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RESUMO 
 

 

A reforma dos Cuidados Saúde Primários (CSP), nomeadamente a criação das 

USF’s, fez-nos olhar para o seu contributo para com os mais velhos. Sempre com a visão das 

sete dimensões definidas pela Missão para os Cuidados de Saúde Primários, e que são: 

disponibilidade, acessibilidade, produtividade, qualidade técnico-científica, efectividade, 

eficiência e satisfação, definimos como nosso objectivo avaliar o contributo das USF´s com sete 

dimensões.  

Desde logo, surgiram-nos algumas questões: o que é uma Unidade de Saúde 

Familiar (USF)? Até que ponto as USF’s conseguem ser um instrumento de gestão para 

o envelhecimento? Qual o perfil dos utentes das USF’s do interior e do litoral, do 

Modelo A e do Modelo B? Foi a partir destas, e de outras interrogações, que emergiu o 

tema desta investigação “O Contributo das USF’s Norte enquanto instrumento de 

apoio ao envelhecimento”. A metodologia utilizada no estudo é quantitativa 

correlacional, observacional e transversal, decorrendo a aplicação do instrumento de 

recolha de dados, no período de Julho e Agosto de 2009.  

No geral, a avaliação de todas as dimensões é positiva, verificando-se que o 

serviço, o funcionamento e o desempenho dos profissionais das USF’s é considerado 

entre o razoável ou moderado, e o bom ou moderado alto. Verifica-se ainda que existe a 

tendência para que a média obtida seja sempre superior nos inquiridos do Interior, mas a 

diferença não pode ser assumida em todas as dimensões. 

As maiores diferenças estão entre os Modelos implementados e, dentro destes 

grupos, a diferença encontra-se mais expressiva por zona geográfica no Modelo B. 

Mediante o sexo dos inquiridos conclui-se que a opinião sobre as USF’s não sofre 

oscilações, sendo que a comparação dos resultados foi realizada com recurso a um teste 

não-paramétrico. 

Palavras-chave: USF, Envelhecimento, Dimensões; Modelo A/B; Interior/Litoral 
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ABSTRACT  
 

 

The Reform of Primary Health Care (PHC), including the establishment of USF's, made 

us look for their contribution towards the elders. Always with the vision of the seven 

dimensions defined by the Mission for Primary Health Care, which are: availability, 

accessibility, productivity, technical and scientific quality, effectiveness, efficiency and 

satisfaction, we set as our objective to evaluate the contribution of USF with those seven 

dimensions. 

 

Firstly, there were a few questions: What is a Family Health Unit (USF)? How can they 

be a tool to manage the aging? What is the profile of users of USF's of the interior and of the 

coast, and of the Model A and Model B? It was from these and other questions that emerged this 

research theme "The Contribution of USF's North as a tool to support aging”. The 

methodology used in the study is correlational quantitative, observational and transversal, and 

the application of the instrument to collect data occurred between July and August 2009. 

Overall, the evaluation of all dimensions is positive, verifying that the service, operation 

and performance of professionals in USF's is considered among the reasonable and moderate, 

and good or moderate high. We can still verify that the tendency for the average score is always 

higher among the respondents of the Interior, but the difference can not be assumed in all 

dimensions. 

The major differences are between the implemented models and, within these groups, 

the difference is more significant by geographical area in Model B. According to the sex of 

respondents we can conclude that the opinion on USF's does not fluctuate, although this 

comparison of results was performed using a nonparametric test. 

 

Keywords: USF, Aging; Dimensions, Model A/B; Interior/ Coast 
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Introdução 
 

Se eu sou eu, apenas porque eu sou eu; e tu és tu apenas 
porque tu és tu, então, eu sou eu és tu. Mas se eu sou eu porque 
tu és tu, e tu és tu porque eu sou eu, então eu não sou eu e tu 
não és tu (Mendel Koktz, citado por Viegas & Gomes, 
2007:11). 

 

A Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP) estabeleceu como 

grande objectivo para a reforma dos CSP “a obtenção de mais e melhor cuidados de saúde 

para os cidadãos, com aumento da acessibilidade, proximidade e qualidade e consequente 

aumento da satisfação dos utilizadores dos serviços. Pretende-se também aumentar a satisfação 

dos profissionais criando boas condições de trabalho, melhorando a organização e 

recompensando as boas práticas. Simultaneamente tem que se melhorar a eficiência e 

promover a contenção de custos” (Pisco1 2007:133). 

O envelhecimento populacional remete para importantes controvérsias no campo 

social e económico com especial relevo nos países desenvolvidos. Wong e Moreira 

(2000, pp.56), definem que “o processo de envelhecimento é a mudança na estrutura etária 

da população, sendo a taxa de fecundidade o primeiro factor determinante da transição 

demográfica seguida da taxa de mortalidade”, no qual, devemos requerer recursos para 

prestar melhores cuidados a esta faixa da população que se encontra num constante 

crescimento. 

“O Contributo das USF’s Norte enquanto instrumento de apoio ao 

envelhecimento” foi o tema que surgiu para a investigação. Neste sentido, definimos 

como objectivo principal identificar o contributo das USF’s ao envelhecimento, 

segundo sete indicadores acessibilidade, disponibilidade, produtividade, satisfação, 

efectividade, eficiência e qualidade técnico científico. A presente investigação pretende 

                                                             
 

1  Luís Pisco, nasceu em Paranhos (Porto), em 1956. Licenciado em Medicina, pela Universidade de 
Coimbra Especialista em Medicina Geral e Familiar. Actualmente Coordenador da MCSP 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analisar ainda, de forma pormenorizada o perfil das USF’s Modelo A e Modelo B e das 

USF’s do Litoral e Interior enquanto equipamento de apoio ao envelhecimento.  

Procedeu-se a um levantamento bibliográfico de forma a aprofundar os 

conhecimentos sobre o tema escolhido. As principais ideias foram agrupadas em duas 

partes as quais se subdividem em quatro capítulos. Na primeira parte apresentamos o 

actual Sistema de Saúde em Portugal, a reforma dos CSP, a evolução da reforma, 

fazendo um balanço da reforma, o envelhecimento, e por último, aborda-se a 

caracterização das USF’s em estudo. Na segunda parte faz-se a abordagem à 

metodologia de análise, designadamente o tipo de estudo, população, amostra, questões 

de investigação, procedendo-se à apresentação e análise dos resultados obtidos. Por fim, 

apresenta-se a última etapa desta investigação que se reporta à apresentação das 

principais conclusões obtidas que, à partida, contribuirão para um aprofundar de 

conhecimento das USF’s enquanto instrumento de apoio ao envelhecimento. 

Finalizamos com alguns conselhos e sugestões para futuras investigações. A seguir 

apresentamos à revisão da literatura e ao panorama nacional dos CSP desde o período 

de 1971 até à actualidade. Em termos esquemáticos organizamos o nosso trabalho da 

seguinte forma: 

 

 

Figura 1 - Estrutura do estudo 
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Enquadramento teórico 
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CAPÍTULO I – Os cuidados de saúde primários em Portugal até à sua 

actual reforma  
 

 

Na contextualização teórica é apresentada a descrição dos conceitos e termos 

teóricos que suportam a pesquisa e desenvolvimento deste trabalho.  

 

 

1 – O actual sistema de saúde português 
 

Os primeiros centros de saúde (CS) foram criados em 1971. Numa primeira 

geração, entendia-se por saúde pública actividades como a vacinação, a saúde da 

mulher, da grávida, da criança, a saúde escolar e ambiental, entre outras. No ano de 

1983, houve uma interligação dos CS com os postos dos ex - Serviços Médico-Sociais. 

Nos últimos trinta anos o desenvolvimento dos CSP em Portugal passou por diversas 

fases. 

Os CSP são o primeiro acesso aos cuidados de saúde, e pela sua importância na 

ligação ao utente, o programa do XVII do Governo Constitucional, na área da saúde, 

deu-lhe especial atenção. 

O Ministério da Saúde tem como missão a política nacional de saúde, além de 

exercer as correspondentes funções normativas e promover a respectiva execução e 

avaliar os resultados (Lei Orgânica do Ministério da Saúde aprovada pelo Decreto-Lei 

nº. 212/2006).  

O Ministério da Saúde tem como funções: 

 Assegurar as acções necessárias à formação, execução, acompanhamento e 

avaliação da política de saúde; 
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 Exercer, em relação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), funções de 

regulamentação, planeamento, financiamento, orientação, acompanhamento, 

avaliação, auditoria e inspecção; 

 Exercer funções de regulamentação, inspecção e fiscalização relativamente às 

actividades e prestações de saúde desenvolvidas pelo sector privado, integradas 

ou não no sistema de saúde, incluindo os profissionais. 

 

Como podemos analisar no organograma do Ministério da Saúde, são cinco as 

Administrações Regionais de Saúde (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Organograma do Ministério da Saúde; Fonte: Ministério da Saúde 
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São também referenciadas as estruturas que têm um mandato limitado no tempo 

para cumprir objectivos: 

 MCSP, a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados 

(UMCCI) e as Parcerias em Saúde; 

 Programa de Saúde XXI, envolve a participação do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu, contribuindo para o 

processo de reforma estrutural do sector da saúde, com a finalidade de obter 

ganhos em saúde e de assegurar à população o acesso aos cuidados de saúde de 

qualidade.  

Nos dias de hoje, os CSP enfrentam grandes desafios, tais como, a falta de equidade 

nas condições financeiras para a saúde, a existência de população sem médico de 

família atribuído, um insuficiente nível de participação dos cidadãos no sistema de 

saúde, problemas na acessibilidade a alguns tipos de cuidados como a nutrição, 

dietética. O novo modelo de cuidados faz uma abordagem com os profissionais para 

lidarem com todo o processo de mudança que teve uma consolidação progressiva (Fig. 

3 e 4). 

 

Figura 3 – Organização tradicional dos cuidados de saúde primários; Fonte: Missão para Cuidados de 

Saúde Primários, 2009. 
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Figura 4 – Novo modelo organizacional dos cuidados de saúde primários; Fonte: Missão para Cuidados 

de Saúde Primários, 2009. 

 

Este novo modelo organizacional contem as seguintes novas unidades: 

As Unidades de Cuidados de Saúde Personalizadas (UCSP) deverão ser 

encaradas como um desafio e uma oportunidade para a sua evolução para limiares mais 

exigentes de organização, desempenho e satisfação profissional. 

As Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) deverão ser 

encaradas como uma oportunidade e meio para a integração em rede de novas 

profissões e novos saberes há muito previstos, fundamentais para a qualificação e 

capacidade de resposta dos CSP.  

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) constituem uma grande 

oportunidade para responder de forma directa às actuais necessidades em cuidados de 

saúde dos cidadãos no domicílio. Tendo a meta de inovar e antecipar as suas respostas 

face aos novos e complexos desafios que decorrem das mudanças demográficas e 

epidemiológicas. Têm como missão os cuidados domiciliários comunitários, 

especialmente dirigido às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de 
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maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento 

próprio. Nesta unidade é necessário assegurar os recursos técnicos e materiais próprios 

dos cuidados de saúde na comunidade (transporte, comunicação). 

As Unidades de Saúde Pública (USP) têm um papel privilegiado na 

administração da saúde da população abrangida pelo Agrupamento dos Centros de 

Saúde (ACES), desenvolvendo para isso funções executivas nas áreas do planeamento 

da saúde, vigilância epidemiológica e coordenação de programas e projectos de 

promoção e protecção da saúde da população, entre outros.  

Esta nova reorientação implica uma mudança profunda nas práticas dos seus 

profissionais, na estrutura dos serviços e na diferenciação dos recursos humanos que a 

compõem. O actual Sistema de Saúde Português não teve um percurso fácil, antes pelo 

contrário, foram necessárias várias etapas para que a reforma dos CSP fosse aceite por 

todos.  

“Numa perspectiva de trabalho em equipa multidisciplinar deve potenciar as competências de 

cada grupo profissional e contribuir, em complementaridade, para o estabelecimento de uma 

relação interpessoal e profissional estável, promotora de um resposta integrada, de maior 

diferenciação às necessidades em cuidados de saúde (…) assegurar os recursos técnicos e 

matérias (...)” (Grupo Consultivo para a Reforma dos CSP, 2009: 38). 
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2 – Os primeiros passos da reforma dos cuidados de saúde primários  
 

 

Uma das primeiras medidas do Ministério da Saúde do XVII Governo 

Constitucional, que iniciou funções em 2005, foi a revogação do Decreto-Lei n.º 

60/2003, de 1 Abril, que enquadrava a reforma dos CSP, proposta pelo anterior 

governo, e a criação de um grupo de técnicos para essa reforma. 

Na sequência do estabelecido no Programa do Governo (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 157/2005, de 22 Setembro de 2005, publicada em Diário da República 

a 12 Outubro), o Conselho de Ministros decretou a criação da MCSP, na dependência 

directa do Ministro da Saúde, para levar a cabo o projecto global de lançamento, 

coordenação e acompanhamento da estratégia de reconfiguração dos CS e 

implementação das USF’s. Para esta MCSP foi nomeado como coordenador o Dr. Luís 

Pisco, então presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, que 

escolhe uma equipa multidisciplinar para levar a cabo a definição e implementação da 

reforma. Assim, foram constituídas cinco Equipas de Regionais de Apoio (ERA’s): 

 Equipa Regional de Apoio (ERA) Norte; 

 ERA Centro; 

 ERA Vale do Tejo; 

 ERA Alentejo; 

 ERA Algarve. 

As ERA´s têm tido também um papel muito expressivo nesta reforma. Segundo o 

Grupo Consultivo para Reforma dos CSP (2009:24) “as ERAS´s proporcionam o apoio às 

candidaturas promovendo e estimulando a criação de novas USF´s, desenvolveram os 

mecanismos de monitorização, apoio e acompanhamento de projectos já instalados e 

constituíram um importante elo de ligação entre a MCSP e Administração Regional de Saúde”. 
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Segundo esta resolução, são delegadas na MCSP, entre outras, as seguintes funções: 

 Apoiar a reconfiguração dos CS em USF’s, desempenhando um papel de 

provedoria das iniciativas dos profissionais; 

 Coordenar tecnicamente o processo global de lançamento e implementação das 

USF’s, bem como dos demais aspectos de reconfiguração dos CS; 

 Desempenhar funções de natureza avaliadora, reguladora de conflitos e de apoio 

efectivo às candidaturas das USF’s; 

 Propor, em articulação com a Secretária-Geral do Ministério da Saúde, a 

orientação estratégica e técnica sobre a política de recursos humanos, a formação 

contínua dos profissionais e a política de incentivos ao desempenho e à 

qualidade, a aplicar nas USF’s; 

 Elaborar os termos de referência da contratualização das Administrações 

Regionais de Saúde com os CS e destes com as USF’s; 

 Promover o lançamento de formas inovadoras de melhoria da articulação com as 

outras unidades de prestação de cuidados, nomeadamente com os cuidados 

hospitalares e continuados; 

 Propor, nos termos da lei, modalidades de participação dos municípios, 

cooperativas, entidades sociais e privadas na gestão dos CS e USF’s. 

Em 24 Abril de 2007, pela Resolução de Conselho de Ministros nº. 60/2007, o 

mandato da MCSP foi prorrogado por dois anos, ou seja, até Abril de 2009, tendo 

cessado funções em 14 de Abril de 2010. 

As USF’s são a face mais visível de um processo de reforma dos CSP portugueses, 

iniciada a partir de finais de 1995. As primeiras candidaturas surgiram em Março de 

2006, e no final desse mesmo ano encontravam-se em funcionamento muitas unidades 

de saúde organizadas já segundo a nova filosofia de prestação de cuidados e de 

organização interna.  

Toda esta reforma dos CSP proporcionou ao sistema de saúde português grandes 

sucessos, tais como: cobertura nacional com acesso melhorado para a maioria da 

população nos CSP, uma quase erradicação das doenças preveníveis por vacinação, uma 

mortalidade materna muito baixa e um decréscimo muito acentuado em todos os tipos 

de mortalidade infantil. 
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Como refere o Dr. Luís Pisco em entrevista informal “os cuidados de saúde primários 

são o pilar central do sistema de saúde”, em que os CS constituem entidades 

enquadradoras das USF’s que têm como princípios: 

 Constituição de pequenas equipas multiprofissionais e auto-organizadas; 

 Autonomia organizativa funcional e técnica; 

 Contratualização de uma carteira de serviços; 

 Meios de diagnóstico descentralizados; 

 Sistema retributivo que premeie a produtividade, acessibilidade e qualidade. 

A MCSP2 publica em Janeiro de 2006 as “Linhas de Acção Prioritária para o 

Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários”, onde difunde as suas propostas 

de medidas em oito áreas de actuação: 

1. Reconfiguração e autonomia dos CS; 

2. Implementação de USF’s; 

3. Reestruturação dos Serviços de Saúde Pública; 

4. Outras dimensões da intervenção na comunidade; 

5. Implementação das Unidades Locais de Saúde; 

6. Desenvolvimento dos recursos humanos; 

7. Desenvolvimento do sistema de informação; 

8. Mudança e desenvolvimento de competências. 

As linhas de acção prioritárias para o desenvolvimento dos CSP constituem uma 

“tarefa complexa e difícil para a qual muitos vaticinam uma elevada possibilidade de 

insucesso. Grandes realizações são sempre o resultado do trabalho de equipa. (…) a reforma 

dos cuidados de saúde primários tem de ser olhada pelos profissionais de saúde e pelos 

cidadãos como uma oportunidade de melhoria e não como uma ameaça” (MCSP, 2006:6). 

