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INTRODUÇÃO
O presente Regulamento, elaborado em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do
Decreto-Lei 28/2008 e do diploma que estabelece os princípios enformadores da organização e
funcionamento das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, determina os princípios
de gestão e funcionamento da UCSP S. Miguel (UCSP SM).
Tendo por base o Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULS
CB) e do Agrupamento de Centros de Saúde da Beira Interior Sul (ACeS BIS) foi solicitada a
participação de todos os elementos da equipa multidisciplinar da UCSP SM, a darem o seu
contributo. Define a sua estrutura organizativa e respetivas atribuições e resultou de um
compromisso interno entre todos os profissionais que a constituem.
Foi lido, aprovado e assinado numa reunião do Conselho Geral da Unidade.
CAPÍTULO 1: UCSP, Equipa e Área geográfica
1 - Identificação da UCSP
A UCSP SM é uma entidade do Centro de Saúde de S. Miguel, em Castelo Branco, com
autonomia técnica e funcional, constituída por uma equipa multiprofissional, que atua em
intercooperação com as outras unidades funcionais do Centro de Saúde de Castelo Branco, do
ACES Beira Interior Sul, do Hospital Amato Lusitano e de outros Hospitais de referência.
Morada da Sede: Avenida da Europa, APARTADO 110, 6000-491 Castelo Branco
Telefone: 272 340 150
Correio eletrónico: cscbranco@srscbranco.min-saude.pt
2 - Profissionais da Equipa
A equipa que constitui a UCSP SM é composta por médicos, enfermeiros e administrativos. A
identificação dos profissionais, bem como a sua área de formação, competências e horário na
unidade, estão dispostos em anexo a este regulamento (Anexo 1).
3 - Área Geográfica da UCSP e População Abrangida
A área de influência da UCSP SM corresponde aos utentes inscritos nas listas de utentes dos
médicos que constituem a equipa multiprofissional, abrangendo na sua maioria utentes da
cidade de Castelo Branco e das freguesias de Almaceda, Juncal do Campo, Freixial e
Salgueiro do Campo.
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A UCSP SM tem a sua sede nas instalações do Centro de Saúde de S. Miguel, na cidade de
Castelo Branco, contudo tem extensões/sub-extensões de saúde em cada uma das freguesias
mencionadas anteriormente, onde se desloca um médico, um enfermeiro e um administrativo.
A dimensão das listas de utentes, os fatores de ponderação e os limites da população inscrita
obedecem ao estipulado nos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei nº298/2007, de 22 de Agosto.
A Figura 1 mostra a pirâmide etária da UCSP SM em 01-02-2014, sendo a sua população
constituída por cerca de 20 500 utentes.
Figura 1: Pirâmide Etária UCSP SM
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CAPÍTULO 2: Missão, Visão, Princípios e Valores
1 - Missão
A UCSP SM tem por missão a prestação de cuidados personalizados, garantindo a
acessibilidade, a continuidade, a globalidade e a qualidade dos mesmos, à população da sua
área de influência.
Para cumprir a sua missão, a UCSP SM desenvolve atividades de promoção da saúde,
prevenção e tratamento da doença, em tempo útil, de forma adequada, com qualidade e
equidade, executando de forma sistemática as políticas superiormente decididas.
Deverá ainda contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde da população da sua área
geográfica de intervenção para a obtenção de ganhos em saúde.
A UCSP SM desenvolve também atividades de vigilância epidemiológica, investigação em
saúde, controlo e avaliação dos resultados.
A UCSP SM participa, com as demais entidades, na formação pré-graduada, pós-graduada e
contínua dos diversos grupos profissionais que nela trabalham.
2 - Visão
A UCSP SM tem como visão prestar um serviço de Qualidade.
3 - Princípios e Valores
No desenvolvimento da sua atividade, os profissionais da UCSP SM regem-se pelos seguintes
princípios e valores:
a) Qualidade – procurando a excelência na prestação de cuidados, utilizando os
procedimentos, as tecnologias e os meios geradores de qualidade;
b) Humanização e privacidade – colocando o utente no centro do sistema, para que
todas as atividades se desenvolvam no sentido de responder às suas
necessidades, com respeito pela sua privacidade e bem-estar;
c) Ética, Transparência e Responsabilidade Social – adotando os mais elevados
princípios de conduta, de ligação à comunidade e encorajando a participação desta
no processo de decisão;
d) Desempenho – utilizando os recursos da comunidade com eficiência e eficácia;
e) Inovação – incentivando e premiando a aplicação de novas ideias e o
desenvolvimento de novas formas de atuação e organização;
f)

Trabalho em Equipa.
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CAPÍTULO 3: Estrutura Orgânica e seu Funcionamento
1 - Estrutura Interna Geral
Ao coordenador da unidade funcional compete, designadamente:
a) Programar as atividades da unidade, elaborando o Plano Anual de Ação (não se
fazem orçamentos, pois a contratualização é da ULS);
b) Assegurar o funcionamento eficiente da unidade e o cumprimento dos objetivos
programados, promovendo e incentivando a participação dos profissionais na gestão
da unidade e a intercooperação com as diferentes unidades funcionais existentes no
centro de saúde e no ACES BIS;
c) Assegurar a qualidade dos serviços prestados e a sua melhoria contínua, controlando e
avaliando sistematicamente o desempenho da unidade;
d) Promover, ouvindo os profissionais da unidade, a consolidação das boas práticas
clínicas, na prescrição e a observância das mesmas;
e) Elaborar o Regulamento Interno da unidade e propô-lo para aprovação, ao Diretor do
ACES BIS;
f)

