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− INTRODUÇÃO 

O Plano de Acção da UCSP 1 é um instrumento de gestão que descreve as actividades a 

desenvolver no ano de 2014 por toda a equipa de profissionais. 

No Plano de Acção da UCSP 1 descreve-se o seu programa de actividades na prestação de 

cuidados de saúde, o compromisso assistencial, objectivos, indicadores e metas a atingir nas 

áreas de acessibilidade, desempenho e eficiência. 

Toda a actividade dos profissionais está organizada de forma a dar cumprimento às 

necessidades previstas dos utentes de acordo com os Programas de Saúde da Direcção Geral 

da Saúde. Neste Plano de Acção as metas definidas estão baseadas no proposto pela 

Direcção do ACES BIS e na contratualização da ULS Castelo Branco com a ARS Centro 

(indicadores/metas contratualizadas). 

A Medicina Geral e Familiar guia-se por um conjunto de princípios fundamentais, entre os quais 

se destaca a orientação para a pessoa total, independentemente da raça, idade, sexo ou 

convicções pessoais e religiosas, nas diferentes fases da sua vida e compreendendo a pessoa 

no seu contexto familiar, social, profissional e cultural. Assim, em Cuidados de Saúde Primários 

preconiza-se uma actuação na promoção da saúde e na prevenção da doença. 

Prevê-se a constituição de equipas multidisciplinares, com vista à elaboração, dinamização e 

cumprimento dos diversos Programas de Saúde indicados: 

− PROGRAMA DE PLANEAMENTO FAMILIAR 

− PROGRAMA DE RASTREIO DE CANCRO DO COLO DO ÚTERO 

− PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DA MAMA 

− PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO COLO-RECTAL 

− PROGRAMA DE SAÚDE MATERNA 

− PROGRAMA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

− PROGRAMA DE DIABETES 

− PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE FACTORES DE RISCO 

CARDIOVASCULAR 

− PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIÁRIOS 

− PROGRAMA DE VACINAÇÃO 
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− 1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA E DA POPULAÇÃO 

− 1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Castelo Branco é uma cidade Portuguesa, capital do Distrito com o mesmo nome. O concelho 

de Castelo Branco está situado no interior de Portugal Continental (NUTS I), pertence à NUTS 

II Centro e NUTS III Beira Interior Sul (BIS), tal como os concelhos de Idanha-a-Nova, 

Penamacor e Vila Velha de Ródão. Das 25 freguesias que constituem o Concelho (Figura 1), a 

de Castelo Branco é predominantemente urbana, Alcains e Cebolais de Cima são 

medianamente urbanas e as restantes freguesias predominantemente rurais. O município é 

limitado a norte pelo município do Fundão, a leste por Idanha-a-Nova, a sul pela Espanha, a 

sudoeste por Vila Velha de Ródão e a oeste por Proença-a-Nova e por Oleiros. 

 

 

Figura 1 – Enquadramento geográfico e freguesias do concelho de Castelo Branco. 

 

O Centro de Saúde de Castelo Branco é uma unidade integrada, polivalente e dinâmica 

prestadora de cuidados primários, que visa a promoção e a vigilância da saúde, a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento da doença, dirigindo globalmente a sua acção ao indivíduo, à família 

e à comunidade.  

Existem dois edifícios que constituem a sede, o Centro de Saúde de S. Tiago, ao qual pertence 

a UCSP 1, e o Centro de Saúde de S. Miguel, que no seu conjunto servem uma população de 

cerca de 56 mil utentes, tendo uma área de influência correspondente ao concelho de Castelo 

Branco. 
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− 1.2. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

A equipa de profissionais da UCSP1 é constituída por 8 médicos, 8 enfermeiros, 4 

administrativos e 4 médicos internos da formação específica em MGF, listados na Tabela 1, 

cujos coordenadores se encontram salientados. Para além dos auxiliares e funcionários de 

serviços gerais, trabalham ainda nesta Unidade funcionários contratados a termo certo e em 

programas ocupacionais para trabalhadores subsidiados.  

 

Tabela 1 – Profissionais da UCSP1. 

MÉDICOS ENFERMEIROS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE MGF 

Aida Sousa Anabela Fernandes Davide Dias Ana Catarina Ribeiro  

Amália Matos Anabela Madeira Filomena Caldeirinha Eugenia Cheptene  

Ana Antunes Ana Paula Lopes Firmina Batista Filomena Xavier 

Ana Maria Almeida Deolinda Silva Manuela Batista Marta Fazendeiro 

Carlos Rodrigues Dora Gomes   

Cremilda Pereira Gracinda Vaz Dias   

Ferreira Reis Leonor Brazão   

Graça Fonseca Manuela Campos   

 

Quanto à equipa médica, 5 médicos trabalham na sede e 3 nas extensões de saúde de 

Cebolais de Cima, Malpica do Tejo, Monforte da Beira, Lentiscais e Benquerenças. 

O rés-do-chão do Centro de Saúde de S. Tiago, localizado no n.º 10 da Avenida António 

Sérgio, encontra-se representado na Figura 2. Tem uma localização favorável, uma vez que se 

situa a poucos metros do Hospital Amato Lusitano. 

 

Figura 2 – Planta do rés-do-chão do Centro de Saúde de S. Tiago.  

Legenda: 1-recepção, 2-telefonista, 3-relações públicas. 
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O horário de funcionamento do Centro de Saúde é das 8:00 às 20:00, dispondo de um serviço 

de prestação de cuidados entre as 8:15 e as 19:45. 

Os sistemas operativos informáticos utilizados neste Centro de Saúde são o SINUS®, SAM®, 

SAPE®, SiiMA® e AlertP1®.  