Nos dias de hoje a reforma dos CSP, está abrangida numa grande parte da reforma 

da administração pública, atendendo aos CS e a dois movimentos: 

                                                             
 

2 À MCSP compete a condução do projecto global de lançamento, coordenação e acompanhamento da 
estratégia de reconfiguração dos CS e implementação das USF´s. 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1. Constituição das USF’s, como pequenas unidades funcionais autónomas 

prestadoras de cuidados de saúde à população, oferecendo maior 

proximidade ao cidadão e maior qualidade de serviço; 

 

2. Agrupamentos dos CS, agregando os recursos e as estruturas de gestão, com 

o fim de viabilizar estratégias regionais ao nível da saúde, eliminando 

concorrências estruturais, sempre com a visão virada para as necessidades e 

as expectativas da população. 

“O aparecimento dos ACES e todas as suas unidades funcionais irá ser acompanhado 

por perto o seu desenvolvimento. (…) um conceito recente entre nós, abrange vários 

aspectos da condução de um serviço de saúde, como a efectividade clínica, a auditoria 

clínica, a gestão do risco, a satisfação dos utentes e o desenvolvimento de competências 

profissionais, implicando um esforço conjunto da equipa (..)” (Biscaia, 2006:73).  

A criação das USF’s teve como missão e responsabilidade, manter e melhorar a 

situação das pessoas por elas abrangidas, na prestação de cuidados de saúde gerais, de 

forma individualizada, com boa acessibilidade e continuidade, abrangendo os contextos 

sócio-familiares dos utentes. O grupo de cidadãos abrangido, em geral, varia entre 4000 

e 18000 utentes, mas estes indicadores não são lineares uma vez que podem ser 

ultrapassados mediante a situação geo-demográfica ou mediante os recursos disponíveis 

da USF. O nascimento das USF’s é um caminho voluntário da base para o topo, com o 

total envolvimento dos profissionais de saúde. Cabe aos profissionais escolher a equipa 

e definir um plano de acção, uma vez que as USF’s têm autonomia organizacional e de 

gestão, sempre em função dos seus objectivos e co-responsabilização.  

Todas as USF’s estão informatizadas, possuindo um conjunto de indicadores de 

desempenho para a sua avaliação, contratualizados segundo os seus objectivos. Os 

indicadores têm como ponto de partida o disposto na Norma IX do Despacho 

Normativo 9/2006, que menciona sete áreas nas quais assenta a monitorização das 

actividades das USF’s. Podemos visualizar na figura os sete indicadores, os quais se 

interligam uns com os outros. 
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Figura 5 – Indicadores de desempenho das unidades de saúde familiares. Fonte: Missão para Cuidados de 

Saúde Primários, 2009. 

A MCSP considerou importante a inclusão de um breve conjunto de indicadores 

demográficos com vista a melhor caracterizar o contexto e cenários de actividade das 

USF’s, com o objectivo de constituir um instrumento necessário a alguns intervenientes, 

destacando-se os: 

 Profissionais de saúde que trabalham nas USF’s; 

 Gestores e decisores a diversos níveis, nomeadamente a nível da 

contratualização; 

 Profissionais de informática envolvidos na produção de software para as USF’s. 

O momento escolhido de avaliação dos indicadores deverá ser acordado entre todos 

os envolvidos no processo, tendo no entanto cada indicador a sua periodicidade. Eles 

são assim susceptíveis de modificação, quer no âmbito do aparecimento de nova 

informação científica, quer no âmbito de contextos mais específicos. Nesta mesma 

lógica de raciocínio estes indicadores não são estáticos.  
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Para que todo este repto siga em frente, a MCSP elaborou um plano estratégico, 

constituído por dez linhas estratégicas, agrupadas em três eixos: 

 

 

Eixo I 

Qualidade e mudança organizacional 

1. Liderança e autonomia de gestão 

2. Melhoria da acessibilidade 

3. Avaliação e monitorização 

4. Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 

Eixo II 

Governação clínica e gestão do conhecimento 

5. Governação clínica 

6. Gestão do conhecimento e qualificação dos profissionais 

7. Inovação e simplificação na prestação de cuidados 

 

 

Eixo III 

Sustentabilidade e desenvolvimento 

8. Acreditação de serviços 

9. Viabilidade financeira dos CSP 

10. Comunicação com os cidadãos e os profissionais 

Quadro 1 - Linhas estratégicas da MCSP, 2009. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009. 

Este plano estratégico considera um conjunto de objectivos que correspondem 

aos resultados que são pretendidos alcançar no final desta primeira fase da reforma dos 

CSP. O caminho de maturação organizacional das USF’s corresponde ao processo e 

modelos distintos ao nível da contratualização. Nos dias de hoje existem três modelos 

distintos a que cada unidade se pode candidatar, como iremos poder ver mais a frente.  
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2.1 – Evolução e modelos dos cuidados de saúde primários  
 

Na figura abaixo podemos ter a percepção das várias etapas da reforma dos CSP. 

 

Figura 6 - Evolução dos cuidados de saúde primários. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde 

Primários, 2009. 

A MCSP ao longo destes anos (2005-2009) realizou algumas actividades 

extraordinárias, com o objectivo da partilha de conhecimento entre as equipas 

multidisciplinares (Anexo I). 

Como já referimos, as USF’s são pequenas unidades operativas dos CS com 

autonomia funcional e técnica, que contratualizam objectivos de acessibilidade, 

adequação, efectividade, eficiência e qualidade, e que garantem à população inscrita, 

uma carteira básica de serviços que obtiveram a aprovação conjunta da MCSP, das 

ERA’s e dos departamentos de contratualização de todas as Administrações Regionais 

de Saúde, estando disponíveis para candidatura as seguintes carteiras adicionais:  
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 Consulta de pé diabético;  

 Consulta intensiva de cessação tabágica;  

 Consulta de hipocoagulação;  

 Pequena cirurgia preparação para o parto pelo método psicoprofilático;  

 Terapia compressiva em úlcera de perna.  

Mas nem todas as USF’s estarão no mesmo plano de desenvolvimento 

organizacional, pelo que a distinção entre os vários modelos de USF (A, B e C) é 

resultante do grau de autonomia organizacional, da diferenciação do modelo retributivo, 

de incentivos dos profissionais e do modelo de financiamento e respectivo estatuto 

jurídico. 

 

Modelo A 

Corresponde na prática, a uma fase de aprendizagem e de aperfeiçoamento do 
trabalho em equipa de saúde familiar, ao mesmo tempo que constitui um 
primeiro contributo para o desenvolvimento da prática da contratualização 
interna. É uma fase indispensável nas situações em que esteja muito enraizado o 
trabalho individual isolado e/ou onde não haja qualquer tradição ou práticas de 
avaliação de desempenho técnico-científico em saúde familiar. 

 

Modelo B 

Este modelo é o indicado para equipas com maior amadurecimento 
organizacional onde o trabalho em equipa de saúde familiar seja uma prática 
efectiva e que estejam dispostas a aceitar um nível de contratualização de 
patamares de desempenho mais exigente. 

 

Modelo C 

Tem como característica a existência de um contrato programa. Podem ser 
equipas do sector público ou pertencerem ao sector privado, cooperativo ou 
social. Trata-se de um modelo experimental com carácter supletivo a regular por 
diploma próprio. 

Quadro 2 – Modelos organizacionais das USF’s. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009. 

Estar num modelo não obriga à passagem para o modelo seguinte. A equipa que 

pretender ficar com o estatuto e remuneração das carreiras poderá ficar, por outro lado a 

equipa que quiser avançar para outro modelo, poderá faze-lo.  
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2.2 – Contratualização/Incentivos nas unidades de saúde familiares 
 

A contratualização com as novas USF’s é um factor fundamental na 

implementação da reforma em curso nos CSP, e deverá ter inerente ao processo as 

respectivas consequências, possibilidade de atribuição de incentivos institucionais. 

 

Suas implicações 

 

USF’s Administração 

 Maior responsabilização 

 Maior exigência 

 Melhores resultados em saúde 

 Maior eficiência. 

 Capacidade para identificar as 
necessidades em saúde 

 Assumir a diferença 

 Avaliar 

 Responsabilizar 

 Diferenciar as boas práticas 

Quadro 3 – Implicações na Contratualização das USF’s. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde 

Primários, 2009. 

Neste momento, uma vez que na reorganização dos CSP em curso, ainda não se 

iniciou a constituição dos “novos” CS, a contratualização irá ser praticada entre as 

Agências de Contratualização e as USF’s. Esta será a segunda fase da primeira etapa de 

contratualização, que no fundo será a continuação da contratualização directa com um 

grupo de prestadores de cuidados de saúde sem autonomia financeira e administrativa. 

Posteriormente, uma vez constituídos os CS reconfigurados, a contratualização 

passará a ser praticada entre as Agências de Contratualização e esses “novos” CS e, 

desejavelmente, o modelo de contratualização aplicado na primeira etapa será replicado, 

como forma de contratualização interna, nos “novos” CS com as suas USF’s, tal como 

se pode verificar na figura 7. 
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Figura 7 – Etapas da contratualização. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009. 

Na medida em que está previsto, na reforma em curso, a existência de vários 

modelos de USF’s, admite-se que poderão existir outros parâmetros de contratualização 

que acompanharão o desenvolvimento dos modelos previstos pela MCSP. 

A efectiva contratualização tem associada a existência de um Estado 

competente, isto é, um Estado com capacidade de análise e de decisão fundamentada, 

em tempo útil. Espera-se que estas várias etapas de contratualização ajudem a criar na 

administração em saúde as competências necessárias para o efeito. 

As equipas multiprofissionais das USF’s, independentemente do modelo em que se 

enquadrem, têm acesso a incentivos institucionais que constam da carta de 

compromisso, contratualizados anualmente e que são aferidos pelo desempenho em 

quatro áreas: 

 Acessibilidade; 

 Desempenho assistencial; 

 Satisfação dos utentes; 

 Eficiência. 

 

Entre a USF e a Administração Regional de Saúde (ARS) são contratualizados 15 

indicadores, dos quais 13 indicadores são comuns a todas as USF’s, constantes da 

Portaria n.º 301/2008 de 18 de Abril, e 2 indicadores são acordados de entre indicadores 

validados pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 



CAPÍTULO I – Os cuidados de saúde primários em Portugal até à actual 
reforma   

  32 

Segundo a 3Portaria n.º 301/2008 “os incentivos institucionais traduzem-se, 

nomeadamente, na distribuição de informação técnica, na participação em conferências, 

simpósios, colóquios e seminários sobre matérias de diferentes actividades da carteira de 

serviços da USF, no apoio à investigação ou no aumento das amenidades de exercício de 

funções da equipa multiprofissional”. São uma transmissão, ou seja, uma garantia que as 

mais-valias geradas pela equipa são incorporadas nas USF’s que as geraram. 

Os incentivos financeiros, regulados pela portaria acima referida, são atribuídos 

aos enfermeiros e aos secretários clínicos em função dos resultados obtidos pela 

respectiva equipa profissional e detêm a natureza de prémios de desempenho.  

Estes dependem das metas contratualizadas, tais como: 

 

 Vigilância de mulheres em planeamento familiar e grávidas,  

 Vigilância de crianças do nascimento até ao segundo ano de vida,  

 Vigilância de diabéticos e de hipertensos. 

 

De seguida, indicamos a métrica de avaliação e critérios constantes da tabela à 

presente portaria. 

 
Estado Pontuação por actividade Indicadores 

Atingido 2 > 90 % 

Quase atingido 1 [80 % - 90 %] 

Não atingido 0 <80 % 

Quadro 4 – Métrica de avaliação dos incentivos das USF. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde 

Primários, 2009. 

Cada USF elabora um relatório de actividades, focalizado nas metas dos 

indicadores contratualizados, e uma proposta de plano de aplicação de incentivos 

institucionais, que remete ao Departamento de Contratualização da ARS respectiva até 

15 de Fevereiro do ano seguinte àquele a que respeita. 

                                                             
 

3  Regula os critérios e condições para a atribuição de incentivos institucionais e financeiros aos 
profissionais das USF’s. 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A ARS comunica à USF, até 28 de Fevereiro de cada ano, a decisão relativa à 

atribuição de incentivos. A ARS pode, se assim o entender, providenciar a realização de 

uma auditoria clínica para verificar o cumprimento das metas, que deve estar concluída 

até 15 de Março de cada ano. Caso haja lugar à atribuição de incentivos financeiros, a 

ARS procede à sua entrega aos enfermeiros e ao pessoal administrativo até 31 de Março 

de cada ano. Até 31 de Março de cada ano, a ARS aprova o plano de aplicação de 

incentivos institucionais remetido, ou negoceia com a USF a sua aplicação em 

consonância com a estratégia regional de saúde. 

Os primeiros passos da reforma dos CSP tiveram momento oscilantes, mas 

nunca os seus fundadores deixaram de acreditar. Daí a abertura da primeira USF, ter 

sido um acontecimento para todos. Sempre com a finalidade de terminar as inscrições 

nos CSP de utentes sem médico de família e claro nunca esquecendo os profissionais 

que abraçaram a reforma.  
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3 – A evolução da reforma nos cuidados de saúde primários  
 

 

Como referenciamos anteriormente, as candidaturas para as primeiras USF’s 

tiveram início em Março de 2006, menos de um ano após a tomada de posse do 

Governo que decretou a actual reforma e menos de cinco meses após a constituição da 

MCSP. A entrada em actividade das primeiras USF’s ocorreu em Setembro de 2006, 

menos de seis meses após o início das candidaturas e menos de um ano após a 

constituição da MCSP.  

Em 9 Março de 2009, entraram 278 candidaturas através da página da MCSP, 

das quais 58 (21%) desistiram ou foram excluídas por não cumprirem os requisitos 

definidos no Decreto-Lei nº 298/2007 e no Despacho Normativo nº 9/2006.  

De acordo com a metodologia de avaliação definida pela MCSP foram aceites 

para avaliação pelas Equipas Técnicas Operacionais 278 candidaturas e estão emitidos 

180 pareceres técnicos. Destas, estão confirmadas positivamente pelos conselhos 

directivos das ARS, IP 173 equipas. 

Das 278 candidaturas que até agora deram entrada no site da MCSP, 161 estão 

alcançadas em USF’s, o que representa uma taxa de concretização de 58%, como 

podemos analisar no quadro 5. 

Segundo Campo (2008:310) “ninguém pode honestamente prever como vai evoluir 

Portugal, a ética e a qualidade da comunicação, no seu papel indispensável de consciência 

crítica do estado. (…) se tais garantias não existissem ,a qualidade da democracia portuguesa 

teria sido afectada. Razão para prudência em grandes reformas nesta matéria”. 
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3.1 – Contextos das unidades de saúde familiares  

 2006 2007 2008 2009 Total 

Candidaturas Entradas 131 88 49 10 278 

USF em Actividade 43 61 56 1 161 

Quadro 5 – Candidaturas a USF por ano. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009 

Com toda esta reforma, é a população abrangida pelos CSP nas USF’s que fica 

mais enriquecida, e este facto tem vindo a aumentar à medida que o número de USF’s 

em actividade também aumenta. Relativamente ao número de profissionais, este tem 

sofrido grande acréscimo, pelo que podemos pensar que poderá ser pelos incentivos que 

o trabalho nas USF’s proporciona ou simplesmente pelo espírito de equipa que estas 

deverão ter.  

E quanto aos ganhos assistenciais, antes das USF’s o número de utentes 

abrangidos pelos médicos correspondia a 1.770.888, valor que aumentou para 1.978.155 

após a integração destes mesmos médicos nas respectivas USF’s. Ou seja, houve um 

ganho de 207.267 utentes que passaram a ter médico de família, a que corresponde a um 

ganho de 11,7%.  

 01-01-2007 01-01-2008 01-01-2009 09-03-3009 

Profissionais abrangidos 808 2.019 3.152 3.178 

Médicos 286 712 1.116 1.126 

Enfermeiros 292 738 1.140 1.149 

Secretários Clínicos 230 569 896 903 

População abrangida 500.129 1.261.752 1.969.755 1.978.155 

Ganho potencial 64.618 155.819 207.588 207.267 

Quadro 6 – USF em actividades/profissionais/população abrangida. Fonte: Missão para Cuidados de 

Saúde Primários, 2009. 

Do total das actuais 161 USF’s em actividade, 58% encontram-se em Modelo A 

e 42% em Modelo B, no nosso país.  
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USF em Actividade Modelo A Modelo B 

161 93 68 

 58% 42% 

Quadro 7 – Distribuição das USF’s por modelo organizacional. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde 

Primários, 2009. 

Como podemos verificar no quadro seguinte, a cidade com maior número de 

USF’s em actividade é o Porto, existindo já uma grande parte de USF’s em Modelo B, 

pois num total de 43 USF’s, 25 já se encontram em Modelo B.  