Elaborar o Relatório Anual de Atividades;

g) Representar a unidade perante o Diretor do ACES BIS;
h) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários da sua unidade e
propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento
das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação;
i)

Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período
normal de trabalho por parte dos funcionários da sua unidade;

j)

Reunir com as responsáveis de enfermagem e administrativa sempre que necessário;

k) Reunir com todos os elementos da unidade (conselho geral) uma vez por mês.
O coordenador exerce as funções de coordenação sem prejuízo do exercício normal das suas
funções profissionais.
O médico que substitui o coordenador nas suas ausências é o médico substituto nomeado.
O conselho geral é constituído por todos os elementos da equipa multi-profissional. São
competências do Conselho Geral:
a) Aprovar o Regulamento Interno, a Carta de Qualidade e o Plano de Ação;
b) Aprovar a proposta da Carta de Compromisso;
c) Zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno, da Carta de Qualidade e do Plano de
Acção;
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d) As deliberações relativas às competências dos itens anteriores são tomadas por
maioria de dois terços;
e) Pronuncia-se ainda quando está em causa o alargamento da cobertura assistencial ou
qualquer questão para o normal funcionamento da UCSP SM;
f)

Reúne todos os meses por convocatória do coordenador (2.ª quarta-feira do mês, entre
as 11-13 horas).

Outros órgãos de apoio:
O Responsável de Enfermagem será o interlocutor do grupo de enfermagem com o
coordenador e com o Centro de Saúde. São competências do responsável de enfermagem:
a) Coordenar as intervenções de enfermagem, garantindo a aplicação das orientações do
Plano de Ação e do Regulamento Interno;
b) Controlar a evolução dos indicadores de enfermagem;
c) Promover e discutir estratégias com a equipa para atingir os objetivos propostos;
d) Organizar os planos de férias propostos por cada elemento do grupo de enfermagem
de forma a garantir o estipulado pela direção do ACES BIS e submeter o mapa de
férias a aprovação pela coordenadora e pela direção do ACES;
e) Coordenar a inter-substituição dos elementos do grupo de enfermagem;
f)

Controlar a assiduidade dos elementos do grupo de enfermagem;

g) Assegurar a divulgação e a realização de atividades de formação para os enfermeiros;
h) Mediar a seleção dos elementos do grupo de enfermagem para a formação externa e
interna quando houver necessidade;
i)

Promover a formação de alunos de enfermagem, da licenciatura e da especialidade na
UCSP SM.

Pode delegar qualquer destas funções sempre que necessário. É substituído nas suas
ausências pelo enfermeiro substituto nomeado.
As competências do Responsável Administrativo são:
a) Elaborar propostas de horários de trabalho e planos de férias anuais do grupo de
administrativos e submetê-los a aprovação pela coordenadora e pela direção do ACES;
b) Coordenar a substituição de elementos do grupo administrativo, nas situações de faltas
imprevistas ou programadas;
c) Controlar a assiduidade do grupo administrativo;
d) Garantir a aplicação das orientações do Plano de Ação e do Regulamento Interno;
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e) Zelar pela manutenção do património e do stock de material administrativo e de uso
corrente.
O responsável administrativo pode delegar qualquer uma destas funções sempre que
necessário. É substituído nas suas ausências pelo administrativo substituto nomeado.
Os Responsáveis de Gestão de Programa são elementos que promovem o desenvolvimento
de cada Programa de Saúde (Tabela 1), pela divulgação das Normas de Orientação Clínicas
(NOC) da Direção Geral da Saúde (DGS) e de outras entidades científicas. São competências
dos responsáveis de gestão de programa:
a) Divulgar o programa da DGS e NOC;
b) Divulgar artigos científicos relevantes;
c) Conhecer e monitorizar trimestralmente os indicadores da UCSP SM relacionados com
o programa (quando isto for possível);
d) Desenvolver estratégias de promoção do programa;
e) Elaborar protocolos de ação da UCSP SM e submete-los a parecer do conselho geral.
Os profissionais da equipa responsáveis por cada programa encontram-se em anexo a este
documento (Anexo 2).
PROGRAMA
Planeamento Familiar
Rastreio C. Colo Útero
Rastreio C. da Mama
Saúde Materna
Saúde Infantil e Juvenil
Diabetes
Pé Diabético
Retinopatia Diabética
Hipertensão e Fatores de Risco
Cardiovascular
Vacinação
Cuidados Domiciliários
Rastreio Cancro CR
Tabela 1: Programas de Saúde
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Figura 2: Organigrama da Equipa UCSP S. Miguel

Instrumentos de Gestão
São instrumentos de gestão da UCSP SM:
a) O Regulamento Interno;
b) O Plano de Ação;
c) O Compromisso Assistencial;
d) A Carta de Qualidade.
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2 - Organização Interna
Todo o grupo de profissionais deve conhecer, cumprir e fazer cumprir o Plano de Ação e o
Regulamento Interno para que os objetivos sejam atingidos.
Todos têm como objetivo fundamental garantir a acessibilidade, a personalização e a qualidade
dos serviços prestados ao utente e assumem este compromisso.
São princípios orientadores da UCSP SM:
a) Constituir-se como entidade de referência local na prestação de cuidados;
b) Valorizar progressivamente a prestação de cuidados de promoção da saúde e
prevenção da doença, bem como a prestação de cuidados na comunidade;
c) Integrar a melhoria contínua da qualidade no desenvolvimento das atividades;
d) Otimizar os recursos disponíveis promovendo a melhor articulação entre as outras
unidades do Centro de Saúde de Castelo Branco e do ACeS BIS;
e) Promover o desenvolvimento profissional dos elementos da equipa e de desempenho
orientado para os resultados e ganhos em saúde;
f)

Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional, tendentes a otimizar o
aproveitamento dos recursos atribuídos;

g) Apostar na dinamização da UCSP SM promovendo o espírito de equipa, solidariedade,
complementaridade e intersubstituição, como forma organizativa;
h) Gestão participativa assente num sistema de comunicação e de relações entre todos
os profissionais, promotores de ganhos, de motivação e satisfação profissional.
A UCSP SM, no contexto de um processo de garantia da qualidade, deve desenvolver-se
segundo níveis de desempenho definidos pelas orientações de entidades competentes, tendo
em conta as estratégias de intervenção definidas no plano da ULS CB, do plano regional de
saúde e centrando a sua organização numa coordenação efetiva entre os programas em
desenvolvimento no ACeS BIS.
2.1. Microequipas
Cumprindo as orientações para a Organização e Funcionamento das Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados, os utentes da UCSP SM encontram-se distribuídos em listas de
utentes, cada uma delas da responsabilidade duma microequipa, a qual é constituída por um
administrativo, um enfermeiro e um médico.
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Apesar de pertencerem a uma microequipa e de assumirem uma maior responsabilidade com
os seus utentes, todos os profissionais mantêm o dever de garantir a prestação de cuidados de
saúde a todos os utentes da UCSP SM.
A constituição das microequipas da UCSP SM encontra-se em anexo (Anexo 3).
2.2. Forma e Prestação de Cuidados
A UCSP SM desenvolve a sua atividade no âmbito dos programas, orientações e diretivas
emanadas da Direção Geral da Saúde (DGS), do Agrupamento de Centros de Saúde da Beira
Interior Sul (ACeS BIS) e Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULS CB).

2.2.1. Grupo Médico
a) O grupo de médicos assume o atendimento personalizado dos utentes inscritos nos
seus ficheiros garantindo a acessibilidade de forma presencial ou pelo telefone. Pode
haver necessidade de consulta de enfermagem complementar (a qual pode preceder
ou suceder a consulta médica);
b) A chamada de cada utente é feita pelo próprio médico, por intercomunicador para a
sala de espera;
c) Todas as consultas são realizadas à porta fechada e as interrupções deverão ser
evitadas sempre que possível. Os utentes poderão estar acompanhados se assim o
desejarem;
d) As consultas de vigilância de saúde a grupos vulneráveis são precedidas de consulta
pela enfermeira de família;
e) Cada elemento da equipa médica faz o registo informático da consulta, incluindo a
consulta de intersubstituição ou recurso, de modo a facilitar ser consultado por outro
colega e a ser utilizado no estudo dos indicadores de atividade;
f) É da responsabilidade de cada médico a forma como atende o utente, orienta a
consulta e resolve os problemas de ordem clínica;
g) A cada elemento médico cabe a tarefa de disponibilizar todos os serviços do Centro
de Saúde de Castelo Branco, em função das necessidades do utente, bem como a
referenciação a outros níveis de cuidados;
h) Os utentes da UCSP SM sem marcação de consulta poderão ser atendidos no
mesmo dia pelo seu médico de família, ou na consulta de intersubstituição, no final
das marcações ou ainda na consulta de recurso (no período da tarde).
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2.2.2. Grupo Enfermagem
a) As consultas de enfermagem são realizadas no dia, com marcação ou não, de acordo
com a necessidade dos utentes e a disponibilidade do enfermeiro;
b) Os utentes serão atendidos preferencialmente pelo enfermeiro de família, exceto se
não houver disponibilidade e o caso revelar urgência;
c) Todas as consultas de enfermagem são realizadas à porta fechada e as interrupções
deverão ser evitadas sempre que possível. Os utentes poderão estar acompanhados
se assim o desejarem;
d) A chamada de cada utente é feita pela enfermeira de família, por intercomunicador
para a sala de espera;
e) Todos os registos informáticos serão feitos pelo enfermeiro que fizer o atendimento;
f)

O agendamento de consultas de enfermagem é efetuado pelas mesmas;

g) A vacinação será realizada em todas as oportunidades.
2.2.3. Grupo Administrativo
a) O grupo de administrativos garante o atendimento ao utente durante todo o período de
funcionamento, de forma presencial ou pelo telefone;
b) O atendimento é feito de forma profissional, organizada e disponível;
c) No atendimento presencial será dada prioridade aos utentes com consulta programada
que se apresentem no balcão de atendimento à hora da consulta marcada;
d) Os utentes que se dirigem à unidade para consulta aberta ou de intersubstituição são
atendidos por ordem de chegada;
e) Cabe à equipa de administrativos a resolução de problemas decorrentes do
atendimento ao público, podendo quando necessário, ser solicitada intervenção de
qualquer outro elemento dos outros grupos profissionais;
f)

Os elementos administrativos são a interface entre os utentes e os outros grupos
profissionais cabendo-lhes a tarefa de comunicar com o médico ou enfermeiro de
forma clara e precisa, a fim de responder à solicitação do utente do modo mais
adequado e atempado possível.

3 - Áreas de Atuação dos Diferentes Grupos Profissionais
A UCSP SM intervém nos seguintes âmbitos:
a) Comunitário e de base populacional;
b) Personalizado, com base na livre escolha do médico de família pelos utentes.

