreciação editorial. 

 

Ciclo de melhoria de qualidade para aumentar a obtenção de consentimento 

informado em procedimentos de planeamento familiar PF foi submetido para 

publicação à Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, aguarda apreciação 

editorial. 

 

 

 

7.3. Investigação 

 

 

Neste âmbito desenvolveram-se vários projetos: 

 

Foram realizados dois inquéritos de satisfação dos utentes em junho e em dezembro, 

um inquérito de satisfação de profissionais em Dezembro e dois inquéritos de burnout 

aos profissionais em abril e em dezembro, da responsabilidade da Enf.ª Maria José 

Vazão, como membro do Conselho Técnico da USFCO e cujos resultados serão 

apresentados mais adiante. 
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O desenvolvimento do projeto Promoção da Atividade Física em Idosos nos Cuidados 

de Saúde Primários cuja investigadora principal é a Prof. Dra. Cláudia Carvalho 

terminou e foram apresentados os resultados preliminares. 

 

Iniciou-se o projeto Efeito Placebo na Lombalgia, em colaboração com a consulta de 

dor do HEM e da responsabilidade da Prof.ª Dra. Cláudia Carvalho. 

Manteve-se em execução o projeto Referenciação à Pediatria e à Ginecologia, Via 

Alert, no ACES de Oeiras da responsabilidade de Ana Ribeiro, Carlos Canhota, Cristina 

Bastos, Diana Tomaz, Isabel Santos, Maria João Araújo e Maria João Martins. 

Participámos no projeto piloto da ACSS sobre referenciação a Medicina Física e 

Reabilitação. 

 

Há, ainda, a referir que as profissionais da USFCO Maria José Vazão e Cristina Bastos 

fazem parte do Núcleo Investigação do ACES, tendo continuado a parceria com o Dr. 

João Maroco, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, no referente ao trabalho de 

Burnout. 

 

 

 

7.4.  Formação Externa 

 

 

Durante o ano de 2013, os profissionais da USF Conde de Oeiras, participaram em 

diversas ações de formação, em congressos, jornadas e outros, e também em outras 

formações organizadas por entidades acreditadas (APMCG/Coordenação do Internato 

Médico do Norte), como se passará a descrever a seguir, de forma não exaustiva. Este 

relatório não inclui as ações de formação curriculares das internas do ICMGF. 

 

 

MÉDICOS 

 

Ana Isabel 

Formação de Formadores, de 15 a 17 de janeiro, Lisboa; 

5º Encontro Nacional da USF-AN, 9 e 10 de maio, Lisboa; 

XVIII Jornadas do Internato de Medicina Geral e Familiar, de 28 a 30 de outubro, Évora. 

 

Ana Lorena 

XVII Jornadas Nacionais Patient Care, 21 e 22 de fevereiro, Lisboa; 

26.ª Jornadas do Hospital Egas Moniz, 11 e 12 de outubro, Lisboa. 
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Ana Ribeiro 

XVII Jornadas Nacionais Patient Care, 21 e 22 de fevereiro, Lisboa; 
Update em Medicina Norte, 24 a 26 de outubro, Póvoa de Varzim; 
XVIII Jornadas do Internato de Medicina Geral e Familiar, de 28 a 30 de outubro, Évora. 
 
Cristina Bastos 
30.º Encontro de Clinica Geral, 1 e 2 de fevriro, Aveiro; 
XVII Jornadas Nacionais Patient Care, 21 e 22 de fevereiro, Lisboa; 
25.as Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente, 26 e 27 de abril, Funchal; 
7º Congresso Nacional do Idoso, 20 e 21 de junho, Lisboa; 
XVIII Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Zona Sul, de 28 a 30 de outubro, Évora; 
XXI Jornadas Internacionais do instituto Português de Reumatologia, 28 e 29 de 
novembro, Lisboa. 
 

 

ENFERMEIROS    

   

Emília Luz 

Congresso de Endocrinologia do Hospital de Santa Maria, de 11 a 13 de abril, Lisboa; 

Novo Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, UCF, HSFX, 11 de novembro, Lisboa; 

Workshop Refletir Vacinação, 22 de novembro, Oeiras; 

Workshop Alergias Alimentares em Crianças, 14 de dezembro, Oeiras. 

 

Sandra Silva 

9.as Jornadas de Endocrinologia do Hospital das Forças Armadas, 12 e 13 de março, 

Lisboa; 

Formação em Saúde Infantil e Juvenil, UCF, HSFX, 15 e 22 de abril, Lisboa; 

5.º Encontro Nacional das USF, de 9 a 11 de maio, Lisboa; 

Workshop Alergias Alimentares em Crianças, junho, Oeiras. 

 

Sérgio Cavalheiro 

Instrumentos de Avaliação Familiar em Enfermagem, 6 de novembro, Paço de Arcos. 

 

Cristina Dantas 

5.º Encontro Nacional das USF, de 9 a 11 de maio, Lisboa; 

8.º Congresso de Educadores - A diabetes nas Nossas Mãos, 28 e 29 de novembro, 

Lisboa. 

 

Maria José Vazão 

Curso de insulinoterapia da APDP, 2,6 e 7 de maio, Lisboa; 

Curso avançado de Diabetologia Clínica da APDP, de 14 a 18 de outubro, Lisboa. 
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Sofia Alves 

Prevenir e Controlar a Diabetes, Curso para Enfermeiros, APDP, de 20 a 24 de maio, 

Lisboa. 