 
ARS USF’s em Actividade Modelo A Modelo B 

Aveiro 11 10 1 

Braga 22 11 10 

Bragança 1 1 0 

Porto 43 18 25 

Viana do castelo 4 3 1 

Vila Real 1 1 0 

Viseu 1 1 0 

Total 83 45 38 

Quadro 8 – USF Modelo/Norte. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009. 

 

As regiões urbanas aceitaram com maior entusiasmo esta reforma, quando 

comparadas com as regiões do interior rural, como podemos ver no mapa seguinte. O 

mesmo se verifica comparando a distribuição norte-sul do país. 
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ARS 

Entradas Excluídas 

ou 

desistente

s 

Entradas 

menos 

excluídas 

ou 

desistentes 

Aceites 

para 

avaliação 

Entregaram 

documentos 

para 

avaliação 

Pareceres 

emitidos 

Pareceres 

homologados 

USF em 

Actividades 

Aveiro 11 0 11 11 11 11 11 11 

Braga 36 5 31 28 27 25 25 22 

Bragança 2 1 1 1 1 1 1 1 

Porto 74 16 58 55 54 49 49 43 

Viana 

Castelo 

7 1 6 4 4 4 4 4 

Vila Real 1 0 1 1 1 1 1 1 

Viseu 1 0 1 1 1 1 1 1 

Total 132 23 109 101 99 92 92 83 

Quadro 9 – Candidatura das USF’s por distrito no Norte. Fonte: Missão para Cuidados de Saúde 

Primários, 2009. 

 

Figura 8 - Disposição geo-demográfica das unidades de saúde familiares no território nacional. Fonte: 

Missão para Cuidados de Saúde Primários, 2009. 
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A evolução da reforma, tem se tornado um crescimento diário, ainda hoje 

poderemos verificar que a adesão por parte das equipas multidisciplinares tem sido cada 

vez maior na área geográfica do Litoral.  
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4 – Unidades de saúde familiares: balanço da reforma 
 

 

O Grupo Consultivo para a Reforma dos cuidados de saúde Primários elaborou 

em 2009 o Acontecimento extraordinário. SNS: Proximidade com qualidade, tratando-

se de um acontecimento extraordinário na sociedade portuguesa, reunindo princípios de 

descentralização, auto-organização e responsabilidade e criando um novo modelo de 

prestação de cuidados com equipas profissionais coesas, próximas das pessoas e 

sensíveis as suas necessidades.  

Tudo isto conduziu a um novo conceito de qualidade com proximidade de 

cuidados. Na actualidade, um dos processos de mudança no nosso país é a reforma da 

saúde, o qual se continuar a ser bem sucedido, resultará em grandes benefícios para a 

saúde, qualidade de vida e bem-estar de todos nós, com a mobilidade de potenciais 

científicos, tecnológicos e de inovação. 

Segundo Grupo Consultivo para a Reforma dos cuidados de saúde Primários 

(2009:43) a reforma dos CSP “constitui um “laboratório vivo” para o “sistema ciência”, a 

administração pública. A promoção da inovação, o plano tecnológico, articulação da saúde 

com os poderes autárquicos e o ensino e a aprendizagem de saúde. A sociedade não pode 

esperar passivamente os resultados da reforma, tem que envolver-se activamente na sua 

realização”.  

Toda esta reforma nos CSP, como experiência piloto de uma organização com 

qualidade, tem-se confirmado inovadora na sua concepção e implementação, tendo 

como meta e prioridade estratégica a qualidade. Para tal, foi criado um instrumento 
4MoniQuor, que tem como objectivo avaliar a satisfação do utente dos CSP, apostando 

                                                             
 

4 Metodologia e critérios do auto-diagnóstico quantitativo - MoniQuor adaptado às USF´s, na avaliação 
das pré-candidaturas a Modelo B. 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numa forte evolução positiva de uma reforma que necessita de se reconstituir 

permanentemente para a adaptação a um contexto em constante mudança e cada vez 

mais rigoroso.  

Prioridades Cumpridas Prioridades cumpridas 

parcialmente 

Prioridades não cumpridas 

até ao momento 

Reconfiguração e autonomia 

dos centros de saúde 

Desenvolvimento dos sistemas 

de informação 

Reestruturação dos serviços de 

saúde pública 

Implementação de Unidades de 

Saúde Familiar 

Desenvolvimento dos recursos 

humanos 

Acreditação de serviços 

Implementação de um sistema 

remuneratório e de incentivos 

adequados 

Desenvolvimento de 

competências para gerir a 

mudança 

 

Melhoria da acessibilidade Implementação de processos de 

contratualização 

 

 Melhoria dos processos de 

avaliação e monitorização do 

desempenho 

 

 Optimização da comunicação 

com os cidadãos e os 

profissionais 

 

 Expansão de Unidades Locais 

de Saúde 

 

 Desenvolvimento da 

governação clínica 

 

 Ampliação de intervenção na 

comunidade (Unidade cuidados 

na Comunidade) 

 

Quadro 10 – Prioridades da MCSP. Fonte: Cuidados de saúde primários em Portugal, Reformar para 

novos sucessos, 2009. 

Em termos conclusivos, a actual reforma enquadra-se num regime de sucesso de 

cinco anos de actividade, mas que obriga a uma maior consolidação da implementação 

da reforma em termos de adesão dos profissionais e de cumprimentos das prioridades, 

como podemos ver no quadro anterior. O balanço da reforma, nestes cinco anos de 

implementação das USF’s no nosso país, teve sempre uma grande preocupação com a 

nossa população mais envelhecida. A atribuição dos incentivos financeiros e 

institucionais, veio contribuir para a implementação de USF nas áreas geográficas com 

população mais envelhecida.  
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5 – Envelhecimento 
 

 

No século XXI o envelhecimento é uma realidade com factores demográficos 

importantes. A criação das USF’s na reforma CSP surge com o intuito de dar respostas 

ao envelhecimento da população nas várias dimensões. O envelhecimento populacional 

remete a importantes controvérsias no campo social e económico, com especial relevo 

nos países desenvolvidos. Wong e Moreira (2000:110), definem que “o processo de 

envelhecimento é a mudança na estrutura etária da população, sendo a taxa de fecundidade o 

primeiro factor determinante da transição demográfica seguida da taxa de mortalidade”, no 

qual, devemos requerer recursos para prestar melhores cuidados a esta faixa da 

população que se encontra num constante crescimento. 

Diversos avanços sociais, ocorridos em particular nos últimos dois séculos, tais 

como saneamento básico, condições de habitabilidade, diminuição do número de horas 

de trabalho e melhoria das condições laborais, mecanização da indústria e da 

agricultura, melhor nutrição, inovação na área da saúde, como vacinação e novos 

medicamentos, permitiram que um maior número de pessoas alcançasse a velhice.  

Nas sociedades ocidentais, as pessoas vivem cada vez mais para si e por si, 

procurando o seu bem-estar através de recursos a todas as suas competências físicas e 

intelectuais. Envelhecimento é um fenómeno comum, constante e progressivo, 

assemelhando-se a um declive regular, sendo um momento fisiológico da existência de 

todos os organismos superiores. É a cultura humana que define a realidade de um velho, 

tal como os factores biológicos, nutricionais ou ambientais.  

Há cerca de 60 anos, o envelhecimento era um problema biológico misterioso, 

“An unsolved problem” foi o título de uma lição inaugural em 1951 na University 

College de Londres, da autoria do biólogo e Nobel Sr. Peter Medawar. Desde daí foram 

realizados avanços importantes para clarificar o tema. O primeiro problema é apreender 
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o que é o envelhecimento. O juízo mais comum é o funcional, a diminuição progressiva 

das capacidades funcionais do sistema e órgãos, o qual foi estudado durante décadas.  

Porém a Gerontologia nos últimos 30 anos levou o estudo até à biologia das 

células e moléculas, procurando genes moduladores da longevidade. Na influência da 

biologia, não se trata apenas de observar o fenómeno e descrevê-lo, mas sim 

compreendê-lo e procurar as suas causas nas diversas teorias. O termo longevidade é 

muitas vezes confundido com envelhecimento, mas apenas se relacionam, dado que são 

entidades distintas. A longevidade é a duração da vida, enquanto o envelhecimento é a 

perda funcional progressiva, impondo um limite a esta. Se este for mais rápido, como 

acontece em diversos sindromas da patologia humana, a longevidade encurta-se, e se o 

envelhecimento independentemente da causa for mais lento a longevidade aumenta. O 

termo longevidade nos dias de hoje é muito usado na Gerontologia porque se torna mais 

fácil de delimitar, é entendido como a idade no momento da morte.  

Os grandes avanços já dados para melhor se conhecer o fenómeno 

envelhecimento não são impedidores para estarmos apenas a ultrapassar o princípio do 

fim. O que acontece com o corpo ao longo do tempo? Poderá ser uma questão 

pertinente, na qual temos que ter especial atenção às modificações anatómicas e 

funcionais do envelhecimento tais como: 

 Senescência5; 

 Senilidade;6 

 Envelhecimento bem sucedido;7 

 Envelhecimento mal sucedido;8 

 Envelhecimento usual.9 

O envelhecimento é uma etapa do desenvolvimento individual cuja característica 

principal é a acentuada perda da capacidade de adaptação, com diminuição da vitalidade 

                                                             
 

5 Processo ao nível celular ou o conjunto de fenómenos associados ao envelhecimento natural. 
6 É o processo de envelhecimento, caracteriza-se por um declínio gradual no funcionamento de todos os 
sistemas do corpo.  

 

7 Condições favoráveis e propícias ao desenvolvimento envelhecimento. 
8 Condições desfavoráveis ao desenvolvimento envelhecimento. 
9 O envelhecimento usual pode ser considerado por sua vez fisiológica. 
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e aumento da vulnerabilidade de todas as funções do indivíduo. Processo dinâmico, 

progressivo, onde há modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas em consequência da acção do tempo. Há uma progressiva perda de 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente que leva o organismo a uma 

maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por 

conduzi-lo à morte. 

 

Teorias do envelhecimento 
 

O termo envelhecimento tem sido objecto das mais diversas teorias. Como 

referenciamos anteriormente, a biologia está influenciada pelo seu pensamento 

evolucionista (selecção natural das espécies). Podemos considerar que as teorias se 

encaixam em dois grandes grupos, as que entendem que o envelhecimento resulta de 

processos estocásticos, dependentes de factores ambientais e as que entendem que o 

nosso envelhecimento está programado, até nos nossos genes. Longe estamos de 

conhecer bem o tema, já que é tão vasta a existência de teorias em cada grupo.  

 

Causas do envelhecimento 

 

Todos os organismos vivos são mortais, e por consequência o fim natural do 

processo de senescência é a morte, no qual o envelhecimento é indissociável. É 

importante evocar as causas endógenas (internas) e exógenas, ligadas aos 

comportamentos dos indivíduos e ao seu meio.  

As causas endógenas, levam-nos a ter atenção a uma subdisciplina da biologia, 

que é a genética, e que tem como objectivo estudar os modelos de transmissão da 

hereditariedade, assim como o bioquímico. A base para tudo isto é o cromossoma, 

constituído por um grande número de genes que se alojam no núcleo das células. No ser 

humano este número é de quarenta e seis, diversificando de espécie para espécie.  

Alguns genes apareceram á centenas de milhões de anos e permaneceram 

inalterados, apesar da variedade de organismos que os transportam.  

O processo de envelhecimento e a idade da morte estão também relacionados 

por causas exógenas associadas ao comportamento do indivíduo e do seu meio 

ambiente. Segundo Fontaine (2000:60), o “envelhecimento é acompanhado pelo aumento 
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da vulnerabilidade a algumas afecções, as mais importantes das quais são os acidentes 

cardiovasculares e o cancro”. 

Todos os comportamentos, em particular alimentares e tabágicos, têm uma 

influência muito grande no desencadear das afecções, tendo-se em conta que existe uma 

maior ou menor predisposição genética para desenvolver uma doença. Para a 

Organização Mundial de Saúde, 75% das afecções mais mortíferas são claramente por 

causas exógenas, em concordância com a equação: 

Doença = factor genético + factor ambiental 

De acordo com Fontaine (2000:62), “apenas 10% a 20% dos cancros têm um 

determinismo genético. Os restantes 80% a 90% são derivados a causas exógenas, as mais 

importantes das quais parecem a alimentação e a sedentariedade”. 

O envelhecimento individual não é um estado, mas sim um processo diferencial 

de degradação. Envelhece-se das formas mais diversas, entre as quais podemos 

referenciar a idade biológica, a idade social e a idade psicológica, que podem ser muito 

diferentes da idade cronológica. 

 

 

5.1 – Factores de risco e protecção 
 

Entende-se por risco todo o acontecimento que se representa como obstáculo 

num nível individual ou ambiental e que potencializa a vulnerabilidade do indivíduo a 

determinados desenvolvimentos negativos. Os riscos actualmente são entendidos como 

um processo, pelo que, o que para um indivíduo pode ser considerado risco, para outro 

pode não ser.  

Podemos salientar algumas variáveis associadas a este factor de risco como a 

pobreza, a ruptura familiar, a doença, a perda de outro significativo e a violência física e 

psicológica.  

 

A rede de apoio social pode ser caracterizada tanto como um factor de protecção 

como um factor de risco. Na definição de rede de apoio existem dois aspectos 
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importantes, os estruturais e os funcionais. Os primeiros referem-se à quantidade e à 

multiplicidade das relações, e os funcionais referem-se à qualidade das relações.  

Uma visão do entendimento da rede de apoio social é o modelo da Escolta de 

Apoio Social proposta por Kahn e Antonucci (2004), e que tem como objectivo 

descrever as pessoas que estão emocionalmente próximas do indivíduo e são 

consideradas importantes para ele.  

O suporte social está associado a uma melhor habilidade a nível cognitivo, no 

qual está vinculado o bem-estar e a satisfação na vida do idoso.  

Nos anos oitenta, Ruff (1989) propõe o bem-estar psicológico associado ao 

funcionamento psicológico e felicidade do indivíduo, de acordo com as suas condições 

de vida no âmbito social e relacional. Este modelo abrange processos cognitivos e 

afectivos, constituído por um conjunto de dimensões de funcionamento psicológico 

positivo, avaliado em seis escalas: 

A primeira escala, aceitação de si, menciona as atitudes positivas do indivíduo 

em relação a si próprio.  

A segunda, as relações positivas com os outros, enfatiza o interesse e a 

preocupação com o mundo interpessoal e a percepção da capacidade para estabelecer 

relações satisfatórias e o cuidado com o bem-estar dos outros.  

A terceira estuda a independência, auto-regulação do comportamento e auto-

determinação do indivíduo.  

A quarta é definida como um juízo de competências no meio ambiental, 

habilidade e criatividade de criar contextos adequados às necessidades pessoais e 

usufruir o que o ambiente proporciona.  

A quinta traduz as metas a alcançar, e a convicção de que estas direccionam o 

comportamento e dão um sentido à vida.  

Finalmente, a sexta combina a importância de um sentimento contínuo de 

desenvolvimento do indivíduo, da sua abertura a novas experiências e do seu 

comportamento ao longo do tempo.  
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5.2 – Evolução do envelhecimento populacional  
 

A redução da natalidade e o aumento da longevidade resultam na manutenção da 

tendência de um duplo envelhecimento da população residente em Portugal, sendo 

evidente, entre 2002 e 2007, o estreitamento da base e o alargamento do topo da 

pirâmide etária. 

 

  

Gráfico 1 – Pirâmide etária 2002 e 2007 em Portugal. Fonte: INE, 2009. 

Entre 2002 e 2007 a proporção de jovens (dos 0 aos 14 anos de idade) decresceu 

de 15,8% para 15,3% da população residente total; o peso dos indivíduos em idade 

activa (dos 15 aos 64 anos de idade) também reduziu, passando de 67,5% para 67,2%; e 

aumentou a importância relativa da população idosa (com 65 ou mais anos de idade) de 

16,7% para 17,4% (Instituto Nacional de Estatística - INE 2009).  
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Gráfico 2 - Evolução da variação populacional e da taxa de crescimento efectivo 1991/2007. Fonte: INE, 

2009. 

Em resultado das alterações da estrutura etária da população verifica-se que, no 

mesmo período, o índice de envelhecimento aumentou, passando de 105 para 114 

indivíduos com 65 ou mais anos de idade por cada 100 indivíduos com menos de 15 

anos de idade. O índice de envelhecimento, nestes últimos dois anos consecutivos, 

passou de 111,7 para 113,6 idosos (65 ou mais anos) por cada 100 jovens (dos 0 aos 14 

anos) (INE, 2009).  
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Gráfico 3 - Evolução da população residente por grupos etários, 1991/2007. Fonte: INE, 2009. 

O envelhecimento tem gerado questões de ordem sociológica, psicológica e 

económica, que têm sido tema actual de discussão, até na agenda política. Este é um 

importante factor de morbilidade e fragilidade física em geral, e qualquer alteração na 

saúde terá de ser efectuado no âmbito biomédico. Esta foi uma das preocupações da 

MCSP na reforma dos CSP, o término de inscrições nos CSP de utentes sem médico de 

família, tendo sempre o cuidado de ver o utente agregado à sua família.  