Elaborado:

UCSP S. Miguel
ULSCB-ACESBIS-PI.01.01

Revisto:

Aprovado:

Dra. Fernanda Amaral
Pg. 12/32

UCSP S.MIGUEL

PROCEDIMENTO INTERNO

PI.01.01/ACESBIS

REGULAMENTO INTERNO CENTRO SAUDE S.MIGUEL

Edição n.º 01
Revisão: 19/08/2014

Para fins de saúde comunitária e de apoio domiciliário, são abrangidas pela UCSP SM as
pessoas residentes na respetiva área geográfica.
Para fins de cuidados personalizados, são utentes da UCSP SM todos os cidadãos que nela
queiram inscrever-se, com prioridade, havendo carência de recursos, para os residentes na
respetiva área geográfica.
3.1. Grupo Médico
3.1.1. Áreas de Atuação
a) Prevenção Primária, Secundária, Terciária e Quaternária;
b) Cuidados continuados;
c) Educação para a Saúde;
d) Gestão da prática clínica;
e) Formação Profissional;
f)

Formação/Ensino Pré e Pós-Graduado;

g) Investigação clínica.
3.1.2. Competências
a) Prestar cuidados de saúde preventivos, promovendo a saúde e bem-estar dos utentes/
famílias;
b) Efetuar diagnósticos precoces, tratamentos atempados e adequados às várias
patologias agudas e crónicas;
c) Proceder à realização de rastreios oncológicos previstos no Plano de Ação, à
população inscrita na UCSP SM;
d) Prestar cuidados de saúde de forma continuada, permitindo um contacto próximo e
efetivo com os utentes;
e) Visitação domiciliária em situações de maior risco ou dependência física e funcional ou
quando a situação clínica o exigir;
f)

Integrar toda a informação colhida nas consultas pelos utentes e familiares e fazer
diagnósticos baseados em fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais;

g) Articulação com os outros profissionais garantindo o acesso a todos os serviços e
recursos disponibilizados;
h) Colaborar ativamente na formação de alunos e médicos;
i)

Manter a Formação Continua;

j)

Manter a gestão do ficheiro de forma a garantir uma boa prática clínica e uma avaliação
contínua de qualidade;
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k) Garantir uma boa gestão da prática clínica;
l)

Participar em trabalhos de investigação e garantir o controlo de qualidade do trabalho
desenvolvido.
Consultas Médicas realizadas na UCSP S. Miguel

Vigilância de Grupos Vulneráveis


Consulta de Saúde Infantil e Juvenil



Consulta de Saúde Materna



Consulta de Planeamento Familiar/Consulta pré- concecional



Consulta do Idoso

Vigilância do Adulto Saudável


Consulta de Saúde do Adulto

Vigilância de Patologias Crónicas


Consulta de Diabetes



Consulta de Hipertensão



Consulta de Hipocoagulação

Consulta de Rastreio


Rastreio de cancro do Colo do Útero



Rastreio de cancro da Mama



Rastreio do cancro Cólon-reto

Atendimento de situações agudas


Consulta Aberta



Consulta de Intersubstituição



Consulta Recurso

Consulta Domiciliária
3.2. Grupo Enfermagem
Ser enfermeiro de família implica um conhecimento global da família, suas relações, problemas
de saúde e rede de apoio. Sempre que possível deve prestar cuidados de enfermagem de
continuidade aos utentes/famílias da sua microequipa.
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3.2.1. Áreas de Atuação
a) Saúde Infantil/Saúde Escolar;
b) Saúde da Mulher (planeamento familiar, saúde materna e climatério);
c) Visitas domiciliárias preventivas e curativas;
d) Vacinação;
e) Enfermagem curativa;
f)

Atendimento telefónico do utente;

g) Educação para a Saúde;
h) Outros cuidados inerentes à sua competência.
3.2.2. Intervenções
As intervenções de enfermagem estão de acordo com a CIPE nas áreas de intervenção acima
mencionadas.
3.3. Grupo Administrativo
Sendo o rosto da equipa, são o primeiro contacto do utente na UCSP SM, é essencial uma boa
articulação com os outros profissionais. Aposta num atendimento personalizado centrado no
utente e suas necessidades de forma a promover uma boa comunicação e satisfação do
utente.
3.3.1. Áreas de Atuação
a) Atendimento e orientação de utentes;
b) Atendimento telefónico;
c) Agendamento e marcação de consultas médicas;
d) Gestão de material de escritório;
e) Articulação dos utentes com a restante equipa da UCSP SM.
3.3.2. Atividades
a) Receber, atender e orientar os utentes;
b) Receber, selecionar e encaminhar chamadas telefónicas;
c) Prestar informações aos utentes sobre o funcionamento da UCSP SM;
d) Gerir a marcação de consultas segundo as regras definidas pela equipa;
e) Convocar os doentes para consultas, vacinação, rastreios, etc;
f)

Receber e encaminhar os pedidos de renovação de medicação crónica;

g) Promover a boa utilização dos serviços;
h) Fornecer o material de escritório necessário ao funcionamento da UCSP SM;
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i)

Organizar e manter atualizados os registos de inscrições na UCSP SM e arquivos;

j)

Proceder ao envio dos casos de referenciação (Alert P1);

k) Distribuir o correio da UCSP SM;
l)

Registar todas as credenciais de oxigénioterapia / ventiloterapia / aerossolterapia,
credenciais de fisioterapia e TACs, depois de visados.

4 - Sistema de Intersubstituição dos Profissionais da Equipa
Os serviços mínimos garantidos nas ausências programadas e não programadas são:


Consultas de saúde infantil na 1.ª semana de vida;



Consultas de saúde materna;



Entrega de contracetivos (incluindo contraceção de emergência);



Casos de doença aguda;



Enfermagem curativa;



Vacinação.