 

Cláudia Miranda 

9.as Jornadas de Endocrinologia do Hospital das Forças Armadas, 12 e 13 de março, 

Lisboa; 

Conversas sobre Saúde da Mulher IV, HSFX, 7 de outubro, Lisboa; 

Workshop Alergias Alimentares em Crianças, 14 de dezembro, Oeiras. 

 

Ana Filipa Almeida 

8.º Congresso de Educadores - A diabetes nas Nossas Mãos, 28 e 29 de novembro, 

Lisboa. 

 

 

SECRETÁRIOS CLÍNICOS 

 

Não efetuaram formação externa em 2013. 

 

 

 

7.5. PLANO DE DESEMPENHO INTERNO 

 

 

Os resultados de 2012 da USF Conde de Oeiras para os indicadores 5.2 percentagem de 

mulheres entre os 25 e os 64 anos com colpocitologia atualizada e 5.2M percentagem 

de mulheres, entre os 25 e os 49 anos, vigiadas na consulta de Planeamento Familiar 

com colpocitologia atualizada foram de 41,8% e 71,3%, respetivamente. Estes 

números ficaram abaixo do contratualizado e abaixo daquilo que a equipa considerou 

uma boa prestação de cuidados preventivos. 

 

Para além disso, a equipa constatou uma variação de resultados entre os médicos, 

nomeadamente quanto ao valor dos indicadores e quanto ao número de mulheres 

vigiadas em consulta de Planeamento Familiar. 

 

Havia, também, a perceção de que existiriam muitas mulheres vigiadas fora da 

Unidade ou mulheres histerectomizadas ou por outras razões excluídas do diagnóstico 

precoce que importava identificar. 
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Por estas razões desenvolvemos um Plano de Desempenho Interno para a deteção 

precoce do cancro do colo do útero e dirigido às mulheres entre os 25 e os 64 anos 

inscritas na Unidade, que resultou numa melhoria significativa dos resultados dos 

indicadores, como assinalado atrás. 
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8. ENSINO PRÉ E PÓS-GRADUADO 

 

 

 

A USFCO tem tido um crescente envolvimento no ensino pré-graduado, 

nomeadamente, no Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Ciências 

Médicas. Neste contexto, deu formação a 16 alunos do 6.º ano e 38 alunos do 5º ano. 

Relativamente ao ensino pós-graduado, a USF foi terreno de estágio para 3 internos do 

Ano Comum e 5 internas de Medicina Geral e Familiar. 

 

A nossa Unidade foi, ainda, palco formativo de 6 estudantes do 4º ano da Licenciatura 

em Enfermagem, sendo 4 da UCP (Universidade Católica Portuguesa) e 2 da ESEL 

(Escola Superior de Enfermagem de Lisboa), tendo estado envolvidos na supervisão 6 

enfermeiros da unidade. 
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9. QUALIDADE ASSISTENCIAL 

 

 

 

9.1. Procedimentos de Educação e Informação dos Utentes 

 

 

Foram atualizados os folhetos informativos das microequipas, foram uniformizados os 

folhetos já existentes e foi elaborado um folheto sobre Febre nas Crianças. 

 

Foi criado um novo sítio da internet da USFCO mais atrativo e de utilização mais 

intuitiva, cuja atualização de dados ficou a cargo da Dra. Ana Viegas e cujos encargos 

financeiros são suportados pelos profissionais da USF. 

 

 

 

9.2. Procedimentos de Apoio à Decisão Clínica 

 

 

A equipa mantém o arquivo na biblioteca virtual de todos os documentos importantes. 

Com a saída do seu responsável, o Dr. Nave Ferreira, carece reorganização, o que nos 

propomos executar no próximo ano. 

 

Continuou a construção do manual de Boas Práticas da USF, em várias áreas 

assistenciais e de atendimento. 

 

 

 

9.3. Procedimentos de Melhoria da Acessibilidade e da 

Organização Interna 

  

 

Aqui também se incluem alguns novos contributos para o manual de Boas Práticas e o 

registo de não conformidades em livro de ocorrências. 

 

Colocou-se em funcionamento o Google talk para comunicação entre os profissionais, 

em tempo real, embora com limitações, como foi descrito anteriormente. 

 

Tem-se fomentado a utilização das “colmeias” individuais para a comunicação urgente. 
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10.  SATISFAÇÃO DE UTENTES E PROFISSIONAIS 

 

 

 

Como vem sendo habitual, efetuaram-se novos estudos de satisfação de utentes e de 

satisfação e burnout de profissionais. 

 

 

SATISFAÇÃO DE UTENTES 

 

Para a realização deste estudo optámos pelo questionário em uso na USF São Julião do 

nosso ACES, já utilizado em 2012 (ANEXO 1). 

 

 

Quadro XVIII: Caraterização da amostra 

dos dois estudos de satisfação de utentes efetuados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 E 18 DE JUNHO 

2013 

Não 

resp 

16 E 17 DE 

DEZEMBRO 2013 

Não 

 resp 

n 170  58  

Idade M = 57,08 [13-93] 

 

DP =17,84 

15 

  

M = 58,68 [16-89] 

 

DP =17,28 

 

5 

Sexo F = 94 (55,3%) 

 

M= 64 (37,6%) 

12 

  

F=37 (63,8 %) 

 

M= 17 (29,3 %) 

 

4 
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Quadro XIX: Resumo dos resultados obtidos 

nas 3 questões principais do questionário 

 

À semelhança de 2012, a participação dos utentes em junho foi muito superior à de 

dezembro. No entanto, a percentagem de utentes Muito satisfeitos ou Satisfeitos é 

quase total para os utentes que responderam às questões, em ambos os estudos, 

como podemos observar no quadro anterior. 