 

− 1.3. POPULAÇÃO INSCRITA 

A UCSP1 tem um total de 12616 utentes inscritos, dos quais 9484 na sede e 3132 em 

extensões de saúde. Em relação à distribuição demográfica, 45% são de sexo masculino e 

55% do sexo feminino, com uma distribuição por grupo etário representada na pirâmide 

seguinte. 

 

 

 

Índice de Envelhecimento = 195,59% 

Índice de Longevidade = 33,52% 

Índice de Dependência = 37,21% 

 

− 2. CARTEIRA BÁSICA DE SERVIÇOS 

− 2.1. GERAL 

A missão desta equipa de Cuidados de Saúde Primários, descrita neste Plano de Acção é 

prestar cuidados de qualidade, com objectivos bem definidos e metas contratualizadas. 

A população-alvo deste Plano de Acção corresponde a todos os utentes inscritos na UCSP1, 

num total de 12616 utentes. 
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Os principais objectivos são aumentar a taxa de utilização global das consultas pelos utentes 

inscritos e, através de boas práticas clínicas, promover a saúde e prevenir a doença, 

melhorando a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde, preferencialmente ao seu 

Médico e Enfermeiro de Família. 

Para atingir estas metas, desenvolvemos as seguintes estratégias: assegurar que todos os 

utentes tenham uma resposta atempada e contactar utentes que não vêm ao Centro de Saúde 

há mais de três anos, através de carta ou aproveitando contactos de familiares com a UCSP1, 

convidando-os a fazer um exame global de saúde. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de utilização global de consultas; 

• Proporção de consultas médicas presenciais; 

• Custo facturado com medicamentos; 

• Custo facturado com MCDT’s; 

• Proporção de consumo de medicamentos genéricos. 

 

− 2.2. SAÚDE DA MULHER 

− 2.2.1. PROGRAMA DE PLANEAMENTO FAMILIAR 

A consulta de planeamento familiar destina-se a melhorar a saúde da mulher e do casal, 

promovendo a vivência de uma sexualidade saudável e segura. Esta consulta permite também 

regular a fecundidade de acordo com o desejo da mulher, pressupondo o direito de informação 

e acesso a métodos de planeamento familiar seguros, eficazes e aceitáveis, bem como orientar 

os casais com problemas de infertilidade/esterilidade. 

 A consulta de planeamento familiar abrange ainda o direito à saúde sexual, entendida 

como potenciadora da vida e das relações interpessoais. Assegura também outras actividades 

como prestação de cuidados pré-concepcionais, informação e aconselhamento sexual, 

prevenção e diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis, cancro do colo do 

útero e cancro da mama. 

A população-alvo deste programa de saúde engloba todos os utentes da UCSP1 em idade 

fértil, em especial as mulheres compreendidas entre os 15 e os 49 anos, num total de 2964 

mulheres. 

O principal objectivo é atingir uma taxa de utilização de consultas satisfatória (não está definido 

o valor da meta deste indicador) através das seguintes estratégias: fomentar a marcação 

oportunista, incentivando os elementos da equipa/enfermagem na convocatória atempada para 
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a vigilância e rastreio, informar sobre as vantagens da frequência da consulta, fornecer 

gratuitamente contraceptivos, evidenciar a importância de evitar comportamentos de risco e 

promover atendimento em horários flexíveis. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

de consultas 

de PF 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utilização de 

consulta 

- Nº de consultas 

por utilizador 

Convocação 

das 

mulheres 

que não 

frequentam o 

programa 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por 

telefone ou por 

carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Registo no 

programa de 

PF do SAM® 

- Médico - Registo 

adequado dos 

dados requeridos 

no programa de PF 

UCSP1 2014 - % de mulheres 

com registos 

actualizados. 

Divulgação 

da 

importância 

da consulta 

de PF 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Sensibilização 

para a consulta; 

- Distribuição de 

material 

informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de utilização de consulta de Planeamento Familiar; 

 

Serviços mínimos: 

• Disponibilização de métodos contraceptivos; 

• Acesso à contracepção de emergência. 



 
 

     

 
 
 
 

 
 

UCSP1 S. Tiago 
 

PROCEDIMENTO INTERNO PI.03.01/ACESBIS 

PLANO DE ACÇÃO CENTRO SAUDE S.TIAGO- UCSP1 
Edição n.º 01 

Revisão: 10/10/2014 
 

Elaborado: 
 
 
 
UCSP1 S. Tiago 

Revisto: 

 
 
Dra. Ana Maria Almeida 

Aprovado: 

 

ULSCB-ACESBIS-PI.03.01                                Pg. 9/29 

 

 

− 2.2.2. PROGRAMA DE SAÚDE MATERNA 

A consulta de saúde materna destina-se a um seguimento correcto das gestantes, melhorando 

a qualidade de saúde da grávida e, consequentemente, da Saúde Infantil. A precocidade e 

qualidade da vigilância das grávidas inscritas na UCSP1 permitirão alcançar níveis de 

segurança e bem-estar no grupo abrangido, revelando a importância de um programa de 

Saúde Materna estruturado. 

 A população-alvo deste programa de saúde engloba todas as mulheres/casais em 

idade fértil que pretendam engravidar, grávidas e puérperas, inscritas na UCSP1. 

 Os principais objectivos são aumentar a taxa de utilização da consulta pré-

concepcional, aumentar a percentagem de grávidas seguidas na unidade, com a 1ª consulta 

realizada no 1º trimestre até às 12 semanas de gestação, promover o seguimento das 

gestantes com, no mínimo, 6 consultas programadas (médicas e de enfermagem), reduzir a 

morbi-mortalidade materna e perinatal, identificando atempadamente problemas/patologias 

passíveis de tratamento ou referenciação adequados, auxiliar e preparar a grávida e 

cohabitantes na integração da nova dinâmica familiar, aumentar a percentagem revisões de 

puerpério entre as 6 e 8 semanas pós-parto e promover o aleitamento materno. 