A planificação de férias obedece às normas do ACeS, em que só poderão estar ausentes um
terço dos profissionais de cada grupo profissional.
4.1. Consulta de Intersubstituição Médica
A consulta de intersubstituição responde às ausências programadas ou não dos médicos da
UCSP SM, funcionando no período da manhã nos meses de Janeiro a Junho e de Outubro a
meados de Dezembro. Destina-se a observar os doentes com doença aguda no próprio dia.
Obedece a uma escala pré-definida, com regras também definidas (Anexo 4).
Regras:
A USCP SM assegura uma consulta de intersubstituição nas situações de doença aguda aos
utentes inscritos nesta unidade, na ausência do seu médico de família. Na ausência do médico
da consulta de intersubstituição, os casos deverão ser expostos ao coordenador da unidade.
Entende-se por situações de doença aguda os pedidos de consulta no próprio dia por doença
ou percecionadas pelo utente como urgentes. Devem ser encaminhados para o enfermeiro de
família para triagem.
Consultas agendadas:
O utente deve ser informado da ausência do seu médico de família. Estas devem ser
remarcadas para outro dia no menor curto tempo possível. Quando a situação clínica não é
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passível dessa espera então o utente deve ser encaminhado para a consulta de recurso/
complementar no período da tarde.
4.2. Consulta de Recurso
A consulta de complementar funciona diariamente, das 14:15H às 19:45 horas, com um
médico, um enfermeiro e uma administrativa. Pretende responder às necessidades da lista de
utentes sem médico de família, mas também substituir os médicos ausentes por mais de dois
dias ou quando o utente não pode esperar por consulta do seu médico dada a urgência da
situação. Obedece a uma escala, elaborada pelo Diretor do ACeS BIS. Nos meses de Verão e
segunda quinzena de Dezembro funciona em horário repartido ou seja, 8-14 horas e 14-20
horas de 2.ª a 6.ª-feira.
4.3. Intersubstituição Enfermagem
Em situações de ausência programada, cabe ao enfermeiro responsável organizar a sua
substituição. Na ausência não programada os utentes serão distribuídos pelos restantes
elementos, ficando assegurados os serviços mínimos.
4.4. Intersubstituição Administrativos
Na ausência programada ou não programada dum elemento administrativo, cabe ao
responsável administrativo organizar a sua substituição.

CAPÍTULO 4: Compromisso Assistencial
1 - Horário de Funcionamento e Cobertura Assistencial
A UCSP SM assegura o seu funcionamento normal entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis. O
horário de cobertura assistencial decorre das 8:15 às 19:45 horas, obedecendo os horários a
diretrizes do Diretor do ACeS BIS e comuns às restantes UCSP do Centro de Saúde de
Castelo Branco.
Deve assegurar aos utentes a máxima acessibilidade possível, nomeadamente através do
princípio de atendimento das situações de doença aguda no próprio dia ou nas 72 horas
seguintes se a situação o justificar e agendamento de consultas com dia e hora determinadas.
O horário de funcionamento da UCSP SM deve ser publicitado, designadamente, através de
afixação no interior das instalações, do horário dos médicos, enfermeiros e administrativos.
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A UCSP SM presta cuidados personalizados a um grupo populacional de acordo com a forma
de organização definida para o Centro de Saúde, garantindo a acessibilidade, a continuidade e
a globalidade dos cuidados prestados aos utentes da sua área de influência ou que nela
venham a residir temporariamente.
2 - Alternativas Assistenciais Fora do Horário da UCSP S. Miguel
Fora das horas de funcionamento da UCSP SM, caso não possam esperar pela abertura do
Centro de Saúde, os utentes podem dirigir-se ao Serviço de Urgência do Hospital Amato
Lusitano.
3 - Acolhimento, Orientação e Comunicação com os Utentes
É prioridade de toda a equipa assegurar que o doente seja atendido com dignidade, respeito e
privacidade.
A equipa de administrativos são o primeiro contacto com a UCSP SM e também o elo de
ligação aos restantes elementos, tendo um papel crucial em todo o processo de acolhimento.
Relativamente às consultas programadas, o utente ao chegar à UCSP SM deve dirigir-se ao
administrativo da sua equipa para ativar a inscrição na consulta. O utente deve aguardar na
sala de espera que o enfermeiro de família o chame, no caso de consultas de vigilância, ou
seja chamado pelo médico, se a consulta é de saúde do adulto. No caso de ser necessário
agendar nova consulta, será marcada pelo enfermeiro, pelo médico de família ou pelo
administrativo.
Em situações de consulta não programada, estas serão marcadas no próprio dia. O utente
deve dirigir-se a um administrativo que o atenderá por ordem de chegada, regista o seu pedido
o qual será avaliado preferencialmente, pelo enfermeiro de família, com apoio do médico ou
não, mandará fazer a inscrição se for urgente (no seu médico de família ou na consulta de
intersubstituição se este não estiver presente), ou agenda uma consulta até um máximo de 3
dias no médico de família, ou encaminha o utente para a consulta de recurso, se o médico
estiver ausente por um período superior a 2 dias.
A informação relativa ao funcionamento da UCPS SM, bem como aos Direitos e Deveres dos
utentes estará afixada de forma visível nas instalações.
4 - Sistema de Marcação de Consultas e Renovação de Prescrições
A consulta presencial deve ser preferencialmente marcada pelo telefone, sendo nesse
sentido que se deve esclarecer e ensinar o utente, pois evita uma ida ao centro de saúde e
formação de filas de espera com atrasos inevitáveis para as atividades do dia. Sendo de evitar,
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pode ainda ser marcada por deslocação do utente ao centro de saúde. As consultas de doença
crónica devem preferencialmente ficar agendadas pelo médico de família, com a periodicidade
recomendada nas NOC.
A consulta não presencial serve para resolver situações que não necessitam, no momento,
de avaliação pelo médico e incluem: receituário crónico, declarações (infantário), relatórios,
avaliação de exames complementares, continuação de tratamentos de fisioterapia e transporte
em táxi ou ambulância, pedidos de oxigénio, pedidos de termas e outros problemas
burocráticos. Devem ser pedidos diretamente nos serviços administrativos. Serão entregues ao
utente no prazo de dois dias para o receituário crónico e de três dias úteis para as outras
situações.
Consultas programadas do foro preventivo (saúde infantil, saúde materna, planeamento
familiar, diabetes, hipertensão) deverão ser marcadas sempre pelo enfermeiro ou médico,
preferencialmente pelo telefone, ou na consulta prévia, que indicará o dia e hora.
A consulta no próprio dia por doença aguda, só pode ser usada quando o problema de saúde
surgiu há menos de 3 dias. Deverá ser solicitada ao médico ou enfermeiro no próprio dia, pelo
telefone ou em presença física, que avaliará a situação e agendará a hora. Poderão ser
observados pelo seu médico de família ou outro que o substitua.
A consulta de intersubstituição funciona durante a manhã, nos períodos que se preveem de
menor afluência, e destina-se a ver os agudos do próprio dia.
A consulta domiciliária destina-se a situações de maior risco ou dependência física e
funcional ou quando a situação clínica o exigir; pode ser de iniciativa do utente ou do
profissional de saúde. Terá de ser agendada de modo a não prejudicar o trabalho já
programado.
Deverá haver uma Interligação e colaboração em rede com outros serviços (consulta de
referenciação), sectores e níveis de diferenciação, numa perspetiva de gestor de saúde do
cidadão.
Não sendo considerados da competência da instituição, situações de ordem pessoal do utente
ou coletividades, não atendemos nesta unidade:


Preenchimento de formulários de instituições privadas;



Transcrição de exames médicos de Medicina no Trabalho, Seguradoras, consultas
hospitalares ou privadas;



Cartas de caçador;



Licença de uso e porte de arma;
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Atestados medicina desportiva federados e clubes desportivos com mais de dois
treinos por semana.

As situações de acidentes viação ou emergências médicas devem ser encaminhadas
diretamente para HAL.
CAPÍTULO 5: Formação e Compromisso para a Qualidade
1. Desenvolvimento Profissional Contínuo
1.1 Formação Externa
Na formação externa aplicam-se os critérios da nota interna do Diretor do ACeS BIS. Os
pedidos têm de ser feitos por escrito, ter informação da coordenadora da UCSP SM no
respeitante a serviços assegurados e será validado pelo Diretor do ACeS.
1.2. Formação Interna
A formação interna é da responsabilidade da direção do ACeS BIS, depois de ouvir os
coordenadores das outras unidades. Estas terão registo de presenças.
Contudo sendo a UCSP SM uma entidade formadora, assume também uma parte da formação
interna dos seus profissionais, ao introduzir nas suas reuniões mensais a revisão dum tema
com vista a manter as boas-práticas clínicas.
1.3. Formação de outros profissionais
Pretendendo ser um lugar de referência para a formação de outros profissionais propomo-nos
receber:


Alunos de Medicina;



Alunos de Enfermagem;



Internos do Ano Comum e Internos do Complementar de Medicina Geral e Familiar;



Outros estagiários de outras áreas.

1.4. Investigação
O envolvimento da equipa no desenvolvimento de projetos de investigação está inerente ao
seu papel formador de jovens médicos e enfermeiros e à sua motivação para inovar e
progredir, de modo a garantir qualidade nos cuidados prestados aos seus utentes e trabalhar
cada vez melhor.
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Colabora com a Universidade da Beira Interior, o Internato de Formação Específica em
Medicina Geral e Familiar da Zona Centro, a Escola Superior de Saúde de Castelo Branco e
outras.
1.5. Carta de Qualidade
1. A nossa missão é a prestação de cuidados personalizados, garantindo a
acessibilidade, a continuidade, a globalidade e a qualidade dos mesmos, à população
da sua área de influência;
2. Tem como visão prestar um serviço de qualidade a uma comunidade saudável;
3. Os princípios e valores são: qualidade, humanização e privacidade, ética,
transparência, responsabilização social, desempenho, inovação e espírito de equipa;
4. Garantimos prestação de cuidados globais e continuados nas instalações da unidade e
domicílio, quando a situação o justifique;
5. O horário de funcionamento é das 8-20 horas, de 2.ª a 6.ª-feira;
6. Garantimos o atendimento no próprio dia aos utentes cuja avaliação o justifique;
7. Promovemos a programação de consultas com antecedência, pessoalmente ou por
telefone;
8. Possuímos um sistema de intersubstituição entre os profissionais para garantir o
atendimento e a continuidade de cuidados;
9. Temos um sistema prático e eficaz para garantir a renovação de receituário crónico
e/ou outros assuntos administrativos;
10. Disponibilizamos o Guia de Acolhimento do Utentes onde se encontra a informação
relativa ao funcionamento e organização da UCSP SM;
11. Todos os profissionais estão contactáveis por telefone, durante o seu horário laboral;
12. Promovemos a atualização e qualificação de todos os profissionais;
13. Dispomo-nos a inovar e melhorar sempre.
1.6. Monitorização, Avaliação e Acreditação
Está regulamentado no artigo 14.º do diploma que define a organização e funcionamento das
UCSP:
1. A monitorização e avaliação da UCSP SM incumbem ao ACeS BIS, num processo
global aplicável a todas as unidades funcionais nele integradas;
2. A monitorização e avaliação da UCSP SM devem incidir sobre as áreas da
disponibilidade, acessibilidade, produtividade, qualidade técnico-científica, efetividade,
eficiência e satisfação, e podem contemplar especificidades e características de
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carácter regional, quando estas se apresentem como fatores corretivos e niveladores
da matriz nacional;
3. A monitorização e avaliação da UCSP SM podem basear-se num modelo de matriz
nacional que aplica a metodologia de autoavaliação, avaliações interpares e avaliações
cruzadas entre UCSP;
4. A UCSP SM pode submeter-se a um sistema de acreditação, a cargo de entidade
competente.
CAPÍTULO 6: Disposições Finais
1 - Omissões
Em todos os aspetos relativos ao funcionamento da UCSP SM, omissos no presente
regulamento aplica-se o disposto na legislação em vigor.
As dúvidas são resolvidas em Conselho Geral e aprovadas por maioria de dois terços.
As alterações ao presente Regulamento serão feitas oportunamente, de acordo com as
necessidades e à medida que houver alterações à legislação em vigor.