 
 

5.3 – O papel das unidades de saúde familiares no envelhecimento e na 

família 
 

É frequente ouvirmos que a família é uma instituição decadente e que foi 

substituída no desempenho das suas funções mais importantes por grupos sociais ou 

instituições. Para Pimentel (2005:43) “a família continua a ser uma instituição significativa 

para o suporte e realização afectiva do indivíduo, a família é representada na vida quotidiana 

por portugueses com uma importância decisiva”. 

Podemos referenciar que a família actual tende a valorizar cada vez mais a 

afectividade e a privatização das relações, que os objectivos são menos hierarquizados e 

o poder distribuído de forma mais igual. O termo família é um indicador da 

complexidade de relações e dimensões implicadas no espaço familiar e de ligação e 
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limites, e para Pimentel (2005:52) “ (…) a família não é um simples terminal passivo de 

mudança social, mas um dos actores sociais que contribuem para definir as formas e os 

sentidos da própria mudança social, ainda que com diferentes graus de liberdade (…). 

Um estudo realizado no nosso país concluiu que nas sociedades rurais há uma 

propensão para procurar soluções, no caso particular dos idosos que perdem a sua 

autonomia, no interior das redes de solidariedade primária. Os idosos gostam de honrar 

a privacidade dos filhos e a sua, de modo a não se sentirem dependentes. As pessoas 

idosas têm alguma relutância quando se sentem dependentes dos outros.  

Barros (2002:172) ao estudar a chamada geração sanduíche, afirma: “as pessoas 

diferem na sua capacidade para se adaptarem aos desafios do envelhecimento”. Enquanto 

algumas pessoas conseguem-se adaptar com muita facilidade a uma nova etapa da vida, 

outras custam a acostumar-se ao novo momento. 

O apoio familiar é fundamental para quem chega à reforma, como também 

noutras faixas etárias. Barro (2002:181) diz-nos que “se os mais novos devem encontrar na 

família o primeiro suporte psicossocial, com mais razão as pessoas idosas necessitam desta 

instituição fundamental para a sua qualidade de vida”. 

Com o aumento da população idosa, torna-se cada vez mais frequente a presença 

de idosos nas USF’s. O aumento da população idosa gerou um impacto marcante nos 

serviços de saúde, que não possuíam estrutura suficiente para atender a esta procura, 

necessitando de um novo planeamento dos CSP, e a criação das USF’s surge para 

colmatar o elevado número de utentes sem médico de família.  

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo no qual há várias 

alterações que tornam o idoso mais susceptível a agressões intrínsecas e extrínsecas. 

Para Silva e Borges (2008:12), envelhecer é “a redução da capacidade de sobreviver 

ocorrendo alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas podendo desenvolver 

dependência, sentimentos de inutilidade e rejeição”.  

O papel da família tem um contributo para manter o idoso activo, autónomo, 

embora nas tarefas que o envelhecimento dificulta (tarefas domésticas). Podem 

acompanhá-lo ao médico e ajudá-lo na toma dos medicamentos se já apresentar 

alterações significativas da memória ou do raciocínio. Devem estar atentos às condições 

de segurança, resolvendo atempadamente as “armadilhas” que representam pequenos 
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obstáculos dentro de casa. A disponibilidade da família e a sua colaboração com os 

profissionais de saúde são a melhor forma de lidar com este problemas quando ele está 

instalado.  

A média nacional de população inscrita nos CS com mais de 65 anos é de 

16,5%, dado segundo a 10Direcção Geral de Saúde (Oliveira, 2008). Para Mendes, 

referida pela mesma autora estes dados implicam mais necessidade de apoio, mesmo 

que não sejam utentes dependentes, sentem mais dificuldade em realizar as actividades 

da vida diária. 

A reforma dos CSP tem como objectivo melhorar a qualidade de prestação de 

cuidados, colmatar o número de utentes sem médico de família, decorrendo daí a 

necessidade de criar melhores condições de vida para os utentes na criação das USF’s, 

na Rede Nacional Cuidados Continuados, na UCC e melhores condições de trabalho 

para as equipas multidisciplinares.  

Os cuidados para uma pessoa idosa devem visar a manutenção do seu estado de 

saúde, a expectativa da uma vida activa e a sua independência, proporcionando uma 

maior autonomia, sendo necessária uma educação para a saúde permanente de todos os 

profissionais, independentemente do acompanhamento do idoso e da sua família.  

A falta de apoio aos cuidadores do idoso e a falta de continuidade na prestação 

de cuidados são factores que podem interferir directamente na vida dos idosos. As 

USF’s em estudo demonstram ter uma preocupação constante na população que se 

encontra a prestar cuidados, nunca esquecendo o espírito de equipa da USF’s com a 

comunidade.  

                                                             
 

10 Tem como principal missão o estudo e apoio à definição, desenvolvimento e execução da política 
global da saúde, bem como a orientação, a coordenação e a fiscalização das actividades de promoção da 
saúde, prevenção da doença e da prestação de cuidados de saúde e o apoio técnico à cooperação 
internacional. 
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6 – Caracterização das unidades de saúde familiares  
 

 

Para caracterizar as USF’s tivemos em conta o modelo em que estavam 

enquadradas (Modelo A ou Modelo B). Os modelos são duas formas de gestão que 

caracterizam as USF’s. Das 150 USF’s estudadas, constatamos que 66,7% se encontra 

em Modelo B, e 33,3% em Modelo A. Efectuamos uma pequena caracterização de cada 

uma das USF’s estudadas.  

 

Toda está reforma “melhorar a acessibilidade, aumentar a satisfação de 

profissionais e utilizadores, melhorar a qualidade e a continuidade de cuidados e 

melhorar a eficiência”, são pontos chaves para o sucesso das USF’s (Pisco, 2007:139). 

 

USF Manuel Rocha Peixoto inaugurada em 2009, em Braga, a USF Manuel 

Rocha Peixoto, trabalha em Modelo A, inteiro. Abrangendo 10500 utentes, dos quais 

2500 estavam até ao momento, sem médico de família. De acordo com a coordenadora, 

a nova unidade de saúde tem como objectivo “a vigilância da saúde infantil e materna, 

da saúde dos adultos e o apoio domiciliário ao idoso. Estamos também preparados para 

situações agudas que aconteçam no momento da consulta”. A USF conta com os 

serviços de seis médicos, seis enfermeiros e cinco secretários clínicos.  

USF Joane abriu as portas em Novembro 2007, localizada no edifício da antiga 

extensão de Saúde Joane, encontrando-se a trabalhar em Modelo B. Segundo o 

coordenador, a equipa da USF Joane, vai dar resposta a uma população de 16.600 

pessoas, destas cerca de 3.400 não tinham médico de família atribuído. Os ganhos são 

muito significativos para a freguesia, que deixa de ter utentes a descoberto. Nestas 

áreas, a USF arrancou com as equipas completas: sete administrativos e 11 enfermeiros 

de família, com listas de 1.550 utentes – entre 300 e 400 famílias, interior. 
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USF Physis tem como missão prestar CSP com qualidade à população inscrita. 

É uma equipa coesa composta por 7 Médicos, 8 Enfermeiros e 6 Secretários Clínicos. 

Encontra-se a trabalhar em Modelo B, litoral. 

USF Lethes situada em Ponte de Lima e a trabalhar em Modelo A, litoral 

segundo o coordenador, tem como missão a “promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação”. Constituída por 9 médicos, 9 enfermeiros e 7 secretários 

clínicos.  

USF Vale de Âncora abriu as portas em Janeiro de 2009 e encontra-se a 

trabalhar em Modelo A, litoral. Oferece aos utentes das freguesias do Vale do Âncora, 

Moledo e Afife, inscritos nos seus Médicos, um atendimento com mais qualidade e 

brevidade nas situações de doença crónica e aguda, excepto em situações de urgência, 

que deverão dirigir-se ao Centro Hospitalar Alto Minho - Viana Castelo, assim como a 

todos os doentes que esporadicamente residam na sua área de influência e, que em 

situações concretas, necessitem de consulta, garante o coordenador da USF. 

USF Vale do Vez iniciou as suas funções em Outubro de 2008, no edifício do 

CS de Arcos de Valdevez. A equipa é constituída por 5 médicos, igual número de 

enfermeiros e 4 secretários clínicos. Encontrando-se a Modelo A de gestão, litoral 

USF Egas Moniz em Santa Maria da Feira, abriu portas em Abril de 2007. O 

novo espaço de saúde fica instalado numa das antigas casas dos magistrados. A equipa é 

formada por seis médicos, seis enfermeiros e 4 secretários clínicos. Tratando-se da 

terceira USF no concelho de Santa Maria da Feira, a sua prestação de cuidados é feita a 

uma população de, aproximadamente, 10500 utentes, encontrando-se hoje no Modelo B, 

litoral.  

USF Espinho foi a segunda USF a nascer na Costa de Prata em Dezembro de 

2007. O trabalho contínuo de 6 médicos, igual número de enfermeiros e 5 secretários 

clínicos, é feito com uma enorme preocupação pela assistência domiciliária, pelo facto 

da cidade ser residente para um largo número de idosos. Segundo o coordenador a 

capacidade de estes idosos se deslocarem até nós é cada vez mais limitada, pelo que 

temos de ser nós a ir ter com eles”. Encontrando-se a trabalhar em Modelo A, litoral.  
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USF Cuidar situada em Santa Maria Feira, prevista para servir 12.900 

utentes, a USF Cuidar integra 8 médicos, 8 enfermeiros e 5 secretários clínicos, em 

Modelo A de gestão, litoral. 

USF Porto Centro, a funcionar desde Dezembro de 2007, a USF do Centro de 

Saúde do Bonfim/Batalha é constituída por 8 médicos de família, 8 enfermeiros e 6 

secretários clínicos. Funciona no 1º piso das instalações do CS do Bonfim/Batalha em 

Modelo B, litoral.  

USF Alpendurada, abriu as portas em Setembro de 2006 como Modelo 

organizacional no Regime Remuneratório Experimental, respondendo a uma ambição 

muito antiga da população, que se encontrava sem médico de família desde há dezoito 

anos. A equipa é constituída por 5 médicos, 5 enfermeiros e 4 secretários clínicos. 

Encontrando-se a funcionar em Modelo B, interior. 

USF São Bento situada Rio Tinto, arrancou em Novembro de 2006 com 

espírito da mudança, segundo a coordenadora. Neste momento encontra-se a trabalhar 

em Modelo B. Constituída por 6 médicos, 5 enfermeiras e 4 secretários clínicos, litoral.  

USF Fénix iniciou funções em Dezembro de 2007, e tem como a missão a 

qualidade e a humanização na promoção da saúde no concelho de Vila Real. Numa 

visão de referência, contribui para a excelência dos CPS, tem como valores a função 

social de participação cívica, prestando a melhor assistência possível, num ambiente 

solidário de respeito, de exigência e de tolerância. A sua equipa é constituída por 9 

médicos, 10 enfermeiros e 6 secretários clínicos. Funcionando em Modelo A, interior.  

USF Torre Dona Chama, situada no concelho de Mirandela iniciou funções em 

Julho de 2007, em Modelo A. Constituída por 3 médicos, 3 enfermeiros e 3 secretários 

clínicos, interior.  

USF Douro Vita a funcionar no concelho de Lamego em Novembro de 2007, a 

equipa estava em condições de avançar, com 6 médicos, igual número de enfermeiros e 

5 secretários clínicos para uma população de cerca de 11 mil utentes. A funcionar em 

Modelo A, interior.  
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Das quinze USF’s em estudo, poderemos verificar que 80% situam-se no litoral, 

e 20% no interior e quando ao modelo de funcionamento de cada USF, constatamos que 

66,7% se encontra em Modelo B, e 33,3% em Modelo A.  

 “Face à evidência científica internacional de que a melhor relação 

custo/beneficio se obtém com os CSP bem organizados e bem geridos, com os recursos 

humanos bem treinados e motivados, essa aposta é aquela que produz mais eficiência, 

mais ganhos em saúde e maior satisfação de profissionais e utentes” (Pisco, 2010:11). 

As dimensões teóricas do estudo, permitem-nos chegar ao nosso modelo teórico, 

contendo as dimensões e referências teóricas do estudo, como poderemos ver a seguir. 

 
Figura 9 – As dimensões teóricas 

Segundo as sete dimensões e referências teóricas foi-nos imprescindível a sua 

ligação na parte descritiva dos resultados, que apresentamos a seguir. 
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CAPITULO II – Metodologia de análise  
 

 

2.1 – Tipo de estudo 
 

O tipo de estudo utilizado é um estudo quantitativo correlacional, observacional 

e transversal.  

Quantitativo correlacional, porque se pretende generalizar os resultados de uma 

determinada população em estudo a partir de uma amostra, avaliando se existe ou não a 

relação entre as variáveis dependentes e variáveis independentes, não se estabelecendo 

uma relação causa-efeito (Carmo & Ferreira, 1999:20; Mausner & Kramer, 1999:33; 

Fortin, 2000:31). Através deste tipo de estudo é possível verificar a natureza das 

relações entre determinadas variáveis, apoiando-se em trabalhos de investigação 

anteriores (Fortin, 2000). 

Observacional porque não se manipula as variáveis independentes (Carmo & 

Ferreira, 1998:18; Mausner & Kramer, 1999:30), isto é, as variáveis são apresentadas 

conforme são obtidas, não havendo interferência por parte do investigador.  

Transversal porque se pretende determinar a sobrecarga física, emocional, e 

social da amostra, num determinado momento temporal, ou seja, no momento da 

aplicação do instrumento de colheita de dados.  
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2.2 – População e amostra  
 

A população do estudo são os utentes com mais de 65 anos, da USF Torre Dona 

Chama, USF Fenix, USF Douro Vita, USF Vale de Âncora, USF Lethes, USF Espinho, 

USF Alpendurada, USF S. Bento, USF Porto Centro, USF Cuidar, USF Egas Moniz, 

USF Physis, USF Manuel Rocha Peixoto; USF Joane; USF Vale do Vez.  

A escolha das USF’s deve-se fundamentalmente ao modelo de trabalho em que 

se encontram (Modelo A, Modelo B) e à região (litoral e interior). É um sub-grupo da 

população de estudo seleccionado de tal forma que as observações que dele fizermos 

possam ser generalizadas à totalidade desta população. O processo para definir a 

amostra, designa-se por amostragem (Fortin, 2000:40). 

Assim, em Julho de 2009, a amostra foi de 215 utentes, sendo um total de 

consultas à população com mais de 65 anos distribuída da seguinte forma:   

Ano 2009 

USF 

1ª consulta 

(Homem > 65) 

1ª consulta 

(Mulheres > 65) 

Consultas 

seguintes 

(Homem > 65) 

 Consultas 

seguintes 

(Mulheres > 65) 

Total de consultas 

(> 65) 

Alpendorada 337 474 1766 2824 5401 

Braga 298 442 600 1059 2399 

Cuidar 631 938 3318 5723 10610 

Douro Vita 569 838 2729 4281 8417 

Egaz Moniz 506 679 2130 3081 6396 

Espinho 576 884 2563 4007 8030 

Fénix 558 796 885 1563 3802 

Joane 657 928 2662 4329 8576 

Lethes 952 1445 5624 9078 17099 

Physis 576 834 2274 3611 7295 

Porto 693 1238 2318 4453 8702 

S. Bento 591 874 1520 2585 5570 

Torre D. Chama 353 499 1375 2075 4302 

Vale do Âncora 582 961 2199 3632 7374 

Vale de Vez 646 1042 2920 4767 9375 

Total 8525 12872 34883 57068 113348 

Quadro 11 – Distribuição do número de consultas   
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2.3 – Variáveis/dimensões do estudo 
 

A variável que pretendemos investigar é o objecto de estudo, controlados por 

nós, investigadores, é o resultado da acção das variáveis independentes. Iremos ter neste 

estudo uma variável dependente que compreende sete dimensões, que poderemos ver a 

seguir a que cada uma compreende.  

Produtividade em saúde agrega, além de aspectos quantitativos, aspectos 

qualitativos que envolvem dimensões individuais de um determinado grupo 

populacional. Podemos referir como exemplo o serviço de vacinação e consultas, com a 

expectativa do utente de diminuir o risco de determinada doença e melhorar o seu 

estado de saúde (Azevedo, 1994:50).  

Segundo Alves (2003:22) a satisfação “obtém-se quando um indivíduo equilibra as 

suas expectativas com o rendimento real do bem ou serviço, ou inclusivamente supera as suas 

previsões”. Poderemos dizer que a satisfação está ligada à aquisição de certos resultados 

no caso do um utente que necessite de cuidados, pelo que o resultado único para este 

objectivo seja a sua melhoria de saúde.  

De acordo com Ribeiro (2005:30) “(...) o sentido da satisfação é dado pelo próprio 

sujeito (…), sendo um aspecto determinado por cada pessoa e pressupõe elementos afectivos e 

cognitivos individuais”.  