 De forma a conseguir atingir os objectivos propostos, delinearam-se as seguintes 

estratégias: informar todas as mulheres em idade fértil, utentes da UCSP1, da existência da 

consulta de saúde materna e da importância da consulta pré-concepcional e publicitá-las na 

área de influência do Centro de Saúde; elaborar panfleto informativo sobre a gravidez, 

identificar e reconvocar as grávidas vigiadas na UCSP1, que faltam às consultas e referenciar 

adequadamente e em tempo útil as gravidezes de risco. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

de consultas 

SM  

- Médico 

- Enfermeiro 

- Consulta 

programada 

- Resposta a 

situações agudas 

UCSP1 2014 - Taxa de 

cobertura 

- Nº de consultas 

por grávida 

Convocação 

das 

mulheres 

que faltaram 

à consulta 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por 

telefone ou por 

carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas em 

relação às faltas. 

Registo no - Médico - Registo UCSP1 2014 - % de mulheres 
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programa de 

SM do 

SAM® 

adequado dos 

dados requeridos 

no programa de 

SM 

com registos 

actualizados. 

Divulgação 

da 

importância 

da consulta 

de SM 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Sensibilização 

para a consulta; 

- Distribuição de 

material 

informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de consultas a grávidas no 1º trimestre de gestação; 

• Proporção de grávidas com consulta de Revisão de Puerpério efectuada. 

 

− 2.2.3. PROGRAMA DE RASTREIO DE CANCRO DO COLO DO ÚTERO 

O cancro do colo do útero é uma patologia habitualmente assintomática; a colpocitologia é a 

única via de detecção, que deverá ser o mais precoce possível, sobretudo com o objectivo de 

tratar lesões pré-malignas ou potencialmente malignas. 

 Segundo o Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero promovido pela ARS 

Centro, a população-alvo para o rastreio do cancro do colo do útero são as mulheres com 

idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, num total de 3630 mulheres. São critérios de 

exclusão à participação neste rastreio: mulheres histerectomizadas; mulheres em vigilância no 

IPO por cancro uterino ou alterações em colpocitologias anteriores; mulheres que não iniciaram 

actividade sexual; mulheres com incapacidade física ou mental que impossibilite a realização 

do exame ginecológico; mulheres que recusam a realização deste rastreio.  

 O principal objectivo é atingir a taxa de colpocitologia actualizada de 38% considerando 

que o rastreio deve ser efectuado de 3 em 3 anos, caso não se observem alterações. 

Pretende-se atingir este objectivo utilizando as seguintes estratégias: fomentar o rastreio 

oportunista, aproveitando a vinda das utentes ao Centro de Saúde por outros motivos; 

convocar as utentes que não comparecem por iniciativa própria. 
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Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

do rastreio 

do cancro do 

colo do útero 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utentes com 

colpocitologia 

actualizada 

Convocação 

das 

mulheres 

que não 

frequentam o 

programa 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por 

telefone ou por 

carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Realização 

de registos 

adequados 

- Médico - Registo 

adequado dos 

dados requeridos 

no programa de 

rastreio oncológico 

do SAM® e do 

SiiMA® 

- Registo 

adequado do 

resultado da 

colpocitologia 

UCSP1 2014 - % de mulheres 

com registos 

actualizados. 

Divulgação 

da 

importância 

do rastreio 

do cancro do 

colo do útero 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Sensibilização 

para o rastreio; 

- Distribuição de 

material 

informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de mulheres dos 25 aos 60 anos com registo actualizado de colpocitologia; 
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− 2.2.4. PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DA MAMA 

O cancro da mama é uma patologia cujo prognóstico depende essencialmente do diagnóstico 

precoce, de preferência em fase assintomática. Apesar de todas as campanhas efectuadas, 

deve desmistificar-se o medo, a dor e a incerteza de um foro tão íntimo da mulher. 

 A população-alvo para o rastreio do cancro da mama são as mulheres com idades 

compreendidas entre os 45 e os 69 anos, num total de 2252 mulheres, convocadas de 2 em 2 

anos pela Liga Portuguesa Contra o Cancro para a realização de mamografia. 

 O principal objectivo é atingir uma taxa satisfatória de mulheres com registo actualizado 

de mamografia (sem meta de indicador contractualizada). Pretende-se atingir este objectivo 

utilizando as seguintes estratégias: colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

convocatória das utentes em falta; realização de rastreio oportunista, aproveitando a vinda das 

utentes ao Centro de Saúde por outros motivos. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Incentivo à 

realização do 

rastreio do 

cancro da 

mama através 

da 

mamografia 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utentes com 

registo de 

mamografia 

actualizado. 

Convocação 

das mulheres 

que não 

frequentam o 

programa 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por telefone 

ou por carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Realização de 

registos 

adequados 

- Médico - Registo adequado 

dos dados 

requeridos no 

programa de 

rastreio oncológico 

do SAM®  

UCSP1 2014 - % de 

mulheres com 

registos 

actualizados. 

Divulgação da 

importância do 

rastreio do 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Sensibilização 

para o rastreio; 

- Distribuição de 

UCSP1 2014 - Nº de 

acções 

produzidas; 
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cancro da 

mama 

material 

informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de mulheres dos 45 aos 69 anos com registo actualizado de mamografia; 

 

− 2.3. SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

− 2.3.1 PROGRAMA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

Tem-se verificado nos últimos anos um aumento do ganho em saúde nas primeiras duas 

décadas de vida. A infância e a juventude são fases da vida com particularidades que implicam 

necessidades específicas. De acordo com as normas da DGS, a consulta de Saúde Infantil e 

Juvenil dirige-se a todos os utentes com idade inferior a 19 anos e com uma periodicidade 

previamente definida. A principal missão da consulta de Saúde Infantil e Juvenil é proporcionar 

às crianças e adolescentes uma vivência feliz e um aumento da longevidade, com a melhor 

qualidade de saúde possível. 