 

Relativamente aos comentários escritos nos questionários, no primeiro estudo, para 

além de vários elogios ao funcionamento do serviço, existem algumas sugestões de 

melhoria na USFCO ao nível do atendimento telefónico, do quiosque eletrónico e da 

marcação de consultas. Outras sugestões excedem o âmbito da unidade, como 

comentários relativos à existência de um bar para utentes, o funcionamento de um 

Serviço de Atendimento Permanente ou do laboratório de análises. No segundo 

estudo, os comentários são maioritariamente elogiosos no que diz respeito ao 

funcionamento da equipa e ao atendimento dos utentes por parte dos profissionais da 

USFCO.  

 

 

SATISFAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

Abordamos, seguidamente, os principais resultados do inquérito de satisfação dos 

profissionais efetuado em dezembro.  

 

QUESTÕES 

 DE 

 SATISFAÇÃO   

17 E 18 DE JUNHO 2013 16 e 17 DE DEZEMBRO 2013 

1 

mto 

satisf 

2 

satisf 

3 

Pouco 

 satisf 

4 

nada  

satisf 

 

NR 

 

1 

muito  

satisf 

2 

satisf 

3 

Pouco 

 Satisf 

4 

nada  

satisf 

 

NR 

QUESTÃO 1 

Satisfação com os 

ADMINISTRATIVOS 

99 

(58,2%) 

67 

(39,4%) 

2 

(1,2%) 

 2 32 

(57,1%) 

24 

(42,9%) 

  2 

98,8% 100% 

QUESTÃO 2 

Satisfação com os 

ENFERMEIROS 

96 

(65,3%) 

51 

(34,7%) 

  23 30 

(61,2%) 

19 

(38,8%) 

  9 

100%  100% 

QUESTÃO 3 

Satisfação com os 

MÉDICOS 

108 

(63,5%) 

50 

(29,4%) 

6 

(3,5%) 

 6 38 

(67,9%) 

18 

(32,1%) 

  2 

96,5% 100% 

Total utentes mto 

satisf/satisfeitos 

98,4% 100% 
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Podemos constatar que o grau de cansaço (Questão A2) é elevado na equipa: na 

maioria dos médicos, em cerca de metade dos enfermeiros e em 3 secretários clínicos, 

provavelmente os que têm assegurado continuamente o trabalho, pois o setor 

administrativo encontra-se reduzido em número de profissionais desde há bastante 

tempo. Os médicos parecem revelar mais cansaço do que em 2012. 

 

 
A capacidade de desligar do trabalho (Questão A3) quando estamos fora dele é 

fundamental para a saúde mental. Pelo gráfico acima percebe-se que alguns 

elementos se sentem incapazes de o fazer. 

 

Em relação ao empenho no trabalho (Questão A4), os médicos e os enfermeiros 

podem parecer mais empenhados do que os administrativos, pois entre estes há 3 

elementos que consideram não se “aplicar a fundo”, mas é provável que estas 
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respostas incluam as de um elemento que se encontrava transitoriamente na equipa e 

de outro colocado pelo Centro de Emprego e, portanto, menos envolvidos. 

 

 
O gráfico mostra que os enfermeiros e os administrativos são os que denotam maior 

desânimo. Em relação aos administrativos, é provável que tenham sido os elementos 

“permanentes” deste grupo a dar as respostas “em desacordo”. 

 

Em relação os enfermeiros, estes resultados explicam-se por vários fatores, 

nomeadamente o aumento do horário para 40 horas semanais, a diminuição da 

remuneração e o aumento do grau de exigência quanto aos objetivos a atingir. Quanto 

aos administrativos, este é mais um dado revelador do seu grau de sobrecarga e 

exaustão pelo défice de recursos humanos, tendo obtido nesta questão resultados 

piores do que os de 2012. 

 

Tanto a perspetiva de aprendizagem de novos conhecimentos (Questão A7) como o 

interesse que os profissionais atribuem às tarefas (Questão A8) se mantêm elevados. 



 

45 

 

 
Em relação ao sentimento de valorização do seu trabalho (Questão A9), esta perceção 

não se encontra presente em um dos médicos nem em três dos enfermeiros. Também 

há diversos profissionais que parecem ter dúvidas, tendo respondido “nem de acordo 

nem em desacordo”. Notoriamente, são os médicos que mais sentem que o seu 

trabalho é reconhecido. 

 

A relação com as chefias (Questão A10) é percecionada como não cordial por um dos 

médicos, assim como por um dos administrativos. No entanto, visto que a questão não 

é explícita, não sabemos se as respostas obtidas se referem à chefia da USFCO ou do 

ACES.  

 

Quanto à relação entre colegas esta parece ser maioritariamente cordial (Questão 

A11). 
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Ao nível remuneratório (Questão A12), verificamos que os profissionais estão, 

maioritariamente, insatisfeitos. Apenas dois médicos se consideram bem pagos pelas 

funções que desempenham. 

 

A perceção de subida na carreira (Questão A14) é, também, muito negativa. Apenas 

um elemento de cada grupo profissional acredita ter possibilidades de promoção. As 

expetativas de promoção por parte dos profissionais acentuaram-se negativamente na 

equipa administrativa, o que é compreensível, visto que esta tem estado muito 

assoberbada de trabalho.   