Qualidade na saúde, “é satisfazer e diminuir as necessidades e não responder à 

procura, oferecendo mais; é ser proactivo para prevenir e dar resposta e não para a procura de 

novas oportunidades de mercado; é reunir integralmente como atributo a efectividade, 

eficiência, aceitabilidade e a equidade e não a exigência única da aceitabilidade” 
(http://www.portaldasaude.pt). 

A outra noção de qualidade, associada com as percepções dos utentes de saúde, 

pode ser vista, de forma genérica, como qualidade dos cuidados prestados que 

aumentam o valor, subjectivo ou objectivo, desses cuidados para o utente. Qualidade 

para o utente é a medida em que os atributos/características dos cuidados prestados 

satisfazem as suas necessidades.  

Contudo, nem sempre a organização consegue reunir eficiência e eficácia. 

Algumas vezes pode consumir uma grande quantidade de recursos para atingir os 

objectivos, pelo que neste caso não será eficiente. Por outro lado, quando é feita uma 
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Disponibilidade  

Produtividade  

Efectividade 

Satisfação Eficiência  

Qualidade Técnico 
Cientifica 

 

Acessibilidade  

Contributo das USFs 
Norte Enquanto 

Instrumento Apoio ao 
Envelhecimento 

utilização intensiva e racional de recursos, mas pode não se alcançar os objectivos, 

indica que houve baixa eficácia. O objectivo é que a organização seja eficiente e eficaz. 

Eficácia entende-se por fim ou consequência de um tratamento, medicamento, 

tecnologia ou programa de saúde sob o ponto de vista estritamente profissional.  

Disponibilidade é designada a probabilidade de um serviço estar em bom estado 

de funcionamento a um momento dado. A disponibilidade exprime-se na maior parte do 

tempo sob a forma de taxa de disponibilidade expressa em percentagem, mostrando o 

tempo de disponibilidade sobre o tempo total. A disponibilidade no SNS melhorou 

significativamente em todo o País. Essa constatação foi feita por responsáveis das áreas 

de actividade farmacêutica do SNS. 

Acessibilidade, entendemos como uma medida de proporção da população que 

utiliza os serviços de saúde apropriados. Existem vários factores que a podem 

influenciar, tais como: financeiros (diminutos recursos financeiros), geográficos 

(distância que os utentes tem de percorrer para ter cuidados de saúde), organizacionais 

(carência de profissionais de saúde), sociológicos (barreiras linguísticas) e, por último, o 

factor cultural (prestação de cuidados de saúde, por profissionais de diferentes sexo).  

Na figura abaixo, podemos ver a interligação das sete dimensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Dimensões do estudo 
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Cada uma destas dimensões foi analisada por mais de oito variaveis, como 

podemos ver no questionário (Anexo II). Segundo Fortin (2000), a variavel 

independente é aquela que o investigador manipula num estudo para medir o seu efeito 

na variavel dependente. Surgem como contributo, causa ou elemento determinante da 

variavel dependente, permitindo descrever ou explicar as suas caracteristicas. No nosso 

caso concreto, a nossa variavel dependente “Contributo das USF’s Norte enquanto 

instrumento de apoio ao envelhecimento”, foi suportada pela análise das variaveis 

independentes da amostra com a localização geográfica (Litoral e Interior) e o modelo 

(Modelo A e Modelo B) das USF’s. 

 

 

2.4 – Questões/Hipóteses de investigação 
 

Uma questão de investigação constitui uma premissa ou uma afirmação de uma 

relação, ou relações entre duas ou mais variáveis em estudo, tentando explicar 

determinados factores que são objectos de estudo. De uma forma elementar, as 

hipóteses postulam uma relação entre uma variável dependente e uma variável 

independente (Graça, 1999:40). 

Assim, neste estudo, tendo em conta o modelo de investigação, são aferidas as 

seguintes questões de investigação: 

 Qual o perfil dos utentes das USF’s do Interior e do Litoral e ainda do Modelo A 

e B? 

 Qual o perfil dos profissionais das USF’s do Interior e do Litoral e ainda do 

Modelo A e B? 

Em relação às hipóteses de investigação, definimos duas: 

 As USF’s do Litoral e do Interior contribuem de forma diferente para o 

envelhecimento, dependo das necessidades dos utentes. 

 As USF’ Modelo A e Modelo B contribuem de forma diferenciada para o 

envelhecimento, dada a sua forma de incentivos. 
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2.5 – Instrumento de recolha de dados 
 

Para a avaliação das variáveis é aplicado um questionário (Anexo II), que 

integra duas partes. A primeira reflecte a caracterização da população e integra oito 

itens. A segunda caracteriza as USF’s em estudo, de acordo com a opinião dos nossos 

utentes. A figura seguinte reflecte o nosso modelo de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –Componentes do instrumento de recolha de dados 

Foram ainda realizadas duas entrevistas informais a intervenientes chaves do 

sector, designadamente ao ex-coordenador da MCSP, e ao Director Executivo do ACES 

de Gondomar (Anexo III). 

 

 

2.6 – Pré-teste 
 

Com a finalidade de validar a clareza, compreensão e pertinência das questões, e 

prever o tempo médio de preenchimento do questionário, é aplicado um pré-teste a 

cinco utentes da USF Nascente, ACES de Gondomar, sendo a aplicação dos 

questionários directa. Constata-se que não existem dificuldades na compreensão do 

questionário, sendo o tempo médio de preenchimento de 20 a 30 minutos.  
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2.7 – Procedimento na recolha de dados 
 

Para que fosse possível a aplicação do instrumento de recolha de dados, foi 

elaborado por escrito o pedido de autorização à Administração Regional do Norte 

(Anexo IV). 

A aplicação do questionário decorreu durante os meses de Julho e Agosto de 2009 

aos utentes das USF’s em estudo que preenchiam os seguintes requisitos: 

 Serem maiores de 65 anos; e estarem orientados no tempo e no espaço.  

Desta metodologia, resultaram 225 inquéritos válidos, num total de 26.034.524 

utentes das USF’s em estudo.  

 

 

2.8 – Aspectos éticos  
 

Qualquer investigação que inclua pessoas levanta questões de ordem moral e 

ética, e estas estão presentes desde que se determina o problema até à conclusão do 

estudo. Segundo o Código Deontológico dos Sociólogos (http://www.aps.pt, 2010) 
“quaisquer que sejam os papéis profissionais dos sociólogos – de investigador, professor, 

técnico, consultor, quadro dirigente ou outros – o trabalho sociológico é uma actividade de 

base científica, assente em competências próprias de elevada qualificação, decorrentes de uma 

preparação específica em sociologia, nos planos teórico, metodológico, técnico e relacional”.  

“O Código Deontológico tem como preocupação fundamental explicitar os principais 

tipos de responsabilidades dos sociólogos para com financiadores e clientes, alunos e colegas, 

inquiridos e entrevistados, grupos e instituições alvo de pesquisa ou intervenção, outras fontes 

de informação e contextos sociais que possam ser afectados; em termos gerais, 

responsabilidades para com a sociologia e a sociedade”. 

Fortin (2000:15), refere que “a ética coloca problemas particulares aos 

investigadores decorrentes das exigências morais que, em situações, podem entrar em conflito 

com o rigor da investigação. Na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um limite 

que não deve ser ultrapassado; este limite refere-se ao respeito pela pessoa e à protecção do 

seu direito de viver livre e dignamente enquanto ser humano”. 
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Assim, se um estudo qualquer que seja o seu método, e durante as diversas fases 

de investigação é susceptível de causar prejuízos às pessoas, é moral e eticamente 

inaceitável, tanto para o investigador como para o sujeito.  

Neste estudo são tomadas as disposições necessárias para proteger os direitos e 

liberdades das pessoas que participam no processo de investigação. Como poderemos 

ver a seguir na apresentação e interpretação dos resultados.  
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CAPÍTULO III – Apresentação e interpretação dos resultados 
 

 

Esta investigação consiste em analisar até que ponto as USF’s estão a dar uma 

resposta ao envelhecimento da população desde vários pontos de vistas: acessibilidade, 

disponibilidade, produtividade, satisfação, efectividade, eficiência e qualidade técnico 

cientifica. A apresentação dos resultados advém dos factores observados durante a 

colheita de dados e do tratamento estatístico. 

O tratamento de dados é efectuado através do programa informático SPSS. Os 

resultados são apresentados através de quadro, tabelas e gráficos, acompanhados de uma 

descrição narrativa de modo a fornecer uma ligação lógica com as questões de 

investigação e as hipóteses do estudo.  

 

Figura 12 - Esquema da apresentação dos resultados 
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O quadro seguinte resume as questões que compõem as diversas dimensões em estudo.  

Variáveis Dimensões/Indicadores 

Questão: 1.3, 2.3, 4.1.4, 4.2.3,6.8 Disponibilidade 

Questão: 1.1, 3.3, 4.2.2, 5.2, 6.3, 7.5, 7.6, 11 Acessibilidade 

Questão: 2.2, 4.1.1, 9 Produtividade 

Questão: 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 5.1, 5.3, 5.4, 7.2, 

7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 10 

Qualidade técnica-cientifica 

Questão: 3.1, 4.1.3, 5.5, 7.7. Efectividade 

Questão: 1.2, 3.2, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.5, 6.4, 6.5, 

7.1,  

Eficiência  

Questão: 2.1, 6.1, 6.6,6.7,  Satisfação 

Quadro 12 – Distribuição das sete dimensões pelas questões em estudo 

 

 

3.1 – Caracterização da amostra  
 

As USF’s em estudo 

O estudo foi constituído por 15 USF’s, tendo sido a sua escolha baseada no 

modelo de trabalho. Poderemos verificar que 80% situam-se no Litoral, e 20% no 

Interior, 66,7% encontra-se em Modelo B, e 33,3% em Modelo A, como poderemos ver 

nas tabelas seguintes.  

 

 Frequência Percentagem 

Tipologia Litoral 
Interior 

180 
45 

80,0 
20,0 

Modelo Modelo A 
Modelo B 

75 
150 

33,3 
66,7 

 

Tabela 1 – Tipologia e modelo da amostra 
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 Frequência Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de Saúde 

Familiar 

Alpendorada 

Braga 

Cuidar (S. João Ver) 

Douro Vita 

Egaz Moniz 

Espinho 

Fénix – Vila Real 

Joane 

Lethes 

Physis 

Porto 

S. Bento 

Torre Dona Chama 

Val do Vez 

Vale de Âncora 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

 Total 225 100,0 

Tabela 2 – Distribuição das USF’s 

 
Os utentes da USF em estudo 

 

Relativamente ao sexo dos entrevistados, 57,2 % da amostra pertence ao sexo 

feminino, e 42,8% pertence ao sexo masculino. Mais de 50% da amostra encontra-se 

casada(o). 44,0% da amostra vive com um pessoa, ficando com valores pouco 

diferenciados os que vivem sozinhos ou com duas pessoas, 16,0% e 16,9%. 
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 Frequência Percentagem 

Sexo Masculino 

Feminino 

95 

127 

42,8 

57,2 

 

 

Grupo etário 

65 – 70 

71 – 75 

76 – 80 

81 – 85 

+ 85 

105 

61 

30 

21 

8 

46,7 

27,1 

13,3 

9,3 

3,6 

 

 

Estado civil 

Casado(a) 

Solteiro(a) 

Viúvo(a) 

Divorciado(a) 

União de Facto 

138 

16 

61 

9 

1 

61,3 

7,1 

27,1 

4,0 

0,4 

 

 

Quantas pessoas 

residem no domicílio 

não contando consigo 

Nenhuma 

1 Pessoa 

2 Pessoas  

3 Pessoas 

4 Pessoas 

5 Pessoas 

6 Pessoas 

7 Pessoas 

36 

99 

38 

23 

18 

5 

4 

2 

16,0 

44,0 

16,9 

10,2 

8,0 

2,2 

1,8 

0,9 
 

Tabela 3 – Sexo, grupo etário, estado civil, residência da amostra 

 

A idade máxima dos entrevistados foi de 99 anos, tendo sido a média de idades 

de 72.5 anos.  

 

Idade 

N Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

225 72,5 72,0 65,0 6,4 65,00 99,00 
 

Tabela 4 – Média, mediana, moda, desvio padrão, mínimo e máximo das idades 

 

O nível de instrução escolar tem a percentagem mais baixa no Ensino de pós-

graduação com 1,3%, ficando a de ensino básico com 52,9%. A situação de actual de 

emprego é mais elevada na categoria dos reformados com 83,15. A profissão dos 

entrevistados 25,8% da amostra é pessoas qualificadas da agricultura e pesca, ficando 

uma pequena parte para técnicos e profissionais de nível médio e operários de 

instalações e máquinas e trabalhadores de montagem com 3,3%.  
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 Frequência Percentagem 

 

 

Qual o seu nível de 

instrução escolar 

Não sabe ler ou escrever 

Sabe ler e escrever sem possuir grau de ensino 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Pós-Secundário 

Ensino Superior 

37 

37 

119 

20 

3 

9 

16,4 

16,4 

52,9 

8,9 

1,3 

4,0 

Qual das seguintes 

descrições se 

adequada à sua 

situação actual 

Empregada(o) 

Desempregada(o) 

Doméstica(o) 

Reformada(o) 

Outra 

13 

2 

19 

187 

4 

5,8 

0,9 

8,4 

83,1 

1,8 

 

 

 

 

 

 

Qual a sua profissão 

Quadro superior da administração pública, 

dirigente e quadro 

Especialista das profissões intelectuais e 

cientistas 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 

Pessoal administrativo e similares 

Pessoal dos serviços similares 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura e pesca 

Operários de instalações e máquinas e 

trabalhadores de montagem 

Trabalhadores não qualificados 

Membros das forças armadas 

Outros  

5 

 

3 

 

7 

19 

9 

55 

 

75 

 

7 

24 

9 

2,3 

 

1,4 

 

3,3 

8,9 

4,2 

25,8 

 

35,3 

 

3,3 

11,3 

4,2 
 

Tabela 5 – Nível de instrução escolar, situação actual, profissão 

 

 

3.2 – Apresentação dos resultados globais 
 

Como referido anteriormente, os itens do questionário foram agrupados para 

constituir as sete dimensões em estudo, pelo que nos próximos quadros a apresentação é 

realizada por dimensão. 
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A dimensão acessibilidade  

 

Verifica-se que na maioria dos itens as percentagens mais frequentes estão 

situadas nas categorias “regular” e “bom”. O equivalente a 47,1% (n=106) considera 

que a facilidade de marcação de consulta é regular, e o valor de 43,1% (n=97) referiu 

que a facilidade de marcação é boa; somente o correspondente a 2,7% (n=6) atribuiu 

uma visão negativa.  

Em relação à forma como a família foi informada do estado de saúde dos 

participantes em caso de urgência é vista como sendo positiva pela grande maioria dos 

inquiridos, pois a percentagem de 44,8% (n=99) assinalou a categoria da regularidade e 

42,5% (n=94) considera que a informação foi boa, apenas um elemento atribui uma 

avaliação negativa. 

Para a maior parte dos inquiridos a facilidade de falar com o médico é regular 

(53,1%; n=119) e para 35,7% (n=80) a facilidade é boa. Mais uma vez se constata que a 

percentagem de elementos que assinalaram a categoria “mau” é exígua, ficando na 

ordem dos 0,9% (n=2) enquanto a avaliação de muito boa e excelente é mais 

considerável (8,9%; n=20 e 1,3%; n=3 respectivamente). 

No que concerne à recomendação da sua USF a uma pessoa próxima, seja 

familiar ou amiga, verifica-se que o equivalente a 65% (n=145) referiu que 

provavelmente recomendaria a sua USF e o valor de 32,3% (n=72) indicou que 

certamente o faria. Seis elementos deram respostas menos favoráveis, em que 2,2% 

(n=5) assinalou que provavelmente não recomendaria o serviço e 0,4% (n=1) 

definitivamente não o aconselharia. 

A grande maioria de participantes, mais concretamente 82,1% (n=183) discorda 

que gostariam de participar mais activamente nas decisões e nos cuidados, o que indica 

que estão satisfeitos com a prestação de cuidados de saúde. Neste item o grau de 

concordância com a afirmação é somente de 11,2% (n=25 em “concordo”) e de 0,4% 

(n=1 em “concordo plenamente”).  

Da mesma forma, a percentagem mais expressiva discorda que a USF deveria 

permitir aos familiares uma participação mais activa na prestação dos seus cuidados de 
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saúde, demonstrando, novamente, que os indagados apresentam uma apreciação positiva 

da prestação de cuidados. 

Em relação aos próprios acessos, os participantes consideram que a sinalização e 

a facilidade de se deslocar dentro da USF é boa (76,8%; n=172), tal como se verifica 

para o estacionamento, pois o equivalente a 48,9% (n=107) considera que existem 

lugares disponíveis e a sua localização é boa, e o valor de 14,3% (n=22) referiu que o 

estacionamento é muito bom. Resta mencionar dentro desta dimensão que, na maioria 

dos casos, é o próprio utente que compra a sua medicação (79,5%; n=178), e nos 

restantes casos a medicação é adquirida por parte de uma familiar (20,5%; n=46). 