 Os principais objectivos desta consulta são: reduzir a morbi-mortalidade infantil; 

controlar a realização do diagnóstico precoce de todas as crianças até aos 10 dias de vida; 

cumprir o esquema de vigilância da DGS nos primeiros anos de vida a todas as crianças; 

realizar o exame global de saúde a todas as crianças entre os 5-6 anos e os 11-13 anos; 

promover a saúde e o bem-estar da criança e do adolescente, bem como hábitos de vida 

saudável e estimular o cumprimento do calendário vacinal. 

 No sentido de atingir estes objectivos, delinearam-se as seguintes estratégias: 

calendarização das consultas segundo as normas da DGS e articulação das mesmas com o 

esquema cronológico de vacinação; efectuar o diagnóstico precoce a todos os recém-nascidos 

inscritos que ainda não o tenham efectuado; execução de sessões de educação para a saúde; 

detecção precoce de situações de risco e sua articulação com as entidades de apoio 

existentes; convocação de todas as crianças com idade inferior a dois anos que faltem à 

consulta e das crianças em idade de realização do exame global de saúde. 
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Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

da 1.ª 

consulta de 

vida até 28D 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de utentes 

com 1.ª consulta 

de vida até aos 

28 dias 

Realização 

das 

consultas de 

vigilância em 

cumprimento 

do programa 

da DGS  

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

cobertura nos 

tempos 

determinados 

- N.º de 

consultas por 

utente 

Realização 

dos exames 

globais de 

saúde 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

exames globais 

de saúde nas 

idade 

determinadas 

Convocação 

das crianças 

que não 

frequentam o 

programa ou 

faltam 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por 

telefone ou por 

carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Realização 

de registos 

adequados 

- Médico - Registo 

adequado dos 

dados requeridos 

no programa de 

SIJ do SAM®  

- Registo no 

Boletim de SIJ 

UCSP1 2014 - % de crianças 

com registos 

actualizados. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de utentes com 1.ª consulta de vida até aos 28 dias; 

• Proporção de crianças com mais de 3 consultas médicas de vigilância no 2º ano de 

vida; 
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• Taxa de realização de exames globais de saúde; 

• Taxa de crianças com diagnóstico precoce realizado; 

 

Serviços mínimos: 

• Disponibilidade para marcação de 1.ª consulta de vida a crianças até aos 28 dias de 

vida; 

• Realização de diagnóstico precoce até aos 7 dias de vida, caso ainda não tenha sido 

efectuado; 

• Actualização do PNV. 

 

− 2.4. SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

− 2.4.1. PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

A UCSP1 não possui um programa específico para saúde do adulto e do idoso. No entanto, 

esta é uma das actividades assistenciais à qual os profissionais mais tempo dedicam, 

dependendo das características de cada ficheiro. 

 A população-alvo desta consulta abrange todos os utentes com idade superior a 18 

anos e que não se incluam em nenhum dos outros programas. Apesar de não ser um programa 

de saúde estabelecido, pode haver necessidade de consulta de enfermagem, previa ou 

posteriormente à consulta médica.  

A marcação da consulta de saúde de adulto é geralmente por iniciativa do próprio 

utente, visando a promoção do bem-estar, o diagnóstico precoce de situações de risco e o 

rastreio, encaminhamento e tratamento de doenças crónico-degenerativas. Implica ainda a 

compreensão da dinâmica familiar, laboral e social do utente. 

A consulta de saúde do idoso tem como objectivo a manutenção da autonomia, 

independência e qualidade de vida das pessoas idosas, preferencialmente no seu domicílio e 

meio habitual de vida.  
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Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

de consultas 

de saúde de 

adulto e do 

idoso 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utilização de 

consulta 

- Nº de consultas 

por utilizador 

Convocação 

dos utentes 

que não 

frequentam o 

Centro de 

Saúde 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Convocação 

directa, por 

telefone ou por 

carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Registo na 

ficha 

individual do 

SAM® 

- Médico - Registo 

adequado dos 

dados requeridos 

na ficha individual 

UCSP1 2014 - % de utentes 

com registos 

actualizados. 

Realização 

de Acções 

de Educação 

para a 

Saúde 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Administrativo 

- Sensibilização 

para estilos de vida 

saudáveis; 

- Distribuição de 

material 

informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de domicílios de enfermagem por 1000 inscritos; 

• Proporção de idosos sem ansiolíticos, sedativos e/ou hipnóticos. 

 

Serviços mínimos: 

• Disponibilidade para resolução de situações agudas em tempo útil; 

• Observação de exames complementares de diagnóstico com alterações cuja gravidade 

implique uma intervenção urgente. 
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− 2.4.2. PROGRAMA DE SAÚDE DO CANCRO COLO-RECTAL 

O cancro colo-rectal é a terceira causa de morte por neoplasia a nível mundial e a principal 

causa de morte por cancro em Portugal, tendo vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. 

Apesar de serem conhecidos alguns factores de risco, não se conhece a causa exacta do 

cancro colo-rectal. No entanto, verifica-se que a maioria destas neoplasias tem origem em 

lesões benignas que sofrem uma evolução ao longo de uma a duas décadas em média, 

possibilitando uma detecção precoce. 

 A população-alvo para o rastreio do cancro colo-rectal são os indivíduos de ambos os 

sexos com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, num total de 3971 utentes. O 

rastreio pode efectuar-se através da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) de 2 em 2 

anos ou pela realização de colonoscopia. Sempre que uma PSOF é positiva, deverá ser 

seguida de colonoscopia. 