Proposto para aprovação em 11/06/2014

O Coordenador da UCSP S. Miguel

Aprovado em

______________________________________

____ / ____ / ____

O Diretor do ACeS Beira Interior Sul

______________________________________

O Presidente do CA da ULS CB
______________________________________
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ANEXO 1
A equipa da UCSP SM atualmente é constituída por onze médicos, catorze enfermeiros e oito
administrativos (dois destes administrativos pertencem á Junta de Freguesia do Juncal do
Campo e Almaceda), não integrados em outras unidades do ACeS BIS e definidos na sua
Carta de Compromisso e Regulamento Interno. Tem o apoio anual de dois POC (Subsidiados
do Programa Ocupacional) e duas funcionárias da Junta de Freguesia de Almaceda e de
Juncal do Campo.
Identificação dos Profissionais da Equipa
Pessoal Médico
•

Ana Maria Correia, Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar, 42 horas
semanais;

•

António Maria Vieira Pires, Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar,
42 horas semanais (10 horas semanais na UCSP SM) – Presidente CA ULS Castelo
Branco;

•

Cristina Maria Fonseca Martins, Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar, 42
horas semanais (37 horas na UCSP SM);

•

Jorge Augusto Faria Vilhena Monteiro, Assistente Graduado de Medicina Geral e
Familiar, 40 horas semanais – Substituto do Coordenador da UCSP SM;

•

José António Fernandes Nunes, Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, 42
horas semanais;

•

José Manuel Sanches Pires, Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar,
41 horas semanais;

•

Júlio Almeida Ramos, Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, 35 horas
semanais;

•

Maria Fernanda Martins Amaral Gama, Assistente Graduada de Medicina Geral e
Familiar, 40 horas semanais – Coordenador da UCSP SM;

•

Otília Gonçalves Mendes Cardoso Freire, Assistente Graduada de Medicina Geral e
Familiar, 42 horas semanais;

•

Rita Alexandra Ribeiro Crisóstomo, Assistente de Medicina Geral e Familiar, 40 horas
semanais;

•

Roman Marquez de La Pena, Assistente de Medicina Geral e Familiar, 35 horas
semanais.
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Pessoal Enfermagem
•

Ana Catarina de Jesus Serra Fernandes Alberto, enfermeira especialista, 40 horas
semanais;

•

Ana Paula Marcelino Pires Fernandes, enfermeira especialista, 40 horas semanais;

•

Carla Patrícia Martins Santos, enfermeira especialista, 40 horas semanais;

•

Carla Susana Pereira Alves Pires Martins, enfermeira graduada, 40 horas semanais;

•

Deolinda Maria Vilela Pires Reis, enfermeira especialista, 40horas semanais;

•

Guida Maria Portela Lopes, enfermeira graduada, 40 horas semanais;

•

Maria de Fátima Lourenço Fernandes dos Santos, enfermeira especialista, 40 horas
semanais (25 horas semanais na UCSP SM e 15 horas na ECL);

•

Maria João Cruz do Nascimento Antunes, enfermeira graduada, 40 horas semanais;

•

Maria Leonor Rosa Roque Castelo, enfermeira especialista, 40 horas semanais;

•

Maria Piedade Correia Vilela, enfermeira graduada, 40 horas semanais;

•

Olga Maria Vicente Barata Esteves, enfermeira graduada, 35 horas semanais;

•

Patrícia Ribeiro de Vilares Lima, enfermeira graduada, 35 horas semanais;

•

Teresa Maria Lourenço Fernandes, enfermeira especialista, 40 horas semanais –
Substituto do Responsável de Enfermagem;

•

Umbelina da Conceição Neves Rosado Lourenço, enfermeira especialista, 40 horas
semanais (10 horas semanais na UCSP SM) – Responsável de Enfermagem.