Assim, após o exposto, verificamos que para a maioria dos inquiridos a 

avaliação é bastante positiva nos cuidados de saúde que lhes são assegurados, na 

marcação de consultas, na facilidade de comunicação com o médico e nos acessos à 

USF, na dimensão da Acessibilidade 

 Frequência Percentagem 

A facilidade em marcar uma consulta Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

6 

106 

97 

11 

5 

2,7 

47,1 

43,1 

4,9 

2,2 

Forma como os familiares foram 

informados acerca da sua saúde, m caso 

urgente 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

99 

94 

25 

2 

0,5 

44,8 

42,5 

11,3 

0,9 

Facilidade de falar com o seu médico Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

119 

80 

20 

3 

0,9 

53,1 

35,7 

8,9 

1,3 

Recomendaria esta UCF a um familiar 

ou amigo? 

Claro que sim 

Provavelmente sim 

Provavelmente não 

Claro que não 

72 

145 

5 

1 

32,3 

65,0 

2,2 

0,4 

Gostaria de ter participado mais nas 

decisões da forma como sou cuidado(a) 

Discordo Plenamente 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

14 

183 

25 

1 

6,3 

82,1 

11,2 

0,4 
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A USF deveria ter permitido que 

familiares participassem mais nos 

cuidados que me foram prestados 

Discordo Plenamente 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

16 

182 

22 

2 

7,2 

82,0 

9,9 

0,9 

Sinalização: facilidade de se orientar 

dentro da USF 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

12 

172 

32 

7 

0,4 

5,4 

76,8 

14,3 

3,1 

Estacionamento: lugares disponíveis e 

sua localização 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

37 

48 

107 

22 

5 

16,9 

21,9 

48,9 

10,0 

2,3 

Quem lhe compra a medicação? Utente 

Família  

178 

46 

79,5 

20,5 

Tabela 6 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da acessibilidade 

 
A dimensão eficiência  

 

Composta por oito itens, verifica-se que a informação sobre o tempo de espera 

das consultas é considerada boa por 56,3% (n=126) e regular por 34,4% (n=77). Do 

mesmo modo, a forma como os inquiridos foram esclarecidos sobre o funcionamento da 

USF é visto por 50,9% (n=114) como boa, e a percentagem seguinte refere que o 

esclarecimento foi regular (36,2%; n=81). 

Na questão sobre a frequência com que a equipa de saúde verificou o estado de 

saúde, a maioria dos participantes assinalou que foi boa (62,6%; n=137), e o valor de 

17,8% (n=39) assinalou que a frequência da vigilância é muito boa. O mesmo se 

verifica relativamente à forma como a equipa de saúde comunica com os utentes e com 

os seus familiares, pois as percentagens mais frequentes encontram-se nas categorias 

“bom” e “muito bom”, com as percentagens de 60,6% (n=132) e 18,3% (n=40) 

respectivamente. 

A opinião dos inquiridos continua a ser favorável no que concerne à forma como 

o médico os informou do seu estado de saúde (68,9%; n=155 em “bom” e 15,1%; n=34 

em “regular”, e somente 0,9% (n=2) considera que o médico foi mau neste 

procedimento.  
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A grande maioria dos participantes concorda que sempre soube quem era o seu 

médico de família (88,8%; n=199) e o valor de 8% (n=18) concorda plenamente que 

esteve sempre informado. Por outro lado, o mesmo não se constata em relação ao 

enfermeiro destacado uma vez que 46,4% (n=104) referiu que concorda com a alegação, 

mas o equivalente a 42,4% (n=95) mencionou que discorda que sempre teve 

conhecimento do enfermeiro atribuído. 

Quanto à privacidade, verifica-se que a percentagem mais saliente considera que 

sempre foi bem assegurada (73,2%; n=164) e o correspondente a 15,6% (n=35) 

considera que a privacidade foi muito bem garantida. Nesta questão o valor de 6,7% 

(n=15) refere que a manutenção da sua privacidade é excelente. 

 Frequência Percentagem 

 

A informação sobre o tempo de espera 

para a consulta 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

3 

77 

126 

16 

2 

1,3 

34,4 

56,3 

7,1 

0,9 

 

Forma como foi esclarecido como 

funciona a USF 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

81 

114 

25 

3 

0,4 

36,2 

50,9 

11,2 

1,3 

 

Frequência com que a equipa verificou 

o seu estado de saúde 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

36 

137 

39 

7 

16,4 

62,6 

17,8 

3,2 

 

Forma como a equipa comunica com os 

utentes e familiares 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

29 

132 

40 

17 

13,3 

60,6 

18,3 

7,8 

 

Forma como o seu médico o informou 

acerca da sua saúde 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

34 

155 

28 

6 

0,9 

15,1 

68,9 

12,4 

2,7 

 

Soube sempre quem era o meu médico 

de família 

Discordo Plenamente 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

1 

6 

199 

18 

0,4 

2,7 

88,8 

8,0 

 

Soube sempre quem era o meu 

Discordo Plenamente 

Discordo 

13 

95 

5,8 

42,4 
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enfermeiro de família Concordo 

Concordo Plenamente 

104 

12 

46,4 

5,4 

 

Privacidade: foi sempre assegurada 

 Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

10 

164 

35 

15 

4,5 

73,2 

15,6 

6,7 

Tabela 7 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da eficiência 

 

A dimensão disponibilidade  

 

Onde estão inseridos seis itens, a atenção dada às necessidades dos utentes é 

considerada boa por 55,2% (n=123) e a percentagem seguinte assinalou que a atenção é 

regular (28,3%; n=63). Nesta variável a percentagem de elementos que atribui a 

avaliação de “muito bom” e “excelente” é maior do que os inquiridos que consideram 

que a atenção dada às suas necessidades é má (0,4%; n=1). 

 

 Frequência Percentagem 

 

A atenção dada às suas 

necessidades 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

63 

123 

33 

3 

0,4 

28,3 

55,2 

14,8 

1,3 

 

Capacidade da equipa o fazer sentir 

confiante e segura(o) 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

71 

123 

27 

3 

31,7 

54,9 

12,1 

1,3 

Sensibilidade da equipa da USF em 

relação aos seus problemas e 

preocupações  

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

72 

122 

26 

2 

32,4 

55,0 

11,7 

0,9 

Cortesia, respeito, amizade e 

gentileza com que foi cuidado pela 

equipa 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

27 

129 

39 

24 

12,3 

58,9 

17,8 

11,0 

 

Cortesia, respeito, amizade e 

gentileza com que foi cuidado  

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

34 

147 

37 

5 

0,9 

15,1 

65,3 

16,4 

2,2 
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Forma como equipa, secretários 

clínicos me tratou foi boa 

Discordo Plenamente 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

1 

5 

206 

11 

0,4 

2,2 

92,4 

4,9 
 

Tabela 8 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da disponibilidade 

A capacidade da equipa de saúde em fazer sentir o doente confiante e seguro é 

boa para 54,9% dos casos (n=123) e regular para 31,7% (n=71). A sensibilidade que a 

equipa da USF apresenta em relação aos problemas e preocupações dos participantes 

também é vista como positiva pela maior parte dos inquiridos, pois 55% (n=122) 

assinalou que a sensibilidade é boa e 32,4% (n=72) indicou a categoria “regular”. 

A cortesia, o respeito, a amizade e gentileza com que a equipa de saúde prestou 

os cuidados foi boa para 58,9% (n=129) e o valor de 17,8% (n=39) e 11% (n=24) 

atribuiu a avaliação máxima de “muito bom” e “excelente”. No último item presente na 

tabela verifica-se ainda que a grande maioria de elementos inquiridos concorda que a 

forma como foram tratados pela equipa do secretariado da USF é boa (92,4%; n=206). 

 

A dimensão satisfação  

 

Quatro itens compõem esta dimensão, e na tabela seguinte constata-se que os 

resultados continuam a ser positivos para a maioria da amostra. O equivalente a 56% 

(n=126) referiu que a vontade da equipa de saúde satisfazer as suas necessidades é boa, 

o valor de 26,7% (n=60) mencionou a categoria “regular”, e não existe qualquer 

elemento a referir que a vontade da equipa é má. 

A grande maioria de inquiridos concorda que foi tão bem cuidada pela equipa de 

saúde da USF que comentou o facto com familiares e amigos (82,1%; n=183). Da 

mesma forma, concordam que foram muito bem cuidados pela equipa médica (90,1%; 

n=200) e muito bem cuidados pela equipa de enfermagem (90,6%; n=203). 
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 Frequência Percentagem 

Vontade da equipa satisfazer as 

suas necessidades 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

60 

126 

35 

4 

26,7 

56,0 

15,0 

1,8 

Fui tão bem cuidada(o) até 

comentei com a minha família e  

amigos 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

26 

183 

14 

11,7 

82,1 

6,4 

 

Fui muito bem cuidada(o) pela 

equipa médica 

Discordo Plenamente 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

2 

6 

200 

14 

0,9 

2,7 

90,1 

6,3 

Fui muito bem cuidada(o) pela 

equipa de enfermagem 

Discordo 

Concordo 

Concordo Plenamente 

3 

203 

18 

1,3 

90,6 

8,0 

Tabela 9 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da satisfação 

 

A dimensão efectividade  

Esta dimensão é composta por quatro itens, e constata-se que as percentagens 

mais expressivas estão presentes nas categorias “bom” e “regular”, com excepção do 

último item onde as percentagens mais evidentes estão nas opções “regular” e “muito 

bom”. 

De facto, a maioria de elementos referiu que a vontade da equipa de saúde em 

responder às suas dúvidas é boa (54,5%; n=122) ou regular (29,5%; n=66). Também a 

rapidez com que acorreram a ajudar os utentes é considerada boa por 61% (n=133) e 

regular por 19,3% (n=42). Nas últimas variáveis apresentadas existe quem tenha 

referido as categorias “muito bom” e “excelente”, mas nenhum inquirido indicou que a 

vontade e a rapidez é má. 

A imagem da USF e a sua reputação na comunidade é boa para 56,1% 8n=125) e 

vista como regular por 29,6% (n=66), verificando-se novamente que nenhum 

participante considera que existe má imagem da USF na comunidade. Relativamente ao 

horário de funcionamento da USF e à facilidade de consulta as opiniões são, na maioria, 

bastante favoráveis, pois o horário é considerado bom por 73,7% (n=165) e muito bom 

por 14,3% (n=32). 
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 Frequência Percentagem 

 

Vontade da equipa da USF de 

responder às suas perguntas 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

66 

122 

32 

4 

29,5 

54,5 

14,3 

1,8 

 

Rapidez com que acorreram a 

ajuda(o) 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

42 

133 

33 

10 

19,3 

61,0 

15,1 

4,6 

 

Imagem da USF; reputação da USF 

na comunidade 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

66 

125 

27 

5 

29,6 

56,1 

12,1 

2,2 

 

 

Horário: facilidade na sua consulta 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

23 

165 

32 

3 

0,4 

10,3 

73,7 

14,3 

1,3 

Tabela 10 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da efectividade 

 

A dimensão produtividade  

Constituída por três itens, observa-se que 56,7% (n=127) considera que o 

trabalho da equipa da USF é bom e 30,4% (n=68) atribui-lhe qualidade regular. A forma 

como a equipa de saúde desempenha as suas actividades e tarefas é apreciado como 

bom por 61,2% (n=134) e o valor de 20,1% (n=44) refere que o desempenho das 

funções é muito bom. 

 Também se verifica que perante a questão se praticam actividade física, a 

maioria de elementos respondeu negativamente (77,3%; n=174), o que demonstra que 

somente 22,7% (n=51) apresenta produtividade de actividade física. 
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 Frequência Percentagem 

 

Trabalho em equipa da USF  

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

68 

127 

23 

6 

30,4 

56,7 

10,3 

2,7 

 

Forma como a equipa desempenha 

as suas actividades 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

30 

134 

44 

11 

13,7 

61,2 

20,1 

5,0 

 

Prática actividade física? 

Sim 

Não 

51 

174 

22,7 

77,3 

Tabela 11 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da produtividade 

 

 

A dimensão qualidade técnico-científica  

 

Por fim, resta apresentar os resultados percentuais da dimensão da qualidade 

técnico-científica, que é composta por 14 itens. A frequência com que os médicos 

verificam a evolução do estado de saúde é considerada boa pela maioria dos 

participantes (69,6%; n=156), e a forma como o médico fez o diagnóstico, examinou e 

prestou os cuidados é, igualmente, considerada boa pela percentagem mais expressiva 

(68,3%; n=153), tal como acontece com a forma como os médicos trabalham em equipa 

para prestar os cuidados de saúde, que é classificada como boa em 71,7% dos casos 

(n=160). 

Em geral os participantes consideram o seu estado de saúde regular (43,9%; 

n=98) ou bom (39,9%; n=89), e os cuidados de saúde e serviços que lhe são prestados 

na USF são avaliados como bons por 67,3% (n=150). O contributo das consultas para a 

melhoria da saúde foi bom em 61,9% dos casos (n=138), e a limpeza, o conforto, a 

iluminação e a temperatura existente na USF que frequentam são avaliadas como boas 

por 73,2% dos inquiridos (n=164). A possibilidade de utilizar equipamento de apoio, 

como por exemplo a cadeira de rodas, é considerada boa por 76% (n=168), e o 

equivalente a 72,3% (n=162) refere que existe um bom ambiente calmo e com sossego 

na USF. 

Relativamente a questões de saúde mental nas últimas quatro semanas, verifica-

se que a maioria dos participantes se sentiu calma e tranquila por algum tempo (42,9%; 
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n=96) ou a maior parte do tempo (33,9%; n=76). Por outro lado, o valor de 32,6% 

(n=73) referiu que se sentiu pouco tempo com muita energia e o correspondente a 

29,5% (n=66) apenas sentiu energia algum tempo. O sentimento de depressão foi 

sentido algum tempo por 44,4% (n=99) e pouco tempo por 24,7% (n=55). Verifica-se, 

ainda, que a saúde física ou problemas emocionais limitaram a actividade social por 

algum tempo em 76,4% dos casos (n=168), e a maioria dos inquiridos referiu ter a 

vacinação actualizada, mais concretamente 97,3% (n=214). 

 Frequência Percentagem 

 

Frequência com que os médicos 

verificam a sua evolução de saúde 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

35 

156 

24 

7 

0,9 

15,6 

69,6 

10,7 

3,1 

Forma como o seu médico fez o 

diagnóstico, examinou e cuidou 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

35 

153 

29 

5 

0,9 

15,6 

68,3 

12,9 

2,2 

Forma como os médicos trabalham em 

equipa para o cuidar 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

30 

160 

27 

5 

0,4 

13,5 

71,7 

12,1 

2,2 

Em geral, diria que a sua saúde é? Fraca 

Regular 

Boa 

Muito boa 

25 

98 

89 

11 

11,2 

43,9 

39,9 

4,9 

Cuidados e serviços que lhe foram 

prestados 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

44 

150 

23 

5 

0,4 

19,7 

67,3 

10,3 

2,2 

As suas consultas contribuíram para as 

suas melhoras 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

61 

138 

19 

4 

0,4 

27,4 

61,9 

8,5 

1,8 

USF: proporciona limpeza, conforto, 

iluminação e temperatura 

Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

2 

15 

164 

35 

8 

0,9 

6,7 

73,2 

15,6 

3,6 
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Utilização de equipamento de apoio: 

possibilidade de utilizar equipamento e 

apoio (ex: cadeira de rodas) 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

10 

168 

34 

9 

4,5 

76,0 

15,4 

4,1 

Ambiente calmo: paz e sossego Mau 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

1 

23 

162 

31 

7 

0,4 

10,3 

72,3 

13,8 

3,1 

Se sentiu calma(o) e tranquila(o)?  Nunca 

Pouco tempo 

Algum tempo 

Maior parte do tempo 

Sempre  

5 

35 

96 

76 

12 

2,2 

15,6 

42,3 

33,9 

5,4 

Se sentiu com muita energia? Nunca 

Pouco tempo 

Algum tempo 

Maior parte do tempo 

Sempre 

26 

73 

66 

46 

13 

11,6 

32,6 

29,5 

20,5 

5,8 

Se sentiu deprimida(o)? Nunca 

Pouco tempo 

Algum tempo 

Maior parte do tempo 

Sempre 

47 

55 

99 

16 

6 

21,1 

24,7 

44,4 

7,2 

2,7 

Durante as últimas quatro semanas, até 

que ponto é que a sua saúde física ou 

problemas emocionais limitaram a sua 

actividade social? 

Nunca 

Pouco tempo 

Algum tempo 

Maior parte do tempo 

Sempre 

13 

15 

168 

20 

4 

5,9 

6,8 

76,4 

9,1 

1,8 

Têm as vacinas em dia? Sim 

Não 

214 

6 

97,3 

2,7 

Tabela 12 – Resultados percentuais dos itens da dimensão da qualidade técnico-científica 

 

Interessa relembrar que os itens foram agrupados por dimensão, e que foi 

realizada a soma dos valores obtidos a cada item de forma a poder-se encontrar um 

valor total da dimensão. Este procedimento permite, não só, situar as opiniões gerais 

dos participantes relativamente às dimensões, mas também facilita e agiliza a 

comparação de resultados. 