 O principal objectivo é conseguir que pelo menos 11% (não temos meta 

contratualizada) da população-alvo realize pelo menos um dos exames preconizados para 

rastreio do cancro colo-rectal. Pretende-se atingir este objectivo utilizando a estratégia de 

efectuar o pedido de um dos dois exames possíveis para rastrear esta doença de forma 

oportunista aos utentes entre os 50 e os 74 anos que frequentem a consulta. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Incentivo à 

realização 

do rastreio 

do cancro 

colo-rectal 

- Médico 

- Enfermeiro 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP

1 

2014 - Taxa de 

utentes com 

registo de 

rastreio do 

cancro colo-

rectal 

Realização 

de registos 

adequados 

- Médico - Registo adequado 

dos dados 

requeridos no 

programa de 

rastreio oncológico 

do SAM®  

- Registo adequado 

do resultado de 

MCDT’s 

UCSP

1 

2014 - % de utentes 

com registos 

actualizados. 

Divulgação - Médico - Sensibilização UCSP 2014 - Nº de acções 
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da 

importância 

do rastreio 

do cancro 

colo-rectal 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

para o rastreio; 

- Distribuição de 

material informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

1 produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Taxa de indivíduos de ambos os sexos dos 50 aos 74 anos com registo de rastreio do 

cancro colo-rectal. 

 

− 2.5. ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE DOENÇA CRÓNICA 

− 2.5.1. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

De acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia em Portugal, em 2012, ocorreram 23 

mil mortes devidas a doenças cardiovasculares, das quais 16 mil por acidente vascular 

cerebral e 7 mil por enfarte do miocárdio. 

Um dos grandes desafios neste momento é o de travar o flagelo destas doenças. Os números 

são assustadores, com Portugal a liderar a maior taxa de mortalidade por doenças 

cardiovasculares na Europa Ocidental. 

Esta situação é facilmente explicada em Portugal, se tivermos em conta que 70% da 

população tem hipercolesterolémia, 20% é fumadora ou obesa, 40% é hipertensa e a maioria é 

sedentária. Somos o país da União Europeia com menos praticantes de atividade física. Além 

disso, o número de diabéticos tem vindo a aumentar consideravelmente e estamos a desvirtuar 

cada vez mais a nossa dieta mediterrânica. 

A maior parte são factores de risco modificáveis e o seu controlo reduz 

significativamente as complicações fatais e não fatais. 

A população-alvo deste programa contempla todos os utentes inscritos na UCSP1 com 

diagnóstico de HTA (códigos K86 e K87). 

O programa de vigilância de factores de risco cardiovascular tem como principais 

objectivos o diagnóstico e sinalização em todas as consultas do nº de hipertensos, aumentando 

assim o diagnóstico de HTA na UCSP1, o aumento do nº de hipertensos controlados 

acompanhados na UCSP1, a diminuição das complicações, nomeadamente o acidente 

vascular cerebral e o enfarte do miocárdio e o combate à obesidade. 

Para atingir estes objectivos, serão utilizadas as seguintes estratégias: actualização 

contínua de ficheiros, identificação precoce dos casos de Hipertensão, aplicação do Programa 
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Nacional de Controlo da Hipertensão, da DGS, para o rastreio, diagnóstico e controlo dos 

hipertensos, identificar, de uma forma oportunista, os factores de risco cardiovascular 

associados - tabagismo, dislipidemia, diabetes e obesidade – nos utilizadores, com vista à 

prevenção e controle de doenças cardiovasculares, melhorar a percentagem de hipertensos 

diagnosticados e controlados, avaliação da PA em todas as consultas do hipertenso, pedir a 

microalbuminúiria de 24h ou 12h e avaliação do colesterol anualmente, realizar no mínimo, 2 

consultas anuais de HTA (uma por semestre) sendo efectuadas caso necessário, um maior 

número de consultas, até uma estabilização/controle dos valores de tensão arterial, 

convocações de doentes que não compareceram às consultas programadas, verificar em todas 

as consultas o PNV, supervisionar a adesão a vacinação, promovendo a actualização da 

vacina anti-tetânica e procedendo a convocação por carta/postal e/ou contacto telefónico, 

promover o auto-controlo do hipertenso, incentivar a auto-vigilância e a co-responsabilização 

do utente no controle da sua doença crónica, promover de acções de educação para a saúde, 

periódicas, dirigidas a todos os hipertensos e seus familiares, sobre a doença, as suas 

possíveis complicações e tratamento, auto-vigilância e auto-controlo, elaboração de folheto 

informativo para os utentes que contactem com a UCSP1 sobre a importância da vigilância e 

tratamento da HTA e a adopção de estilos de vida saudáveis para controlar os factores de risco 

cardiovascular e aplicação das Normas e Orientações Clínicas da DGS em vigor. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

de consultas 

de HTA 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

- Consulta 

programada 

- Consulta 

oportunista 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utilização de 

consulta 

- Nº de consultas 

por utilizador 

Convocação 

dos utentes 

com HTA 

que não 

frequentam o 

programa 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

- Convocação 

directa, por telefone 

ou por carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Registo na 

ficha 

individual do 

SAM® 

- Médico - Registo adequado 

dos dados 

requeridos no 

programa de HTA 

UCSP1 2014 - % de utentes 

com registos 

actualizados. 
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Realização 

de Acções 

de Educação 

para a 

Saúde 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

- Sensibilização 

para estilos de vida 

saudáveis; 

- Distribuição de 

material informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Percentagem de inscritos com diagnóstico de HTA; 

• Percentagem de hipertensos com compromisso de vigilância; 

• Proporção de hipertensos <65 anos com TA <150/90mmHg; 

• Percentagem de hipertensos inscritos com registo de TA semestralmente; 

 

Serviços mínimos: 

• Renovação de receituário crónico. 

 

− 2.5.2. PROGRAMA DE DIABETES 

A Diabetes Mellitus constitui um importante problema de saúde pública, pelas elevadas taxas 

de morbilidade e mortalidade e pelo sofrimento humano que acarreta á pessoa com diabetes e 

à sua família. Representa um dos factores de risco mais relevantes nas doenças cerebrais e 

cardiovasculares, apresentando outras complicações igualmente limitantes como o pé 

diabético, a retinopatia e a nefropatia. Caracteriza-se como sendo uma doença crónica que 

requer uma continuidade de cuidados de saúde e educação no sentido de alterar os estilos de 

vida do diabético e da sua família.  

