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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 

1. RECURSOS HUMANOS: A Equipa USF Valongo 

 

Médico de Família Enfermeiro de Família Secretária Cl. 

Dra. Ana Paula Reis Enf. Alzira Rodrigues 
 

D. Anabela Ribeiro 

 

 
Dra. Margarida Aguiar Enf. Lúcia Silveira D. Carla Rocha 

  
D. Paula Gomes 

Dra. Carla Micaela 

Santos  
Enf. Isabel Romano 

  
D. Paula Gomes 

Dra. Elisabete Almeida Enf. Anabela Queirós 

 

MÓDULO B  

Médico de Família Enfermeiro de Família Secretária Cl. 

Dra. Bárbara Reis Enf. Anabela Pereira 
 

D. Fátima 

Rodrigues 

 

 

D. Adriana Faria 

Dr. Bessa Cardoso Enf. Lucinda Salvador   D. Adriana Faria 

  
  D. Adriana Faria 

Dra. Conceição Fontes Enf. Inês Filipe 

  
D. Rosário Chantre 

Dr. Nuno Torres Enf. Helena Nora 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

8h-20h de 2ª a 6ª feira 

 

CONSULTAS  Médicas 2017 por tipo 

 Consultas  

Saúde Adultos 43250 

Saúde Infantil 2297 

Saúde Materna 724 

Planeamento Familiar 3202 

Diabetes Mellitus 2837 

Hipertensão Arterial 5659 

Rastreio Oncológico 3983 

Total Consultas 61952 

Consultas por utilizador 4,1 

 

FONTE: SIARS P02.01.R10.Consultas e Utilizadores por Programa de Vigilância 
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INDICADORES CONTRATUALIZADOS E RESULTADOS 2017. IDG: 92,8 
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Inquérito de Satisfação de Utentes da USF Valongo / Junho de 

2017 Melhoramentos, Críticas e Sugestões  

Avaliação e introdução de medidas correctivas:  

A maior percentagem das queixas e críticas dos utentes à USF Valongo (50%), 

centram-se no acesso telefónico à Unidade  Relativamente a este aspecto 

cumpre-nos dizer que à imagem dos últimos I. S. U. o problema do atendimento 

telefónico se mantém e tem colocado e continua a colocar problemas que a USF 

encara como uma prioridade sua, para resolver, o que não se tem revelado fácil. 

A USF Valongo, no âmbito da melhoria deste problema, adquiriu uma central 

telefónica, como uma medida basilar para tentar a resolução. A instalação da 

referida central, efectuada em Julho 2017, começa lentamente a melhorar a 

dinâmica do acesso telefónico. O retorno das chamadas que terminaram em 

mensagens válidas, foi um compromisso assumido pelos profissionais da USF 

Foram expressas 2 queixas por falta de estacionamento na USF Valongo.  Estas 

queixas são recorrentes em todos os I. S. U. e a sua apreciação já foi, por várias 

vezes, feita anteriormente e apesar de não depender fisicamente da acção da 

USF Valongo, tem sido feita, por esta, uma abordagem com a autarquia e 

também através da comissão de utentes, acerca deste problema  

✓ Foi registada uma observação sobre a dificuldade de aceder à USF por meio de 

transportes públicos.  Também concordamos com este reparo, mas não se 

torna possível, pelo menos para já, a sua correcção.   

✓ Horários da Consulta Aberta  A Consulta Aberta foi recentemente alvo de um 

ajustamento quanto ao número das consultas disponíveis e respectiva 

distribuição, ao longo do dia, dado estar a verificar-se uma sobreutilização da 

mesma, pelos utentes, sem aparente motivo para recurso a estas consultas. 

Acresce que ao número elevado de C.A. disponíveis, anteriormente, se 

verificava também de modo oposto uma menos ampla capacidade de marcação 

de consultas.   

Deve ser referido que este assunto foi já alvo de análise interna em reunião geral da 

USF Valongo, no passado dia 08 de agosto e poderá e deverá voltar a ser motivo de 

análise para correcção de procedimentos.  
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• Houve mais dois reparos (reclamações) feitas, nomeadamente com a por vezes 

deficiente audição da instalação sonora, com o conforto da sala de espera e 

ainda a sugestão de serem contratados mais médicos pela USF  A instalação 

sonora da USF, por vezes, torna-se menos audível, mas em termos gerais não 

são detectadas anomalias que envolvam alterações na mesma. É a primeira e 

única reclamação apresentada até agora, o que também corrobora o carácter 

episódico desta disfunção. O conforto da sala de espera, como queixa é um 

pouco vaga. Qual o aspecto que no entender do utente não está bem? Não foi 

referido. E assim....  O aumento do número de médicos deriva de um aumento 

do número de utentes atendidos pela USF. Como este número não aumentou 

... É para além disso um assunto de organização interna da USF.   