Deste modo, relativamente à dimensão da Acessibilidade, composta por nove 

itens, as pontuações possíveis de obter estão situadas entre os 8 e os 40 pontos, sendo 

que quanto mais elevado for o resultado, melhor é a avaliação da dimensão. Através da 
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tabela seguinte é possível verificar que os valores obtidos pelos participantes estão 

compreendidas entre os 12 e os 32 valores, sendo que a média é de 20,4 (dp=2,64), a 

mediana indica que pelo menos 50% dos inquiridos obteve valores até aos 20 pontos, e 

a pontuação mais frequente é de 19 valores, o que leva a concluir que, de um modo 

geral, os inquiridos consideram que as condições relacionadas com a acessibilidade às 

consultas, aos médicos e à própria USF é positiva e razoável. 

No que concerne à Eficiência, composta por oito itens, os valores mínimos e 

máximos são de 8-38 pontos dos inquiridos alcançaram de 15 a 36 pontos, e a média 

está situada nos 23,3 (dp=3,62). A mediana é de 23 e a moda situa-se no mesmo valor. 

Estes resultados demonstram que a apreciação relativamente à eficiência dos 

profissionais da USF é positiva mas é mais elevada do que a apreciação realizada em 

relação à acessibilidade. 

Na Disponibilidade pode-se obter de 6-30 pontos (6 itens). Os valores 

alcançados estão compreendidos entre 9 e 29 valores. A média é de 17,7 (dp=2,97), a 

mediana e a moda estão nos 18 pontos. A disponibilidade dos profissionais é 

considerada positiva e moderada. 

No que respeita à Satisfação com os profissionais da USF, esta dimensão é 

composta por quatro itens e a pontuação pode situar-se entre os 4 e os 17 pontos. Os 

participantes obtiveram valores situados entre os 3 e os 17 valores, e a média é de 11,9 

(dp=1,46). A mediana e a moda, ambas de 12 valores, indicam que este é o resultado 

mais frequente. Assim, verifica-se que a satisfação com os profissionais é favorável e 

mais aproximada da satisfação máxima. 

A Efectividade, dimensão constituída por quatro itens, pode obter pontuações 

entre os 4 e 20 valores. Os resultados alcançados pelos participantes estão situados entre 

os 6 e os 20 pontos, com uma média de 11,7 valores (dp=2,07), a mediana e a moda são 

novamente de 12 pontos. A avaliação relativamente à Efectividade dos serviços e 

cuidados é positiva, mas moderada. 

Quanto à Produtividade, composta por 3 itens, a pontuação possível é de 2-12 

valores. Os resultados alcançados indicam que os inquiridos avaliam positivamente esta 

dimensão, mas moderadamente, pois alcançaram entre 4 e 11 pontos e a média é de 7,7 

(dp=1,35; mediana=8 e moda=8). 
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Por fim surge a Qualidade Técnico-Científica, que abrange o maior número de 

itens (14), e a pontuação pode situar-se entre 12-67 pontos. Pelos resultados alcançados 

(21-54) verifica-se que a média situa a satisfação dos inquiridos com a qualidade num 

nível também moderado e razoável (média=38,8; dp=4,61; mediana=38 e moda=37). 

Desta forma, no geral, a avaliação de todas as dimensões é positiva mas, 

associado aos resultados percentuais descritos anteriormente, confirma-se que os 

serviços, o funcionamento e o desempenho dos profissionais das USF’s é considerado 

entre o razoável ou moderado, e o bom ou moderado alto. 

 N Média Mediana Moda Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Acessibilidade 

Eficiência  

Disponibilidade 

Satisfação 

Efectividade  

Produtividade  

Qualidade técnico-científica 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

20,4 

23,3 

17,7 

11,9 

11,7 

7,7 

38,8 

20,0 

23,0 

18,0 

12,0 

12,0 

8,0 

38,0 

19 

23 

18 

12 

12 

8 

37 

2,64 

3,62 

2,97 

1,46 

2,07 

1,35 

4,61 

12 

15 

9 

3 

6 

4 

21 

32 

36 

29 

17 

20 

11 

54 

Tabela13 – Resultados descritivos das dimensões  

 

 

3.3 – Comparação por modelo, área geográfica e sexo  
 

A comparação dos resultados pretende verificar se existem diferenças 

significativas dos resultados das dimensões entre o Litoral e o Interior, Modelo A e o 

Modelo B e sexo. Para o efeito deve-se recorrer a testes estatísticos e, embora o número 

da amostra seja significativo, é indicado testar a normalidade das variáveis que se 

pretendem comparar de forma a saber qual o tipo de testes mais indicados: testes 

paramétricos ou testes não-paramétricos. 

Assim, realizou-se os testes da normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk para verificar se os dados são provenientes de uma distribuição normal, mas ao 

verificar os níveis de significância de ambos os testes, constata-se que em nenhuma das 

dimensões se pode assumir a normalidade dos dados, uma vez que os valores não são 

suficientemente elevados para rejeitar a hipótese que afirma que não existe normalidade 

(sig. =0,000 em todas as dimensões). Desta forma, a comparação dos resultados será 

realizada com recurso a um teste não-paramétrico. 
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 Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Acessibilidade 

Eficiência  

Disponibilidade  

Satisfação 

Efectividade 

Produtividade 

Qualidade técnico-científica  

0,116 

0,139 

0,184 

0,271 

0,165 

0,197 

0,114 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,947 

0,961 

0,955 

0,826 

0,946 

0,940 

0,972 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

225 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
a Lilliefors Significance Correction 

Tabela 14 – Testes da normalidade dos resultados das dimensões 

 

Para efeitos de comparação entre dois grupos, dentro dos testes não-

paramétricos, o mais indicado é a administração do teste Mann-Whitney, por se tratar da 

alternativa mais comum ao teste t-Student. O teste Mann-Whitey tem, à semelhança dos 

demais testes estatísticos, subjacentes duas hipóteses: a hipótese nula, que afirma que 

não existe diferença significativa dos resultados entre os dois grupos, e a hipótese 

alternativa, que indica que as diferenças encontradas são estatisticamente significativas. 

Pode-se rejeitar a hipótese nula e assumir a diferença dos resultados sempre que o nível 

de significância for inferior ou igual a 0,05 (p≤0,05). 

 

Litoral/Interior 

 

Na tabela seguinte encontram-se expostos os resultados das sete dimensões de 

ambos os grupos: Litoral e Interior. Através da mesma é possível verificar que existe a 

tendência para que a média obtida seja sempre superior nos inquiridos do Interior, mas a 

diferença não pode ser assumida em todas as dimensões. 

Na Acessibilidade a posição mais favorável pertence aos elementos do Interior 

(média=20,2; dp=2,34 e média=21,1; dp=3,53), mas esta diferença não é significativa 

pelo que não se pode rejeitar a hipótese que afirma que os resultados são iguais 

(p=0,397). Assim, conclui-se que a nível da Acessibilidade a posição é igual para ambos 

os grupos, situando-se ambos na satisfação moderada. 

Na Eficiência já se verifica que a diferença é estatisticamente significativa 

(p=0,043), sendo que os inquiridos do Interior consideram que a eficiência das USFs é 
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significativamente maior do que os participantes do Litoral (média=22,9; dp=3,21 e 

média=24,9; dp=4,64). 

Na Disponibilidade ambos os grupos apresentam uma apreciação positiva e 

moderada mas não existe maior contentamento por parte de algum grupo, pelo que não 

se pode rejeitar a igualdade de resultados (p=0,151). Por outro lado, a hipótese da 

diferença estatística pode ser assumida na dimensão da Satisfação com os cuidados 

prestados (p=0,004), e verifica-se que o nível de satisfação é mais elevado também por 

parte do grupo do Interior (média=11,7; dp=1,30 e média=12,7; dp=1,77). 

Na Efectividade ambos os grupos apresentam uma apreciação positiva das 

USF’s, e os resultados são iguais entre os dois grupos (p=0,207) mas, no que respeita à 

dimensão da Produtividade, a diferença é assumida (p=0,050), sendo novamente os 

inquiridos do Interior a apresentar melhores apreciações relativamente ao desempenho 

dos profissionais da USF (média=7,6; dp=1,33 e média=8,1; dp=1,36). Por fim, 

verifica-se que a satisfação com a Qualidade Técnico-Científica é positiva em ambos 

os grupos, mas não existe diferença (p=0,915). 

Mann-Whitney  Tipologia N Média Desvio 

Padrão Z p 

Acessibilidade 

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

20,2 

21,1 

2,34 

3,53 

-,847 

 

0,397 

Eficiência 

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

22,9 

24,9 

3,21 

4,64 

-2,025 0,043 

Disponibilidade  

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

17,4 

18,6 

2,70 

3,75 

-1,438 0,151 

Satisfação 

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

11,7 

12,7 

1,30 

1,77 

-2,856 0,004 

Efectividade 

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

11,6 

12,4 

1,82 

2,79 

-1,263 0,207 

Produtividade 

 

Litoral 

Interior 

180 

45 

7,6 

8,1 

1,33 

1,36 

-1,922 0,050 

Qualidade técnico-científica Litoral 

Interior 

180 

45 

38,7 

39,0 

4,35 

5,59 

-,107 0,915 

Tabela 15 – Comparação das dimensões entre o litoral e o interior 
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Modelo A/Modelo B 

 

De seguida realizou-se a comparação entre os dois Modelos com recurso ao 

mesmo teste estatístico. Através dos resultados constata-se que os resultados são 

estatisticamente significativos em todas as dimensões, sendo os resultados sempre mais 

favoráveis para o grupo do Modelo B. 

Na Acessibilidade os valores demonstram que a classificação é mais positiva por 

parte dos Inquiridos inseridos no Modelo B (média=19,6; dp=1,66 e média=20,8; 

dp=2,94) e o nível de significância é de 0,001, sendo rejeitada a hipótese da igualdade. 

O mesmo se verifica em relação à Eficiência e à Disponibilidade (p=0,003 e p=0,000 

respectivamente), sendo que a apreciação mais positiva é sempre realizada por parte do 

grupo do Modelo B, mas a diferença é mais visível na dimensão da Disponibilidade 

(média=16,6; dp=2,13 e média=18,2; dp=3,17). 

Mann-Whitney  Modelo N Média Desvio 

Padrão Z p 

Acessibilidade 

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

19,6 

20,8 

1,66 

2,94 

-3,191 0,001 

Eficiência 

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

22,2 

23,9 

2,23 

4,03 

-3,021 0,003 

Disponibilidade  

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

16,6 

18,2 

2,13 

3,17 

-3,972 0,000 

Satisfação 

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

11,5 

12,1 

0,91 

1,64 

-2,988 0,003 

Efectividade 

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

11,0 

12,1 

1,33 

2,27 

-3,709 0,000 

Produtividade 

 

Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

7,4 

7,8 

0,82 

1,53 

-2,118 0,034 

Qualidade técnico-científica Modelo A 

Modelo B 

75 

150 

37,4 

39,5 

2,97 

5,11 

-3,522 0,000 

Tabela 16 – Comparação das dimensões entre o Modelo A e o Modelo B 

 

Também na Satisfação com os cuidados prestados, na Efectividade, na 

Produtividade e na Qualidade Técnico-Científica os níveis de significância são sempre 

inferiores a 0,05, o que permite assumir que os resultados são diferentes entre os dois 

grupos. A média é sempre mais elevada no Modelo B, o que indica que, mais uma vez, 

é neste Modelo que estão situadas as opiniões e classificações mais positivas em relação 
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às USF’s, com principal evidência para a Qualidade Técnico-Científica onde a diferença 

de médias é mais expressiva (média=37,4; dp=2,97 e média=39,5; dp=5,11). 

 

Litoral/Interior por Modelo A/Modelo B 

 

Seguidamente, uma vez que se constatou que a diferença estatística está presente 

em todas as dimensões na comparação entre o Modelo A e o Modelo B, considerou-se 

interessante realizar a comparação entre o Litoral e o Interior dentro de cada Modelo, de 

forma a verificar se é somente uma questão do Modelo implementado ou, dentro de 

cada grupo, existem diferenças por zona geográfica. Recorreu-se ao mesmo teste 

estatístico.  

Assim, dentro do Modelo A verifica-se que não existe qualquer diferença nos 

resultados das dimensões por zona geográfica, pois p> 0,05, o que indica que a 

apreciação dos inquiridos é igual para todas as dimensões independentemente da 

localização da USF. Porém, existe uma ligeira tendência para a classificação mais 

favorável por parte dos elementos do Litoral, com excepção da dimensão da Satisfação 

(média=11,4; dp=1,07 e média=11,7; dp=0,52) e da Eficiência, em que as médias são 

iguais (média=22,2). 

Por outro lado, no Modelo B verifica-se o oposto. As diferenças estatísticas são 

visíveis em todas as dimensões, sendo a média sempre mais elevada na zona do Interior. 

Embora a hipótese alternativa possa ser assumida em todas as dimensões, a diferença é 

mais visível e expressiva na Eficiência (média=23,2; dp=3,41 e média=30,4; dp=3,38) e 

na Disponibilidade (média=17,7; dp=2,76 e média=22,9; dp=2,83), mas através do nível 

de significância é possível concluir que as diferenças são sempre significativas (p 

<0,05). 

Desta forma, após a exposição dos resultados, transparece que as maiores 

diferenças estão entre os Modelos implementados e, dentro destes grupos, a diferença 

encontra-se mais expressiva por zona geográfica no Modelo B, pois a comparação entre 

as localizações, por si só, somente apresentou diferenças estatísticas em metade das 

dimensões mas, quando verificadas por Modelo, as diferenças geográficas foram mais 

evidentes. 
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Mann-Whitney  

Modelo 

 Tipologia N Média Desvio 

Padrão Z p 

Acessibilidade Litoral 

Interior 

45 

30 

19,8 

19,2 

1,64 

1,65 

-1,468 0,142 

Eficiência Litoral 

Interior 

45 

30 

22,2 

22,2 

2,42 

1,95 

-0,082 0,934 

Disponibilidade Litoral 

Interior 

45 

30 

16,6 

16,5 

2,33 

1,83 

-0,149 0,882 

Satisfação Litoral 

Interior 

45 

30 

11,4 

11,7 

1,07 

0,52 

-1,498 0,134 

Efectividade  Litoral 

Interior 

45 

30 

11,0 

10,9 

1,42 

1,20 

-0,156 0,876 

Produtividade Litoral 

Interior 

45 

30 

7,5 

7,4 

0,84 

0,81 

-0,473 0,636 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo A 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Litoral 

Interior 

45 

30 

37,7 

36,8 

3,33 

2,28 

-1,076 0,282 

Acessibilidade Litoral 

Interior 

135 

15 

20,3 

24,8 

2,52 

3,38 

-4,763 0,000 

Eficiência Litoral 

Interior 

135 

15 

23,2 

30,4 

3,41 

3,38 

-5,369 0,000 

Disponibilidade Litoral 

Interior 

135 

15 

17,7 

22,9 

2,76 

2,83 

-5,191 0,000 

Satisfação Litoral 

Interior 

135 

15 

11,8 

14,6 

1,36 

1,84 

-5162 0,000 

Efectividade Litoral 

Interior 

135 

15 

11,7 

15,3 

1,91 

2,84 

-4,834 0,000 

Produtividade Litoral 

Interior 

135 

15 

7,6 

9,5 

1,45 

1,06 

-4,532 0,000 

 

 

 

 

 

 

Modelo B 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Litoral 

Interior 

135 

15 

39,0 

43,5 

4,60 

7,48 

-3528 0,000 

Tabela 17 – Comparação das dimensões entre a localização geográfica por modelo  
 

Sexo 

De forma a aprofundar ainda mais o tratamento optou-se por realizar a 

comparação dos dados por uma variável demográfica: o sexo. A comparação será 

executada com base na separação dos resultados por zona geográfica e por Modelo. 
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Mann-Whitney  

Tipologia 

 Sexo N Média Desvio 

Padrão z p 

Acessibilidade Masculino 

Feminino 

80 

97 

20,2 

20,1 

2,22 

2,47 

-0,756 0,450 

Eficiência Masculino 

Feminino 

80 

97 

23,1 

22,8 

3,33 

3,17 

-0,831 0,406 

Disponibilidade Masculino 

Feminino 

80 

97 

17,5 

17,3 

2,43 

2,92 

-0,747 0,455 

Satisfação Masculino 

Feminino 

80 

97 

11,7 

11,6 

1,15 

1,43 

-0,164 0,870 

Efectividade  Masculino 

Feminino 

80 

97 

11,6 

11,5 

1,78 

1,87 

-0,475 0,634 

Produtividade Masculino 

Feminino 

80 

97 

7,4 

7,7 

1,33 

1,32 

-0,986 0,324 

 

 

 

 

 

 

 

Litoral 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Masculino 

Feminino 

80 

97 

39,2 

38,2 

4,28 

4,43 

-1,824 0,068 

Acessibilidade Masculino 

Feminino 

15 

30 

21,0 

21,1 

4,16 

3,26 

-0,485 0,627 

Eficiência Masculino 

Feminino 

15 

30 

25,0 

24,9 

5,69 

4,13 

-0,231 0,817 

Disponibilidade Masculino 

Feminino 

15 

30 

19,0 

18,4 

4,69 

3,25 

-0,553 0,580 

Satisfação Masculino 

Feminino 

15 

30 

12,8 

12,6 

2,11 

1,61 

-0,013 0,990 

Efectividade Masculino 

Feminino 

15 

30 

12,6 

12,3 

3,36 

2,52 

-0,074 0,941 

Produtividade Masculino 

Feminino 

15 

30 

8,0 

8,1 

1,81 

1,11 

-0,658 0,510 

 

 

 

 

 

 

Interior 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Masculino 

Feminino 

15 

30 

39,7 

38,7 

6,54 

5,13 

-0,280 0,779 

Tabela 18 – Comparação das dimensões entre o género por localização geográfica 

 

Assim, na tabela seguinte encontra-se a comparação das dimensões por sexo, no 

Interior e no Litoral. Através da mesma é possível observar que, quer no Litoral quer 

no Interior, as médias são ligeiramente mais elevadas nos elementos do sexo masculino 

na maior parte das dimensões, mas em nenhuma delas a diferença de médias pode ser 

considerada estatisticamente significativa pois o nível de significância é sempre superior 

a 0,05. Logo, conclui-se que não se pode assumir a diferença na avaliação realizada às 
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USF´s por sexo dos participantes, e esta conclusão é válida para ambas as zonas 

geográficas. 