Por todo este contexto, criamos este plano de acção, tendo em conta as orientações da 

Direcção Geral da Saúde, envolvendo uma equipa multidisciplinar, que actue de forma 

planeada e organizada ao longo de todo o sistema de saúde, de forma a que se possam 

prevenir atempadamente as complicações agudas e a reduzir as complicações a longo prazo. 

A população-alvo deste programa contempla todos os utentes inscritos na UCSP1 com 

diagnóstico de Diabetes Mellitus (códigos T89 e T90). 

O programa de diabetes tem como principais objectivos: aumentar o número de 

diagnósticos de diabetes tipo 2 nos utentes inscritos na Unidade, realizar pelo menos 3 

consultas de vigilância de diabetes/ ano aos diabéticos vigiados na Unidade, melhorar o 
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controlo da diabetes nos utentes acompanhados na UCSP1, avaliar no mínimo, em cada 

semestre uma determinação HgA1c, avaliar a TA a todos os diabéticos em todas as consultas 

de diabetes, avaliar o IMC a todos os diabéticos, no mínimo semestralmente, avaliar o 

Perímetro Abdominal em todas as consultas, avaliar uma vez no ano a microalbuminuria a 

todos os diabéticos vigiados na UCSP1, avaliar o pé dos diabéticos vigiados na UCSP1 uma 

vez no ano e realizar a todos os diabéticos vigiados consultas de enfermagem. 

Para atingir estes objectivos, serão utilizadas as seguintes estratégias: actualizar 

continuamente os ficheiros, convocar os utentes que faltam às consultas programadas, e 

detectar as razões desse absentismo, motivar os utentes diabéticos, para a importância da 

consulta de vigilância, melhorar a percentagem de diabéticos diagnosticados e controlados, 

aplicar o Programa Nacional de Controle da Diabetes Mellitus, para o rastreio, diagnóstico e 

controlo dos utentes diabéticos, aplicar as Normas de Orientação Clínica da DGS em vigor, 

promover acções de educação para a saúde e identificar e convocar os diabéticos com PNV 

desactualizado. 

 

Actividade Quem Como Onde Quando Avaliação 

Realização 

de consultas 

de Diabetes 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

- Consulta 

programada 

 

UCSP1 2014 - Taxa de 

utilização de 

consulta 

- Nº de consultas 

por utilizador 

Convocação 

dos utentes 

com DM que 

não 

frequentam o 

programa 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

Administrativo 

- Convocação 

directa, por telefone 

ou por carta 

UCSP1 2014 - Nº de 

convocatórias 

enviadas; 

- Taxa de 

adesão. 

Registo na 

ficha 

individual do 

SAM® 

- Médico - Registo adequado 

dos dados 

requeridos no 

programa de 

Diabetes 

UCSP1 2014 - % de utentes 

com registos 

actualizados. 

Realização 

de Acções 

de Educação 

- Médico 

- Enfermeiro 

- 

- Sensibilização 

para estilos de vida 

saudáveis; 

UCSP1 2014 - Nº de acções 

produzidas; 

- Taxa de 
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para a 

Saúde 

Administrativo - Distribuição de 

material informativo; 

- Sessões 

programadas de 

esclarecimento. 

adesão. 

 

Indicadores a avaliar: 

• Percentagem de inscritos com diagnóstico de Diabetes; 

• Percentagem de utentes com Diabetes com compromisso de vigilância; 

• Percentagem de utentes com Diabetes inscritos com registo de HbA1c 

semestralmente; 

• Percentagem de utentes com Diabetes inscritos com HbA1c <7% 

• Percentagem de utentes com Diabetes com consultas de enfermagem; 

 

Serviços mínimos: 

• Renovação de receituário crónico. 

 

− 2.6. CUIDADOS EM SITUAÇÕES DE DOENÇA AGUDA 

Entende-se por doença aguda a situação de doença com evolução inferior a três dias, ou 

percepcionada pelo doente como tal, que o leva a solicitar uma consulta do próprio dia. Todos 

os médicos deverão dispor na sua agenda de 4 consultas diárias de marcação presencial no 

próprio dia para solicitações desta natureza, implicando uma avaliação prévia em consulta de 

enfermagem. Na ausência do Médico de Família, o doente deve ser encaminhado para uma 

consulta de intersubstituição (no período da manhã) ou para a Consulta Aberta (no período da 

tarde). 

A consulta de intersubstituição realiza-se na UCSP1, segundo a escala representada 

na Tabela 2, sendo que o enfermeiro e administrativo destacados serão aqueles que se 

encontram a trabalhar na equipa do médico escalado. Destina-se a atender o doente inscrito na 

UCSP1 com doença aguda, que recorra ao Centro de Saúde no período da manhã e cujo 

Médico de Família não se encontre ao serviço  
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Tabela 2 – Consulta de intersubstituição. 

 

Dia da Semana Médico 

Segunda-Feira Ana Maria Almeida 

Terça-Feira Ferreira Reis 

Quarta-Feira Amália Matos 

Quinta-Feira Aida Sousa 

Sexta-Feira Carlos Rodrigues 

 

A Consulta Aberta trata-se uma consulta de marcação presencial no próprio dia, prestada no 

gabinete de consulta regular no Centro de Saúde, por outro médico que não o Médico de 

Família do utente, na ausência deste ou quando o utente não tem Médico de Família atribuído, 

segundo o Regulamento da Consulta Aberta, apresentado em Reunião de Coordenadores de 

18-01-2013. Destina-se a utentes inscritos na UCSP1 e UCSP2 com doença aguda, 

realizando-se o seu atendimento no próprio dia. Abrange ainda os utentes que se encontrem 

transitoriamente na área abrangente do Centro de Saúde, desde que a mais de 30 km da sua 

área de residência e com doença aguda. 