Pessoal Administrativo
•

Ana Sofia Capelo Lucas, assistente técnico, 40 horas;

•

Mariana Fernandes Santos Bastos, assistente técnico, 40 horas;

•

Maria Alice dos Reis Afonso Sequeira, assistente operacional, 35 horas;

•

Maria da Conceição Lopes Carvalho Simão, assistente técnico, 40 horas Responsável Administrativo;

•

Maria de Fátima Batista Duarte Ribeiro, assistente técnico, 40 horas - Substituto do
Responsável Administrativo;

•

Maria de Fátima Batista Santos, assistente técnico, 40 horas;

•

Maria Rosário de Fátima Batista Azevedo, assistente técnico, 40 horas;

•

Susana Maria Nunes Martins, assistente técnico, 40 horas.
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ASSINATURAS DOS ELEMENTOS DA UCSP S. Miguel
Profissional

Área

Ana Catarina de Jesus Serra Fernandes Alberto

Enfermeira

Ana Maria Correia

Médica

Ana Paula Marcelino Pires Fernandes

Enfermeira

Ana Sofia Capelo Lucas

Administrativa

António Maria Vieira Pires

Médico

Carla Patrícia Martins Santos

Enfermeira

Carla Susana Pereira Alves Pires Martins

Enfermeira

Cristina Maria Fonseca Martins

Médica

Deolinda Maria Vilela Pires Reis

Enfermeira

Guida Maria Oliveira Portela Lopes

Enfermeira

Jorge Augusto Faria Vilhena Monteiro

Médico

José António Fernandes Nunes

Médico

José Manuel Sanches Pires

Médico

Júlio Almeida Ramos

Médico

Maria Alice dos Reis Afonso Sequeira

Administrativa

Maria da Conceição Lopes Carvalho Simão

Administrativa

Maria de Fátima Batista Santos

Administrativa

Maria de Fátima Lourenço Fernandes dos Santos

Enfermeira

Maria Fátima Batista Duarte Ribeiro

Administrativa

Maria Fernanda Martins Amaral Gama

Médica

Maria João Cruz do Nascimento Antunes

Enfermeira

Maria Leonor Rosa Roque Castelo

Enfermeira

Maria Piedade Correia Vilela

Enfermeira

Maria Rosário Fátima Batista Azevedo

Administrativa

Mariana Fernandes Santos Bastos

Administrativa

Olga Maria Vicente Barata Esteves

Enfermeira

Otília Gonçalves Mendes Cardoso Freire

Médica

Patrícia Ribeiro de Vilares Lima

Enfermeira

Rita Alexandra Ribeiro Crisóstomo

Médica

Roman Marquez de La Pena

Médico

Susana Maria Nunes Martins

Administrativa

Teresa Maria Lourenço Fernandes

Enfermeira

Umbelina da Conceição Neves Rosado Lourenço

Enfermeira
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ANEXO 2

PROGRAMA
Planeamento Familiar
Rastreio C. Colo Útero
Rastreio C. da Mama

MÉDICO

ENFERMEIRA

ADMINISTRATIVA

Cristina Martins

Ana Alberto

Mariana Bastos

José António Nunes
Otilia Cardoso

Saúde Materna

José Sanches Pires
Filipa Santos

Fátima Santos
Teresa Fernandes
Deolinda Reis
Maria João Antunes

Ana Maria Correia

Saúde Infantil e

Sérgio Serra/F.

Juvenil

Leonor Castelo

Amaral

Diabetes

Jorge Monteiro

Pé Diabético
Retinopatia Diabética
Hipertensão e Fatores
de Risco

Jutta Hagen

Fátima Ribeiro

Conceição
Carvalho

Ana Paula Pires
Carla Patrícia

Fátima Santos

Patrícia Lima

Júlio Ramos
Luísa Pacheco

Cardiovascular

Sofia Lucas

Olga Esteves

Susana Martins

Piedade Vilela

Rosário Azevedo

Lara Rei

Vacinação

Rita Crisóstomo

Cuidados

Roman Marquez

Domiciliários
Rastreio Cancro CR

Amândio Mutaquia

Guida Lopes
Carla Martins
Carla Patrícia

Rosário Azevedo
Alice Sequeira

Programas de Saúde e Responsáveis de Programa
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ANEXO 3

MÉDICO

ENFERMEIRA

ADMINISTRATIVA

Sanches Pires

Deolinda Reis

Fátima Ribeiro

Vieira Pires/Hugo Oliveira

Umbelina Lourenço/Patrícia Lima

Fátima Ribeiro

Jorge Monteiro

Ana Paula Pires

Mariana Bastos

Fernanda Amaral

Patrícia Santos

Alice Sequeira

Cristina Martins

Ana Catarina Alberto

Mariana Bastos

Roman Marquez

Guida Portela/Piedade Vilela

Rosário Azevedo

Otília Cardoso

M.ª João Antunes

Conceição Carvalho

José António Nunes

Fátima Santos

Sofia Lucas

Júlio Ramos

Olga Esteves

Susana Martins

Ana Maria Correia

Leonor Castelo

Sofia Lucas

Rita Crisóstomo

Teresa Fernandes

Conceição Carvalho

Constituição das Microequipas
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ANEXO 4

Escala da Consulta de Intersubstituição
2.ª Feira

Dr.ª Maria Fernanda Amaral/Dr. José António

3.ª Feira

Dr.ª Cristina Martins/Dr.ª Otília Cardoso

4.ª Feira

Dr. Sanches Pires/Dr. Júlio Ramos

5.ª Feira

Dr. Jorge Monteiro/Dr.ª Rita Crisóstomo

6.ª Feira

Rotativo/Dr.ª Ana Maria Correia
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ANEXO 5

CIRCUITO CONSULTA PROGRAMADA
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ANEXO 6

CIRCUITO CONSULTA NÃO PROGRAMADA
Doença aguda
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ANEXO 7
CIRCUITO CONSULTA NÃO PROGRAMADA
Problema não urgente
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ANEXO 8
CIRCUITO DOENTE CONSULTA NÃO PRESENCIAL
 Receituário crónico
 Credenciais oxigénio/ventiloterapia/aerossóis
 Relatórios/atestados (não de doença)
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