 

A luta contra o relógio (pressão do fator tempo) é uma constante em toda a equipa da 

USF (Questão A15). 

 

A equipa dá conta do trabalho (Questão A17), apesar da sobrecarga. Este aspeto 

parece revelar que a equipa se mantém coesa e com um bom grau de motivação 

apesar das crescentes dificuldades. As respostas à questão A18 são reveladoras da 

mesma tendência, já que todos se sentem capacitados para o trabalho que exercem. 

Na verdade, apesar do acréscimo de trabalho, do cansaço e da luta contra o fator 

tempo, a equipa parece dar mais conta do trabalho que tem que realizar do que antes, 

o que pode estar relacionado com uma maior maturidade da equipa e maior poder de 

organização. No entanto, não se pode ignorar que os bons resultados obtidos têm 

custos em termos de burnout da equipa, podendo levar à exaustão e à doença. 

 

Saudavelmente, a competitividade entre os elementos da equipa, a existir, não 

constitui um fator negativo para os mesmos (Questão A20). 

 

A perceção quanto ao futuro profissional (Questão A23) é bastante negativa, estando 

presente em todos os grupos, mas de forma mais notória no setor de enfermagem, 

fator este que se prende, provavelmente, com as contingências sociais e institucionais 

que se vivem na atualidade. 

 

A insatisfação (questão A24) é, também, transversal a todos os profissionais, mas 

igualmente mais notória na equipa de enfermagem, tendo-se acentuado também na 

equipa administrativa por comparação com os resultados de 2012. As questões A23 e 

A24 estão relacionadas, embora a insatisfação também se possa dever a outros 

fatores. 

 

A questão B2 (expetativas quanto à carreira profissional) está obviamente 

relacionada com a questão A23 (futuro profissional). Mais uma vez, parecem ser os 
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enfermeiros que se encontram mais negativos nesta perceção, tendo havido um 

agravamento da perspetiva dos administrativos por comparação com 2012.  

 

As respostas à Questão B1 (O que mudava no seu trabalho?) foram bastante díspares, 

havendo vários aspetos que a equipa gostava de melhorar. O sistema informático foi a 

área mais referida. O reforço do secretariado, o horário/sobrecarga de trabalho e os 

veículos para visitas domiciliárias surgiram em segundo lugar. Comparando com 2012, 

os aspetos a melhorar são semelhantes e o sistema informático é o mais invocado nos 

dois anos. Note-se que em 2012 a formação dos administrativos foi referida com algo a 

melhorar (“fazer mais formação”) e em 2013 a formação desta grupo foi nula. 

  

Quanto às respostas à Questão B3 (se tivesse possibilidade de voltar ao principio 

escolheria a mesma profissão?) verificamos que só 10 médicos (note-se que este 

grupo contém as 4 internas de MGF) e 2 enfermeiros se encontram absolutamente 

seguros de que esta seria sempre a sua escolha profissional. Há 1 enfermeiro e 1 

médico dos que estavam convictos quanto à escolha da profissão que talvez não 

escolhessem a mesma carreira (questão B 4). 

 

Houve um enfermeiro com um acidente em serviço (Questão C1). 

 

Não se verificaram situações de violência física (questão C2). 

 

Houve ameaça/agressão verbal sobre dois médicos e um enfermeiro (Questão C3) e 

também ocorreu pressão moral sobre um médico e dois enfermeiros. 

 

Um enfermeiro assinalou ter sido vítima de assédio sexual (Questão C5).Em 2012 este 

incidente havia sido assinalado por um médico e um enfermeiro. 

 

Nenhum elemento revelou ter sido vítima de discriminação (Questão C7). 

 

À semelhança de 2012, dois profissionais referiram ter sido vítimas contra a sua 

propriedade pessoal (Questão C7), referindo-se a danos nas suas viaturas, ocorridos 

no estacionamento do centro de saúde. 
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Houve vários elementos da equipa a testemunhar episódios de pressão moral, ameaça 

ou agressão verbal (Questão C8). 

 
Como já foi dito, os secretários clínicos não fizeram qualquer formação (Questão C10) 

em 2013, mas também 5 médicos e 3 enfermeiros ou não fizeram formação ou fizerem 

formações inferiores a 3 dias. 

 

Ausentaram-se por doença três médicos, um enfermeiro e um administrativo (questão 

C9). Quatro médicos também tiveram ausências por outros motivos (questão C11).  
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BURNOUT 

 

O questionário de burnout foi aplicado em abril e em dezembro. À semelhança dos 

outros anos, usámos o Maslash Burnout Inventory (ANEXO 3), que é constituído por 3 

subescalas: “exaustão emocional”, “realização pessoal” e “despersonalização. 

 

Em abril responderam ao inquérito 12 médicos, incluindo 4 internas de MGF, 8 

enfermeiros e 5 secretários clínicos. Em dezembro, o questionário foi aplicado em 

conjunto com o de Satisfação de Profissionais, tendo respondido 12 médicos, incluindo 

4 internas de MGF, 7 enfermeiros e 5 secretários clínicos. Neste inquérito de 

dezembro, houve 1 interna de MGF e 1 enfermeiro que não responderam e, por lapso 

de informação, não se conseguiu identificar separadamente as internas de MGF no 

seio da equipa médica. Como esta distinção pareceu relevante no estudo efetuado em 

abril, é nossa intenção fazê-la futuramente. 