Esta consulta realiza-se todas as tardes, entre as 14:15 e as 19:45 horas, por escala de 

serviço determinada mensalmente, em rotação semanal com os profissionais da UCSP2. 

 

 

Indicadores a avaliar: 

• Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio / N.º total de 

episódios; 
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− 2.7. CUIDADOS NO DOMICÍLIO 

A prestação de cuidados domiciliários é uma actividade assistencial por vezes necessária no 

âmbito dos CSP, geralmente motivada por dificuldades do utente ao nível da mobilidade, 

encontrando-se por isso impossibilitados de se deslocarem ao Centro de Saúde. Poderemos 

encontrar entre estes casos doenças crónicas incapacitantes, como as oncológicas, 

exacerbações de uma doença crónica, ou mesmo patologias agudas infecto-contagiosas, bem 

como casos de doentes com necessidades de cuidados específicos após alta hospitalar, entre 

outros casos. Também as puérperas e os recém-nascidos deveriam ter acesso a este tipo de 

cuidados domiciliários, em especial aqueles com risco social mais elevado.  

Para além do benefício para o doente, a realização de domicílios é também uma 

oportunidade para a Equipa de CSP conhecer e compreender melhor o paciente no seu próprio 

ambiente socioeconómico, de forma a adequar os cuidados de saúde às suas condições e 

redes de apoio. Permite ainda avaliar os cuidados prestados pelos cuidadores habituais dos 

utentes nestas condições, bem como a saúde do próprio cuidador.  

Na UCSP1, sempre que um doente necessita de cuidados domiciliários é contactado o 

Médico de Família, que avalia a situação e determina a necessidade do domicílio. Existe uma 

equipa de enfermagem que dá uma resposta rápida a esses pedidos, avaliando a situação que 

motivou o pedido e a necessidade de uma consulta médica associada. Esta equipa encontra-se 

em contacto próximo com o Médico de Família do doente, reduzindo a necessidade de 

consultas médicas domiciliares. 

A população-alvo deste programa corresponde a todos os utentes dependentes não 

institucionalizados inscritos na UCSP1, que por doença crónica prolongada ou aguda, se 

encontram incapacitados para se deslocar ao Centro de Saúde de forma a receberem os 

cuidados que necessitam. 

Os principais objectivos deste programa são: aumentar a qualidade de vida dos utentes 

dependentes, prestar os cuidados preventivos e curativos, médicos e de enfermagem 

necessários no domicílio, reduzir as úlceras de pressão, o risco de infecção e as quedas, 

prevenir a desidratação e a desnutrição e promover o auto-cuidado. 

De forma a atingir estes objectivos, delinearam-se as seguintes estratégias: elaboração 

do ficheiro de utentes dependentes de cuidados domiciliários e seus riscos e realização de 

consultas programadas ou por solicitação do utente. 
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Serviços mínimos: 

• Cuidados aos doentes em fase terminal; 

• Doença aguda em utentes dependentes. 

 

− 2.8. VACINAÇÃO 

A vacinação é o meio mais eficaz de protecção contra determinadas doenças. Para que o PNV 

continue a ser um êxito, é necessário manter elevadas coberturas vacinais para todas as 

vacinas do programa. Aos profissionais de saúde da UCSP1 compete motivar os utentes para 

o cumprimento do PNV e aproveitar as oportunidades para vacinar todos indivíduos 

susceptíveis. O programa de vacinação é um programa transversal a todos os outros 

programas de saúde, gratuito e acessível a todos os utentes.  

A população-alvo deste programa engloba todos os utentes inscritos na UCSP1. 

Este programa tem como principais objectivos: fazer cumprir o PNV, administrar o n.º 

total de doses a todas as crianças e adolescentes que completem 12 e 24 meses, 6 e 13 anos; 

administrar a vacina antitetânica aos adultos, conforme normas regulamentares e manter 

actualizadas as vacinas dos profissionais ao serviço da UCSP1. 

As principais estratégias são: sensibilizar os utentes para a importância da vacinação, 

verificar o estado vacinal dos utentes que se dirigem à UCSP1 e convocar os utentes cujo PNV 

não se encontre actualizado. 

  

Indicadores a avaliar: 

• Proporção de jovens com 14 anos, com PNV actualizado; 

• Proporção de crianças com PNV cumprido até aos 2 anos de vida. 

 

− 2.9. INTERLIGAÇÃO E COLABORAÇÃO EM REDE COM OUTROS SERVIÇOS 

A UCSP1 colabora e está em interligação com todas as outras Unidades do ACES BIS, 

particularmente a UCSP2, com quem partilha serviços. 

Referencia dentro do Aces para a USP e URAP (consultas de Nutrição, Psicologia, 

Saúde Oral e Assistente Social). Interage com a Rede de Cuidados Continuados. Colabora na 

Saúde Escolar. 

A referenciação Externa com os Hospitais de Referencia (HAL, CHUC e IPO de 

Coimbra) é feita pelo Programa Alert P1. 
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Com o HAL em particular, dispõe de um serviço de interligação que permite consultar o 

processo do utente, melhorando significativamente a comunicação e a repetição de exames 

complementares. 

 

− 3. DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE 

 

Plano de auditoria interno  

A garantia e o desenvolvimento da melhoria contínua da qualidade representam um dos 

desafios ao sistema de saúde. Uma Política de Qualidade assenta na formulação de manuais 

de procedimentos que caracterizam a forma como terão de ser executadas as actividades para 

estarem em conformidade com as exigências. Tem como objectivo uma mudança das atitudes, 

do comportamento e formas de estar promovendo o envolvimento de todos os profissionais na 

eficiência do serviço dispensado. 