• Registadas 4 opiniões favoráveis: 1) “Manter-se assim” ; 2)” Estão bem” , 3) “Gosto 

muito”; 4) “Estão bem em comparação com outros”  Sem comentários   

• Registada 1 opinião desfavorável: “Têm que melhorar”   

 

✓ PRÉMIOS 

 

A USF Valongo venceu o Prémio MISSÃO CONTINENTE 2017 com o trabalho 

LITERACIA EM SAÚDE- 

Com o valor de Prémio atribuído adquiriu uma Central Telefónica VOIP com 

possibilidade de gravação de mensagens de voz para que se possa retornar as chamadas 

que terminaram em mensagem de voz. 

Adquiriu um Quiosque Interactivo que se encontra na Sala de Espera para Informação 

actualizada aos utentes e com ligação a rede Wi.Fi para que a informação seja em tempo 

real. 

Adquiriu também Balanças de Bioimpedância para as consultas e sessões de Pré 

Obesidade que é um projecto que iniciou em 2017. 

Adquiriu ainda Roteiros e Panfletos elaborados em gráfica para capacitação dos utentes 

 

✓ TRABALHOS REALIZADOS 

 

Máquina de alimentos e correcção de alimentos disponíveis para distribuição (Abril 

2017) 
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Trabalhos de Investigação: 

“Compliance nos Contraceptivos de Longa Duração”: trabalho iniciado em 2017 a 

ser apresentado no Congresso nacional de Ginecologia em Setembro de 2018 

Estudo # Cronic Pain Care (email 17/7/2017):: estudo nacional: a iniciar recolha de 

dados em 2018 

Porque Telefonam os doentes para a USF?: concluído em 2017 e apresentado  

no European Forum Primary Care 2017  

Rastreio Aneurisma da Aorta Abdominal: publicado  

como artigo de opinião da revista da sociedade portuguesa de cirurgia vascular 

Publicado "A manuscript titled FIRST POPULATION BASED SCREENING OF 

ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM IN PORTUGAL – UNCOVERING A SILENT 

KILLER (JMS-18-084) has been submitted by Dr Ricardo Castro-Ferreira to Journal of 

Medical Screening 

 

Plano de Acompanhamento Interno: Referenciação para a UCC (Preparação para o 

parto e ECCI) 

Articulação com UCC: Preparação para o Parto, Desafia Activo, Cuidar de quem cuida, 

EPAV 

 

 

✓ COMISSÃO DE UTENTES 

 

Mantiveram-se as actividades da Comissão de Utentes com reuniões regulares onde se 

debatem assuntos que podem ser alvo de melhorias. Neste ano o assunto prioritário 

relacionou-se com a possibilidade de se conseguir um terreno em frente ao Edifício do 

CS para ser utilizado como parque automóvel para utentes do Centro de Saúde. Houve 

várias reuniões entre proprietário e Câmara Municipal de Valongo. 

Houve também uma evolução para que no próximo ano a Comissão de Utentes se 

organize e faça uma Associação de Amigos da USF Valongo. 

 

 

✓ PROJECTO DE RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO 

 

A USFValongo integrou em 2010 o Projecto Regional de Rastreio do Cancro do Colo 

do Útero em ligação com o IPO do Porto e iniciou a realização das colheitas em Junho 
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de 2010. Tem vindo a convocar as utentes em idades alvo e a realizar o rastreio de 

modo regular. 

 

 

✓ PROJECTO DE RASTREIO DO CANCRO COLO RECTAL 

 

A USF Valongo iniciou com um projecto piloto de Rastreio do Cancro Colo rectal a 

utentes do grupo etário 66-69 anos de idade com articulação com o IPO Porto. 

 

PROJECTO DE RASTREIO VISUAL INFANTIL 

 

Manteve-se o Rastreio Visual Infantil para as crianças que completam 2 anos 

 

PROJECTO DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

Em Outubro de 2013 iniciou-se o Rastreio da retinopatia diabética nas instalações do 

edifício de Valongo, para o que foram convocados todos os diabéticos inscritos na USF. 