 

Quadro XX: Resumo dos resultados de burnout nos dois estudos 

 

 

Quadro XXI - Resumo dos resultados de burnout nos dois estudos e por grupo 

profissional na dimensão “Exaustão emocional” 

 

                                                   

Nº Sujeitos  

                                                          

/RANGE                     

SUBESCALAS                

BAIXO MODERADO ALTO 

ABRIL DEZ ABRIL DEZ ABRIL  DEZ  

EXAUSTÃO EMOCIONAL 12 13 10 8 3 3 

REALIZAÇÃO PESSOAL  12 11 10 7 3 6 

DESPERSONALIZAÇÃO 17 16 8 6 0 2 

                                                   

Grupo 

  Profissional  
EXAUSTÃO 
EMOCIONAL                                                                            

MÉDICOS ENFERMEIROS SECRETÁRIOS 

CLÍNICOS 

ABRIL DEZ ABRIL DEZ ABRIL  DEZ  

BAIXO 6 
(1 é interna) 

8 3 2 3 3 

MODERADO  3 3 5 4 2 1 

ALTO 3 

 (internas) 

1 ----- 1 ----- 1 
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No que diz respeito à exaustão emocional, verificámos níveis elevados em 3 

profissionais quer em abril (3 internas de MGF), quer em dezembro (1 médico, 1 

enfermeiro e 1 secretário clínico) e níveis moderados em 10 profissionais em abril (5 

enfermeiros, 3 médicos e 2 secretários clínicos) e 8 em dezembro (4 enfermeiros, 3 

médicos e 1 secretário clínico), o que nos parece preocupante. Mais uma vez e à 

semelhança de 2012, o item “exaustão ao fim de um dia de trabalho” e o item 

“trabalho em excesso” foram os que mais elevaram este índice. 

 

 

Quadro XXII - Resumo dos resultados de burnout nos dois estudos e por grupo 

profissional na dimensão “Realização pessoal” 

 

 

 

Relativamente à realização pessoal, há 3 elementos em abril (2 enfermeiros e 1 

secretário clínico) e 6 elementos em dezembro (2 enfermeiros, 2 médicos e 2 

secretários clínicos) que não se sentem tão realizados com o que fazem (níveis 

elevados de burnout nesta dimensão), mas há também níveis moderados de burnout 

em 10 elementos em abril (3 médicos, 3 enfermeiros e 4 secretários clínicos) e em 7 

elementos em dezembro (2 médicos, 4 enfermeiros, 1 secretário clínico). Um dos itens 

que se destaca por apresentar níveis baixos é o item 12 “sinto-me cheio de energia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Grupo 

Profissional  

REALIZAÇÃO 

PESSOAL 

MÉDICOS ENFERMEIROS SECRETÁRIOS 

CLÍNICOS 

ABRIL DEZ ABRIL DEZ ABRIL  DEZ  

BAIXO 10 

(4 internas) 

8 3 1 -------- 2 

MODERADO  3 2 3 4 4 1 

ALTO --------- 2 2 2 1 2 
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Quadro XXIII - Resumo dos resultados de burnout nos dois estudos e por grupo 

profissional na dimensão “Despersonalização” 

 

 

 

No que se refere à subescala despersonalização, em abril o burnout é moderado em 8 

profissionais (3 médicas, das quais duas internas de MGF, 2 enfermeiros e 3 secretários 

clínicos) e em dezembro a situação agrava-se, com um resultado elevado em 2 

profissionais (1 enfermeiro e 1 secretário clínico) e moderado em 6 elementos da 

equipa (5 médicos e 1 secretário clínico). Estes resultados são mais evidentes ao nível 

dos itens 10 “Tornei-me mais indiferente com as pessoas desde que comecei a exercer 

as funções que atualmente desempenho” e 11 “Preocupo-me que as funções que 

exerço me estejam a tornar numa pessoa mais dura”.   

 

Comparando com o estudo de burnout efetuado aos profissionais da USFCO em 2012, 

destaca-se um maior nível de exaustão emocional, menor realização pessoal e um 

crescendo de despersonalização que é deveras preocupante. Cremos que vários foram 

os fatores que contribuíram para estes resultados, nomeadamente a conjuntura social 

que se vive no momento, em que se pede um esforço crescente aos profissionais com 

aumento de funções e de carga horária e com menor reconhecimento, não só ao nível 

remuneratório mas também ao nível de ascensão na carreira. Outros fatores terão sido 

o esforço acrescido a que a equipa esteve sujeita e a frustração das expetativas com o 

insucesso da candidatura a modelo B. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Grupo 

Profissional  
 

DESPERSONALIZAÇÃO 

MÉDICOS ENFERMEIROS SECRETÁRIOS 

CLÍNICOS 

ABRIL DEZ ABRIL DEZ ABRIL  DEZ  

BAIXO 10 

(2 internas) 

7 6 6 2 3 

MODERADO  3 

(2 internas) 

5 2 ------- 3 1 

ALTO -------- --------- --------- 1 -------- 1 
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11. RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS 

 

 

 

O trabalho de análise destes parâmetros ainda se encontra em curso, prevendo-se 

para breve a divulgação dos resultados aos utentes na sala de espera, assim como das 

medidas corretivas implementadas. 