No final de cada ano civil, o coordenador fará um relatório de actividades, que deverá 

ser discutido e entregue até Abril do ano seguinte. 

Neste primeiro ano, propõe-se uma auditoria interna à consulta de Diabetes a realizar 

pelos internos de MGF, em 2015, de forma a sensibilizar os profissionais para a melhoria de 

cuidados prestados. 

A avaliação de desempenho do pessoal administrativo é realizada de acordo com o 

disposto na Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

A avaliação de desempenho do pessoal de enfermagem é realizada de acordo com o 

legislado (Dec. Lei nº 437/91). 

 

Avaliação de satisfação dos cidadãos  

A avaliação da satisfação dos cidadãos a quem se presta cuidados permite reflectir 

sobre a forma de actuação da equipa. Pode ser avaliada pela aplicação de questionários e 

através do incentivo da apresentação de sugestões, envolvendo os cidadãos na melhoria dos 

cuidados prestados.   

 

Avaliação de satisfação dos profissionais  

A motivação dos profissionais de saúde é imprescindível para a melhoria contínua da 

qualidade. A satisfação dos profissionais melhora o seu desempenho e contribui para a 

melhoria da prestação de cuidados aos cidadãos. 
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− 4. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTÍNUA 

A formação contínua é uma área muito importante para o desenvolvimento profissional da 

equipa multidisciplinar através do qual os profissionais, aumentam e renovam conhecimentos, 

atualizam práticas e capacidades individuais de modo a melhorarem a sua competência técnica 

e prática para melhores Cuidados de Saúde.  

No sentido do desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais da UCSP1, 

pretende-se diagnosticar as necessidades formativas da equipa e elaborar um plano de 

formação interno que vá de encontro às lacunas de formação encontradas.  

Não será descurada, igualmente, a formação no exterior da Unidade que tem como 

objetivos finais o aumento da qualidade clínica e do desempenho profissional, com 

consequente incremento da satisfação da equipa e dos utentes envolvidos.  

A população-alvo comtempla todos os profissionais da UCSP1. 

Os objectivos são criar e desenvolver competências formativas pós graduadas nos 

profissionais da UCSP1 e definir programas de formação de acordo com as necessidades de 

formação sentidas pela equipa.  

As principais estratégias que serão utilizadas são: definir necessidades formativas para 

todos profissionais, incentivar a formação de acordo com a identificação das necessidades 

Formativas, incentivar formação interna em todos os grupos, incentivar formação externa em 

todos os grupos e usar recursos externos se necessário, fomentar a participação activa de 

todos os profissionais no Plano de Formação da UCSP1 (incluir Internos), formação externa 

partilhada, fomentar a discussão de casos clínicos /problema clínicos e de enfermagem, 

identificar, em cada grupo/profissional, as necessidades formativas. 

 

− ANEXO 1 

 

Auditoria interna – “Avaliação de Qualidade na Consulta de Diabetes” 

 Com esta auditoria interna, pretende-se identificar problemas, introduzir medidas 

correctoras e uniformizar práticas, com a finalidade de melhorar continuamente a qualidade dos 

serviços prestados por esta unidade. Foi escolhido o tema “Avaliação da Qualidade na 

Consulta de Diabetes” e a implementação deste estudo de avaliação de qualidade estará a 

cargo dos internos do internato complementar de MGF da UCSP1. 
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− Introdução 

O aumento da esperança de vida, conseguido através do desenvolvimento em geral e do 

progresso das ciências da saúde, em particular, deu origem a uma maior prevalência de 

doenças crónicas. A diabetes é uma doença crónica em larga expansão em todo o mundo e, 

em Portugal, os dados do Observatório Nacional são alarmantes. De facto, mostram que em 

2012, na população entre os 20-79 anos de idades, a prevalência total de diabetes era de 

12,9%, afectando mais homens que mulheres e que um quarto da população portuguesa entre 

os 60-79 anos de idade tem diabetes. Relativamente à incidência, em 2012, estima-se a 

existência de entre 500 a 900 novos casos de diabetes por cada 100 000 habitantes. 

 O flagelo da diabetes, pela sua associação a complicações que determinam 

morbilidade e mortalidade elevadas, deve ser controlado. 

O registo informático constitui a base de dados mais importante do ponto de vista 

clinico e epidemiológico. A qualidade dos registos reflecte, indirectamente, a qualidade dos 

serviços prestados.  

 

− Objectivos 

Avaliar a qualidade da consulta de diabetes na UCSP1 e, em função dos resultados obtidos, 

introduzir medidas correctoras quer formativas, quer organizacionais de modo a melhorar a 

prestação dos cuidados prestados á população diabética, a qualidade do registo, e obter 

ganhos em saúde. 

 

− Metodologia 

• População em estudo: os diabéticos diagnosticados (T89 e T90) e que foram 

seguidos durante o ano de 2014, na consulta dos médicos que integram a UCSP1; 

• Fonte de dados: SAM; 

• Tipo de Estudo: análise retrospectiva; 

• Tipo de dados: de processo; 

• Tipo de avaliação: interna; 

• Instrumentos: critérios de processo definidos pela equipa, tendo por base as Normas 

da DGS e bibliografia consultada. 

 

− Avaliação 

• Nº de diabéticos codificados com T89 e T90 vigiados na unidade; 

• Nº de consultas de vigilância de diabetes, mínimo 2 cons/ano; 

• Pelo menos um registo em cada um dos seguintes parâmetros: 
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o IMC; 

o Perímetro Abdominal; 

o Registo de TA; 

• Registo de uma determinação anual de: 

o HgA1c 

o Microalbuminuria 

o Colesterol, HDL-C, LDL-C, Triglicéridos 

o Creatinina 

• Registo de vacina do tétano 

• Registo vacina da gripe - prescrição 

 

 