 

✓ SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE NA COMUNIDADE 
 

Data da 
Formação 

Nome Palestrante Formação Local Tempo 

5/4/2017 Alunas de Enfermagem e Enfermeiras 

USF 

Automedicação no Idoso USF Valongo 2h 

Maio 2017 Dr.ª Cátia, Dr.ª Diana, Dr.ª Sara,, Enf.ª 

Lucia e Prof Tiago Pimenta 

Caminhar para o Equilíbrio USF Valongo 6h 

7/9 Dr.ª Cátia, Dr.ª Diana, Dr.ª Sara,  Alimentação Saudável e 

leitura de rótulos 

USF Valongo 62 

20/11 Enf.^Inês+ Dr.ª Conceição  Pré Obesidade USF Valongo 2h 

 

✓ GABINETE DO CIDADÃO 

 

AVALIAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E ATITUDES CORRECTIVAS 2017:  

Foram recebidos 2 elogios e 14 reclamações 

4 Reclamações referem-se a não atendimento por não serem inscritos na USF Valongo e 

não se tratar de motivo de urgência que justifique. 
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6 Reclamações sobre funcionamento. Analisadas as situações não houve motivo para 

proceder a alteração do funcionamento uma vez que pretendiam exames pedidos por 

médico privado que não se enquadrava na legislação. 

3 Reclamações sobre tracto inadequado/ insatisfação com o profissional: 2 pretenderam 

mudança de médico que foi efectuada. Um pretendia um exame pedido por médico 

privado que não se enquadrava na legislação e fez mudança de USF. 

1 Reclamação sobre demora no atendimento porque foi inscrita para a consulta aberta 

de tarde e pretendia ser atendida prioritariamente aos outros doentes, não se 

tratando de situação justificável 
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15. COMUNICAÇÃO COM OS UTENTES 

 

Manteve-se a comunicação com os utentes através da Página da Internet com o seguinte 

endereço www.usfvalongo.com que ficou disponível para os utentes em 1 de Julho de 

2008 onde foram colocados todos os panfletos elaborados pela USF e que estão 

disponíveis também em papel para distribuição pelos utentes. 

A página sofreu uma actualização e  up-grade, com a colocação de documentos 

traduzidos e outros documentos, por exemplo Protecção de Dados. 

Estão também disponíveis links para páginas oficiais da DGS (ex. Plataforma contra a 

obesidade), Portal da Saúde entre outros. 

Na Sala de Espera foram revistos e colocados em novo formato toda a informação para 

os utentes. Existe divulgação no Quiosque Interactivo na Sala de Espera os seguintes 

documentos  

 

1. Tempos de Espera para a Consulta hospitalar e nomeadamente para o Hospital de 

S. João pelo Portal SNS em tempo real 

2. Direito de Acesso à Informação de Saúde, Recusa e Consentimento Informado.  

3. Lei da Protecção de Dados Pessoais e Direitos ARCO 

4. Testamento Vital, DAV, RENTEV e RENNDA 

5. Documentos de Ajuda em Casos de Necessidades Especiais 

6. Panfletos e Roteiros 

7. Ausências Programadas de médicos e enfermeiras 

8. Esclarecimento sobre Actividades fora do âmbito das USF (Medicina Privada: 

receitas e Exames) 

9. Listagem das situações de Isenção Taxa Moderadora 

10. Lista de Médicos Convencionados: Análises e outros exames complementares 

diagnóstico 

11. Lista de Médicos Aderentes ao Programa Saúde Oral e Cancro Oral 

12. Relatório de Actividades da USF Valongo 

13. Plano de Acção da USF Valongo 

14. Inquérito de Satisfação de Utentes 

 

Desde Janeiro de 2010 a USF Valongo aderiu à E-Agenda para marcação de consultas 

pela Internet e para Renovação de medicação Crónica. A prática de utilização por parte 

http://www.usfvalongo.com/
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dos utentes por esta via ainda é reduzida. É mais utilizado o Correio electrónico e a 

Página da Internet  www.usfvalongo.com para pedidos de marcação de consultas e 

alterações de marcação. 

Tem havido um incremento grande na comunicação por email. 

 

CONCLUSÕES:  

 

Equipa USF Valongo tem demonstrado uma maturidade e funcionalidade do trabalho 

orientado por objectivos que se traduz quer no atingimento dos Indicadores 

contratualizados quer na satisfação de utentes e profissionais. Com a acesso aos dados 

do Sistema de Informação BI CSP, SIARS e MIM@UF foi possível a monitorização 

mensal e a diminuição do trabalho dos profissionais para o acompanhamento das suas 

actividades e tomada de medidas correctivas atempadas.  

A equipa candidatou-se ao venceu o Prémio Missão Continente 2017 com o Projecto 

LITERACIA EM SAÚDE. 

A Equipa mantém-se coesa e estimulada para manter o Bom desempenho, mantendo o 

nível de qualidade que permitiu obter o Certificado de Acreditação ÓTIMO e com o 

intuito de Fazer Sempre Melhor 

 

 

 

 

 

http://www.usfvalongo.com/