 

 

RECLAMAÇÕES 

 

Tivemos um total de 18 reclamações, 2 das quais foram anuladas pelos próprios 

reclamantes. Foi efetuado o estudo das mesmas através de análise de conteúdo. 

 

As reclamações foram categorizadas em 5 dimensões: gestão, infraestruturas, 

prestação/qualidade dos cuidados de saúde, relacional/comportamental e 

relacionadas com o utente. Cada dimensão foi ainda subdividida em várias 

subcategorias. Partimos de algumas categorias já identificadas num trabalho do 

gabinete do cidadão e acrescentámos dimensões e subcategorias que foram surgindo 

através da leitura flutuante das mesmas. 

 

Abordaremos, em seguida, os resultados mais relevantes. 

 

Ao nível da dimensão “Gestão”, as subcategorias mais mencionadas foram a falta de 

informação sobre o funcionamento dos serviços e o valor das taxas moderadoras. O 

atendimento telefónico geral também se encontrou entre os fatores mais 

mencionados pelos utentes. Não foi feita qualquer reclamação ao nível das 

infraestruturas. No que se refere à dimensão “prestação/qualidade dos cuidados de 

saúde”, a subcategoria mais mencionada foi “falta de pontualidade no atendimento 

médico”. Houve também reclamações sobre “cuidados desadequados/má prática”. 

Também percecionámos que na categoria que se relaciona com o utente verificaram-

se reclamações que revelam desconhecimento do circuito do utente e queixas de falta 

de assistência sem fundamento. 

 

Identificaram-se e aplicaram-se algumas medidas corretivas, nomeadamente: 

 A criação de um placard informativo de maiores dimensões com todas as 

informações para o utente, para melhorar o conhecimento sobre a utilização 

dos serviços; 
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 Uniformização dos critérios de atendimento no programa de hipocoagulação, 

de forma a não haver diferenças na cobrança de taxas moderadoras, pois era 

neste programa que se verificava o maior número de reclamações; 

 Correção de procedimentos após reflexão em equipa sobre as questões 

referidas como “má prática”.  

 

 

SUGESTÕES 

 

Foram deixadas 12 sugestões escritas pelos utentes na caixa existente na sala de 

espera. Nestes documentos estão incluídos elogios, reclamações e, simplesmente, 

desabafos de utentes que manifestam a sua revolta a propósito das atuais 

contingências sociais e económicas. 

 

No que se refere aos elogios são mencionadas, especialmente, a cordialidade dos 

profissionais no atendimento e a melhoria do espaço físico. 

 

As reclamações estão relacionadas com as que foram escritas no livro existente para 

registo formal de reclamações. Assim, incluem reclamações relacionadas com o tempo 

de espera para consulta, com o circuito da marcação de doença aguda, com o 

atendimento telefónico e com algumas infraestruturas (por exemplo, não haver 

máquina de água na sala de espera e avaria das casas de banho). 

 

As verdadeiras sugestões não foram muitas. Houve quem sugerisse, por exemplo, a 

correção de erros gramaticais que identificaram em alguns placards informativos, que, 

na verdade, não eram mais do que lapsos gráficos. Geralmente, as pessoas queixam-se 

mas não indicam possíveis soluções, ou seja, sugestões. 

 

 

ELOGIOS 

 

Não havendo um livro de elogios formal, foram identificados 8 elogios escritos no livro 

amarelo e um na caixa de sugestões, maioritariamente sobre os aspetos relacionais do 

atendimento por parte de todos os grupos profissionais. 
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12.  REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

A USF esteve presente nas reuniões mensais de coordenadores das unidades do ACES 

Oeiras e ainda no 5º Encontro Nacional das USF, em Lisboa, de 9 a 11 maio. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DOS UTENTES 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 
Caro/a colega 
Este questionário destina-se a identificar quais as áreas de satisfação e de insatisfação da atividade dos profissionais da unidade 
de saúde (USF, UCSP, etc.) onde atualmente está colocado.  
  
Questionário SP – MGF   
Deve marcar com um X a resposta que se ajusta mais à sua opinião ou àquilo que sente em termos gerais sobre o que se 

pergunta. Só deve escolher uma opção. No caso de se enganar, ponha um novo X e um círculo à volta da resposta escolhida. Não 

há respostas corretas ou inadequadas. O importante é a sua opinião sobre cada uma das afirmações.  
O questionário demora em média 10 minutos a ser preenchido. Responda ainda hoje. 
 
Este questionário é anónimo.  
Muito obrigado pela sua colaboração. 
 
 
A - Satisfação no Trabalho 1 
As próximas questões referem-se à sua atividade enquanto profissional da unidade de saúde onde atualmente está colocado.  
Deve marcar a resposta que mais se ajusta à sua opinião ou àquilo que sente em termos gerais sobre o que se pergunta. Não há 
respostas corretas ou inadequadas. O importante é a sua opinião sobre cada uma das afirmações.  
Só deve escolher uma opção. 
Por favor, responda a todas as questões. 
 
A1 - Sinto que o meu trabalho nunca é o mesmo todos os dias.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A2 - No final de um dia de trabalho não me sinto cansado(a).  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A3 - Em casa, desligo-me facilmente do trabalho.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A4 - Poucas vezes tenho que me aplicar a fundo no trabalho.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A5 - Poucas vezes o trabalho altera negativamente o meu ânimo.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A6 - Tenho autonomia para organizar o meu trabalho.  
 

                                                 
1  Elaborado por André Biscaia com base no Questionário Font-Roja - AP 
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Muito de acordo De 
acordo 

Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

A7 - Tenho oportunidade de aprender coisas novas.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A8 - Tenho interesse pelas coisas que faço.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A9 - O meu trabalho é reconhecido.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A10 - A relação com as chefias é cordial (existe um bom relacionamento).  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A11 - A relação com os colegas é cordial (existe um bom relacionamento). 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A12 - O salário é adequado.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A13 - Ocupo o posto que mereço.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A14 - Tenho possibilidades de promoção.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A15 - Não me sinto muito pressionado(a) pelo factor tempo. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 
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A16 - Sei o que se espera de mim no trabalho. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

           

 
A17 - Dou conta do trabalho que tenho de realizar.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A18 - Encontro-me capacitado para o meu trabalho.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A19 - Tenho acesso a recursos suficientes para o meu trabalho.  
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A20 - No trabalho, a competitividade não constitui problema para mim. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A21 - O meu Centro de Saúde tem as condições físicas suficientes para o meu trabalho. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A22 - No meu Centro de Saúde existem condições para um bom exercício da minha profissão. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A23 – Estou confiante em relação ao futuro na minha actividade profissional. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 

 

         

 
A24 - Estou  satisfeito/a na minha actividade profissional. 
 
Muito de acordo De 

acordo 
Nem de acordo nem em 
desacordo 

Em desacordo Muito em desacordo 
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B – Perspectivas de Mudança 
Deve marcar a resposta que se ajusta mais à sua situação/opinião ou àquilo que sente em termos gerais sobre o que se pergunta.  
Na questão B1, escreva no espaço disponível.  
Nas questões B2 a B7, só deve escolher uma opção.  
Por favor, responda a todas as questões. 
 
 

 
B1 – Pensando no centro de saúde onde actualmente está colocado, o que é que mudava no seu trabalho? (refira apenas até 
três áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2 – Actualmente as suas expectativas quanto à sua carreira profissional são: 
                                                                                                                                            

1 – Muito boas                2 – Boas                3 – Nem boas nem más 
 

4 – Más                           5 – Muito Más       6 – Sem opinião                            
 

 
B3 – Se tivesse a possibilidade de voltar ao princípio, hoje escolheria a mesma profissão 2: 

                                                                                                                                        1– Não          2– Sim                     3– Talvez                          

4– Não sabe 
               

 
B4 – Se tivesse a possibilidade de voltar ao princípio, hoje escolheria a mesma carreira2: 

        1– Não          2– Sim                     3– Talvez                          4– Não sabe 
                                                                                                                                 

 
B5 – Se tivesse a possibilidade de voltar ao princípio, hoje escolheria a unidade de saúde (USF, UCSP, outra) onde agora 
trabalha 2: 

         1– Não          2– Sim                     3– Talvez                          4– Não sabe 
 

B6 – Qual é o seu grupo profissional?   
1 - Clínico geral ou médico da carreira de clínica geral                    
2 - Médico de Saúde Pública                     
3 - Médico de outras especialidades (que não Clínica Geral ou Saúde Pública)    
4 - Enfermeiro                                            
5 - Técnico (Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, Radiologia, Nutrição/Dietética, Análises Clínicas, outros)          
6 - Assistente Técnico/Secretário Clínico                                       
7 - Assistente Operacional 
8 - Outro                                       

 
B7 – Faz parte de  
1  - uma USF - Unidade de Saúde Familiar 
2 - uma UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personlizados 
3 - uma UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 
4 - uma USP - Unidade de Saúde Pública  
5 - uma URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 
6 - Outra unidade  Qual? ……. 
        

 
 
C - Acidentes de trabalho, violência contra os profissionais de saúde e ausências ao trabalho 
Só deve escolher uma opção com excepção das questões: 
- C1.1, à qual só deve responder se respondeu “sim” na questão anterior e na qual pode assinalar mais do que uma opção e 
- C8 na qual também pode assinalar mais do que uma opção. 
Por favor, responda a todas as questões. 

                                                 
2 2 - Questão adaptada do Questionário “SP dos profissionais nos CS” /  Luís Graça 

(Direcção-Geral da Saúde, editores. Instrumentos para a melhoria contínua da 

qualidade. 1ªed. Coimbra: G.C. – Gráfica de Coimbra, lda; 1999.) 
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C1 – Teve algum acidente no seu local de trabalho relacionado com o desempenho da sua actividade profissional no Centro de 
Saúde, nos últimos 12 meses? 
                                                                                                                          

 1 – Sim           2 – Não 
  

 
C1.1 – Se respondeu afirmativamente à questão anterior, qual o tipo de acidente que sofreu (pode escolher mais do que uma 
opção)  
                                                                                                                                                 

 1 – Picada           2 – Queimadura            3 – Queda             4 – Corte 
 

 5 – Outro       

 
C2 – Nos últimos 12 meses, foi vítima de violência física no Centro de Saúde?  (entende-se por violência física o uso de força 
física contra outra pessoa ou grupo que possa resultar em dano físico, sexual ou psicológico)3.  
 

 1 – Sim                             2 – Não 
  

 
C3 – Nos últimos 12 meses, foi vítima de ameaça/agressão verbal no Centro de Saúde? (entende-se por ameaça/agressão 
verbal um comportamento que humilha, degrada ou indica uma falta de respeito pela dignidade e valor de uma pessoa; é a 
comunicação por palavras, tom ou postura que rebaixa, paternaliza, ameaça, acusa ou desrespeita outro.) 
 

 1 – Sim                             2 – Não 

 
C4 – Nos últimos 12 meses, foi vítima de pressão moral no Centro de Saúde? (entende-se por pressão moral um 
comportamento ofensivo, repetido e prolongado no tempo, com tentativas vingativas, cruéis ou maliciosas, de humilhar ou 
enfraquecer um indivíduo ou grupo de trabalhadores.) 
                                                                                                                                             

 1 – Sim                             2 – Não 
  

 
C5 – Nos últimos 12 meses, foi vítima de assédio sexual no Centro de Saúde? (entende-se por assédio sexual qualquer 
comportamento de natureza sexual indesejado, não recíproco e mal recebido, que é ofensivo para a pessoa envolvida, que faz 
com que se sinta ameaçada, humilhada ou embaraçada.) 
 

 1 – Sim                             2 – Não 
 

 
C6– Nos últimos 12 meses, foi vítima de discriminação no Centro de Saúde? (entende-se por discriminação qualquer conduta 
ameaçadora baseada na raça, cor, linguagem, nacionalidade, religião, associação com uma minoria, nascimento ou outra 
característica que não é recíproca nem desejada e que afecta a dignidade das mulheres ou dos homens no trabalho.) 
                                                                                                                                         

 1 – Sim                            2 – Não 
 

C7 – Nos últimos 12 meses, foi vítima de violência contra a sua propriedade pessoal no Centro de Saúde? (Por exemplo: Danos 
à viatura própria, roubo de objectos pessoais, assalto ao cacifo.) 
  

 1 – Sim                            2 – Não   
 

                                                 
3  - Questões nº  C2 a C8 retiradas do Questionário “Violência Contra 

Profissionais de Saúde no local de trabalho” da AGO – Associação para o 

Desenvolvimento e Cooperação Garcia de Orta 
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C8 – Nos últimos 12 meses, foi testemunha de algum episódio de violência no Centro de Saúde? (Indique mais de uma opção, se 
tal for o caso) 
                                                                                                                                          

1 – Violência física                          2 – Pressão Moral                            

3 – Discriminação                           4 – Ameaça / Agressão Verbal       

5 – Assédio Sexual                         6 – Não testemunhei nenhum incidente 

 
C9 – Nos últimos 12 meses,  teve dias de ausência ao trabalho por doença?  
      

1 – Não ou três ou menos dias           2 – Sim 

 
C10– Nos últimos 12 meses, teve dias de ausência ao trabalho por formação?  
      

1 – Não ou três ou menos dias           2 – Sim 

 
C11 – Nos últimos 12 meses, dias de ausência ao trabalho por outra razão que não doença ou formação?  
      

1 – Não ou três ou menos dias           2 – Sim 

 
C12– Em geral, diria que a sua saúde é4:                                                                        
                                                                                              

1 - Óptima             

2 – Muito boa          

3 – Boa 

4 - Razoável          

5 – Fraca 
 

                                                 
4  - Questão retirada do “MOS SF-36, versão portuguesa” / Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra 
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D - Caracterização socioprofissional 
Só deve escolher uma opção. 
A resposta a qualquer das questões desta secção é opcional. 
        

 

D1– Qual é a sua idade?     1 - Menos de 40 anos          2 - 40 ou mais anos                          

 

D2 – Qual é o seu sexo?      1 - Masculino                      2 - Feminino                                   

 
D3 - Qual é o seu regime de trabalho? 

1- 35 horas                                  2 - 42 horas                             3 – Outro                                                                                                                                                                                                                             
                         

 
D4 – Que tipo de contrato tem neste centro de saúde? 
  

1 – Contrato de trabalho sem termo 

2 – Contrato de trabalho a termo certo 

3 – Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 

4 – Prestação de Serviços 

5 – Contrato Trabalho Funções Públicas a tempo indeterminado 

6 – Outro 
 

 
D5 – Há quanto tempo está no Centro de Saúde actual? 
  

1 -  5 ou menos anos             2 -  Mais de 5 anos       
 

 
D6 – Qual o seu tempo de exercício na actual actividade profissional? 
 

1 - 10 ou menos  anos                            2 -  Mais de 10 anos 
 

 
D7 – Exerce outras actividades para além do atendimento/prestação de cuidados? (docência, coordenação de piso ou unidade, 
investigação, etc.) 
 

1 - Sim                                2 - Não   

 
D8 – Exerce cargos de chefia neste centro de saúde (por ex. coordenação de piso, serviço ou unidade)? 
 

1 - Sim                                2 - Não 

 
D9 – Na maior parte do tempo da sua actividade neste Centro de Saúde está em contacto face-a-face com utentes e/ou 
clientes? 
 

1 - Sim                                2 - Não   
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D10 – Exerce actividade privada?   (Qualquer actividade profissional, clínica ou  não-clínica, para além da do Centro de Saúde) 
  

1 – Sim                                 2 – Não 
 

D11 – Exerce actividade clínica privada? (actividade clínica para além da do Centro de Saúde) (esta questão é para ser 
respondida apenas por médicos, enfermeiros e técnicos de saúde) 
  

1 – Sim                                  2 – Não 
 

 
 
(Por favor, entregue ainda hoje o questionário na urna disponível na sua unidade de saúde) 
Muito obrigado.    Comentários (no final coloque a designação da sua unidade de saúde, por ex. USF YYY ou UCSP NNNN 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO DE BURNOUT 

 

 