Na comparação dos resultados entre os elementos masculinos e femininos por 

Modelo, verifica-se o mesmo que se observou anteriormente por zona geográfica, ou 

seja, em nenhuma das dimensões, quer no Modelo A quer no Modelo B, se pode rejeitar 

a hipótese de igualdade dos resultados porque o nível de significância não permite. 

Mann-Whitney  

Modelo 

 Sexo N Média Desvio 

Padrão z p 

Acessibilidade Masculino 

Feminino 

27 

47 

19,7 

19,5 

1,71 

1,63 

-0,537 0,591 

Eficiência Masculino 

Feminino 

27 

47 

22,3 

22,1 

2,75 

1,91 

-0,855 0,393 

Disponibilidade Masculino 

Feminino 

27 

47 

16,8 

16,4 

2,42 

1,97 

-0,913 0,361 

Satisfação Masculino 

Feminino 

27 

47 

11,6 

11,4 

1,01 

0,83 

-0,992 0,321 

Efectividade  Masculino 

Feminino 

27 

47 

11,0 

10,9 

1,56 

1,13 

-0,833 0,405 

Produtividade Masculino 

Feminino 

27 

47 

7,3 

7,5 

0,88 

0,80 

-0,707 0,479 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo A 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Masculino 

Feminino 

27 

47 

37,3 

37,3 

3,74 

2,45 

-0,113 0,910 

Acessibilidade Masculino 

Feminino 

68 

80 

20,6 

20,9 

2,86 

3,05 

-0,341 0,733 

Eficiência Masculino 

Feminino 

68 

80 

23,8 

24,0 

4,11 

4,03 

-0,197 0,844 

Disponibilidade Masculino 

Feminino 

68 

80 

18,1 

18,3 

3,03 

3,32 

-0,301 0,763 

Satisfação Masculino 

Feminino 

68 

80 

11,9 

12,2 

1,51 

1,77 

-1,188 0,235 

Efectividade Masculino 

Feminino 

68 

80 

12,0 

12,2 

2,26 

2,32 

-0,530 0,596 

Produtividade Masculino 

Feminino 

68 

80 

7,6 

8,0 

1,58 

1,47 

-1,477 0,140 

 

 

 

 

 

 

Modelo B 

Qualidade  

Técnico-Científica 

Masculino 

Feminino 

68 

80 

40,0 

38,9 

4,80 

5,40 

-1,343 0,179 

Tabela19 – Comparação das dimensões entre o género por modelo  

 

Mantém-se a tendência para que os elementos masculinos alcancem médias 

ligeiramente mais elevadas na maior parte das dimensões, principalmente no Modelo A, 
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mas em nenhuma das situações existe significância estatística. Deste modo, conclui-se 

que a opinião sobre as USF’s não sofre oscilações mediante o sexo dos inquiridos. Em 

resumo os resultados obtidos da análise descritiva encontram-se nos quadros seguintes. 

Dimensões da análise Modelo A Modelo B 

Acessibilidade - + 

Eficiência - + 

Disponibilidade - + 

Satisfação - + 

Efectividade - + 

Produtividade - + 

Qualidade técnico-científica - + 
Quadro 13 – Comparação entre as sete dimensões e Modelo A/B 

Podemos verificar que na comparação entre os dois modelos de gestão das 

USF’s, verificamos que é no Modelo B que existe um maior contributo em todas as 

dimensões.  

Dimensões da análise Litoral Interior 

Acessibilidade - + 

Eficiência - + 

Disponibilidade + + 

Satisfação - + 

Efectividade + + 

Produtividade - + 

Qualidade técnico-científica + + 
Quadro 14 – Comparação entre as sete dimensões e Litoral/Interior 

Ao nível da área geográfica, apuramos que existem três dimensões com ressalto 

na área do Litoral, destacando-se o Interior com uma aceitação favorável em todas as 

dimensões  

Comparando o modelo de gestão com as aéreas geográficas, podemos concluir 

que é no Modelo B e Interior que se verifica uma maior aceitação do contributo das 

USF’s ao envelhecimento.  
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 Modelo A Modelo B 

Dimensões da análise Litoral Interior Litoral Interior 

Acessibilidade + - - + 

Eficiência - + - + 

Disponibilidade + - - + 

Satisfação - + - + 

Efectividade + - - + 

Produtividade + - - + 

Qualidade técnico-científica + - - + 
Quadro 15 – Comparação entre as sete dimensões Modelo A/B e Litoral/Interior 

No se que refere ao género e área geográfica, podemos concluir que é no género 

masculino nas duas áreas geográficas que o contributo das USF´s mais satisfaz.  

 Sexo feminino Sexo masculino 

Dimensões da análise Litoral Interior Litoral  Interior 

Acessibilidade - - + + 

Eficiência - - + + 

Disponibilidade - - + + 

Satisfação - - + + 

Efectividade - - + + 

Produtividade - - + + 

Qualidade técnico-científica - - + + 
Quadro 16 – Comparação entre as sete dimensões Sexo e Litoral/Interior 

Em conformidade ao modelo de gestão e género, verificamos que é no género 

masculino e Modelo A que existe uma maior aceitação dos inquiridos.  
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 Sexo feminino Sexo masculino 

Dimensões da análise Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 

Acessibilidade - - + - 

Eficiência - - + - 

Disponibilidade - - + - 

Satisfação - - + - 

Efectividade - - + - 

Produtividade - - + - 

Qualidade técnico-científica - - + - 

Quadro 17 – Comparação entre as sete dimensões sexo e Modelo A/B 

De toda a análise efectuada podemos verificar que são as USF’s do Modelo B e 

do Interior as que mais satisfazem os seus utentes. Por outro lado, no que diz respeito às 

USF’s do Modelo A e do Litoral são as dimensões eficiência, satisfação, as que menos 

satisfazem os seus utentes. Em relação ao sexo masculino, este possui níveis de 

satisfação elevadas tanto na localização Litoral como Interior e verificamos que no 

Modelo A possui em todas as dimensões um elevado nível de satisfação.  
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CAPITULO IV – Reflexões finais 
 

 

Chegados ao final desta exposição, é pretensão efectuar uma retrospectiva da 

evolução da mesma, tendo em conta a problemática em estudo, objectivos, questões de 

investigação, metodologia utilizada e as principais conclusões. No final desta última 

parte, ficam as recomendações mais pertinentes.  

A reforma dos CSP foi um acontecimento extraordinário, reunindo princípios de 

descentralização, auto-organização e responsabilidade criando um novo modelo de 

prestação de cuidados com equipas profissionais coesas, próximas das pessoas e 

sensíveis as suas necessidades. O aumento da população idosa gerou um impacto 

marcante nos serviços de saúde, que não possuíam estrutura suficiente para atender as 

necessidades, a criação das USF’s surge para colmatar o elevado número de utentes sem 

médico de família.  

Interessa relembrar que os itens foram agrupados por dimensão, e que foi 

realizada a soma dos valores obtidos a cada item de forma a poder-se encontrar um 

valor total da dimensão. Este procedimento permite, não só, situar as opiniões gerais 

dos participantes relativamente às dimensões, mas também facilitar e agilizar a 

comparação de resultados. 

Deste modo, relativamente à dimensão da Acessibilidade, composta por nove 

itens, as pontuações possíveis de obter estão situadas entre os 8 e os 40 pontos, sendo 

que quanto mais elevado for o resultado, melhor é a avaliação da dimensão. Através da 

tabela seguinte é possível verificar que os valores obtidos pelos participantes estão 

compreendidas entre os 12 e os 32 valores, sendo que a média é de 20,4 (dp=2,64), a 

mediana indica que pelo menos 50% dos inquiridos obteve valores até aos 20 pontos, e 

a pontuação mais frequente é de 19 valores, o que leva a concluir que, de um modo 

geral, os inquiridos consideram que as condições relacionadas com a acessibilidade às 

consultas, aos médicos e à própria USF é positiva e razoável. 
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No que concerne à Eficiência, composta por oito itens, os valores mínimos e 

máximos são de 8-38 pontos. Os inquiridos alcançaram de 15 a 36 pontos, e a média 

está situada nos 23,3 (dp=3,62). A mediana é de 23 e a moda situa-se no mesmo valor. 

Estes resultados demonstram que a apreciação relativamente à eficiência dos 

profissionais da USF é positiva mas é mais elevada do que a apreciação realizada em 

relação à acessibilidade. 

Na Disponibilidade pode-se obter de 6-30 pontos (6 itens). Os valores 

alcançados estão compreendidos entre 9 e 29 valores. A média é de 17,7 (dp=2,97), a 

mediana e a moda estão nos 18 pontos. A disponibilidade dos profissionais é 

considerada positiva e moderada. 

No que respeita à Satisfação com os profissionais da USF, esta dimensão é 

composta por quatro itens e a pontuação pode situar-se entre os 4 e os 17 pontos. Os 

participantes obtiveram valores situados entre os 3 e os 17 valores, e a média é de 11,9 

(dp=1,46). A mediana e a moda, ambas de 12 valores, indicam que este é o resultado 

mais frequente. Assim, verifica-se que a satisfação com os profissionais é favorável e 

mais aproximada da satisfação máxima. 

A Efectividade, dimensão constituída por quatro itens, pode obter pontuações 

entre os 4 e 20 valores. Os resultados alcançados pelos participantes estão situados entre 

os 6 e os 20 pontos, com uma média de 11,7 valores (dp=2,07), a mediana e a moda são 

novamente de 12 pontos. A avaliação relativamente à Efectividade dos serviços e 

cuidados é positiva, mas moderada. 

Quanto à Produtividade, composta por 3 itens, a pontuação possível é de 2-12 

valores. Os resultados alcançados indicam que os inquiridos avaliam positivamente esta 

dimensão, mas moderadamente, pois alcançaram entre 4 e 11 pontos e a média é de 7,7 

(dp=1,35; mediana=8 e moda=8). 

Por fim surge a Qualidade Técnico-Científica, que abrange o maior número de 

itens (14), e a pontuação pode situar-se entre 12-67 pontos. Pelos resultados alcançados 

(21-54) verifica-se que a média situa a satisfação dos inquiridos com a qualidade num 

nível também moderado e razoável (média=38,8; dp=4,61; mediana=38 e moda=37). 
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Desta forma, no geral, a avaliação de todas as dimensões é positiva mas, 

associado aos resultados percentuais descritos anteriormente, confirma-se que o 

funcionamento e o desempenho dos profissionais das USF’s são considerados entre o 

razoável ou moderado, e o bom ou moderado alto. 

A comparação dos resultados entre as dimensões pretende verificar se existem 

diferenças significativas entre o Litoral e o Interior, e entre o Modelo A e o Modelo B. 

Para o efeito deve-se recorrer a testes estatísticos e, embora o número da amostra seja 

significativo, é indicado testar a normalidade das variáveis que se pretendem comparar 

de forma a saber qual o tipo de testes mais indicados: testes paramétricos ou testes não-

paramétricos. 

Assim, realizou-se os testes da normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk para verificar se os dados são provenientes de uma distribuição normal, mas ao 

verificar os níveis de significância de ambos os testes, constata-se que em nenhuma das 

dimensões se pode assumir a normalidade dos dados, uma vez que os valores não são 

suficientemente elevados para rejeitar a hipótese que afirma que não existe normalidade 

(sig. =0,000 em todas as dimensões). Desta forma, a comparação dos resultados será 

realizada com recurso a um teste não-paramétrico. 

Para efeitos de comparação entre dois grupos, dentro dos testes não-

paramétricos, o mais indicado é a administração do teste Mann-Whitney, por se tratar da 

alternativa mais comum ao teste t-Student. O teste Mann-Whitey tem, à semelhança dos 

demais testes estatísticos, subjacentes duas hipóteses: a hipótese nula, que afirma que 

não existe diferença significativa dos resultados entre os dois grupos, e a hipótese 

alternativa, que indica que as diferenças encontradas são estatisticamente significativas. 

Pode-se rejeitar a hipótese nula e assumir a diferença dos resultados sempre que o nível 

de significância for inferior ou igual a 0,05 (p≤0,05). 

Das sete dimensões de ambos os grupos, Litoral e Interior, é possível verificar 

que existe a tendência para que a média obtida seja sempre superior nos inquiridos do 

Interior, mas a diferença não pode ser assumida em todas as dimensões. Na Eficiência já 

se verifica que a diferença é estatisticamente significativa (p=0,043), sendo que os 

inquiridos do Interior consideram que a eficiência das USF é significativamente maior 

do que os participantes do Litoral (média=22,9; dp=3,21 e média=24,9; dp=4,64). 
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No que respeita à dimensão da Produtividade, a diferença é assumida (p=0,050), 

sendo novamente os inquiridos do Interior a apresentar melhores apreciações 

relativamente ao desempenho dos profissionais da USF (média=7,6; dp=1,33 e 

média=8,1; dp=1,36). Por fim, verifica-se que nas restantes dimensões apresentam uma 

apreciação positiva.  

De seguida realizou-se a comparação entre o Modelo A e o Modelo B com 

recurso ao mesmo teste estatístico. Através dos resultados constata-se que os resultados 

são estatisticamente significativos em todas as dimensões, sendo os resultados sempre 

mais favoráveis para o Modelo B. Uma vez que se constatou que a diferença estatística 

está presente em todas as dimensões na comparação entre o Modelo A e o Modelo B, 

considerou-se interessante realizar a comparação entre o Litoral e o Interior dentro de 

cada Modelo, de forma a verificar se é somente uma questão do Modelo implementado 

ou, dentro de cada grupo, existem diferenças por zona geográfica. Recorreu-se ao 

mesmo teste estatístico.  

Assim, dentro do Modelo A verifica-se que não existe qualquer diferença nos 

resultados das dimensões por zona geográfica, pois p> 0,05, o que indica que a 

apreciação dos inquiridos é igual para todas as dimensões independentemente da 

localização da USF. Porem, existe uma ligeira tendência para que a classificação seja 

mais favorável por parte dos elementos do Litoral, com excepção da dimensão da 

Satisfação (média=11,4; dp=1,07 e média=11,7; dp=0,52) e da Eficiência, em que as 

médias são iguais (média=22,2). 

Por outro lado, no Modelo B verifica-se o oposto. As diferenças estatísticas são 

visíveis em todas as dimensões, sendo a média sempre mais elevada na zona do Interior. 

Embora a hipótese alternativa possa ser assumida em todas as dimensões, a diferença é 

mais visível e expressiva na Eficiência (média=23,2; dp=3,41 e média=30,4; dp=3,38) e 

na Disponibilidade (média=17,7; dp=2,76 e média=22,9; dp=2,83), mas através do nível 

de significância é possível concluir que as diferenças são sempre significativas (p 

<0,05). 

Desta forma, após a exposição dos resultados, transparece que as maiores 

diferenças estão entre os Modelos implementados e, dentro destes grupos, a diferença 

encontra-se mais expressiva por zona geográfica no Modelo B, pois a comparação entre 

as localizações, por si só, somente apresentou diferenças estatísticas em metade das 
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dimensões mas, quando verificadas por Modelo, as diferenças geográficas foram mais 

evidentes. 

De forma a aprofundar ainda mais o tratamento optou-se por realizar a 

comparação dos dados por uma variável demográfica: o sexo e inquiridos. A 

comparação será executada com base na separação dos resultados por zona geográfica e 

por Modelo. 

Podemos concluir que quer no litoral quer no interior, as médias são 

ligeiramente mais elevadas nos elementos do sexo masculino na maior parte das 

dimensões, mas em nenhuma delas a diferença de médias pode ser considerada 

estatisticamente significativa pois o nível de significância é sempre superior a 0,05. 

Logo, conclui-se que não se pode assumir a diferença na avaliação realizada às USF’s 

por sexo dos participantes, e esta conclusão é válida para ambas as zonas geográficas. 

Na comparação dos resultados entre os elementos masculinos e femininos por 

Modelo, verifica-se o mesmo que se observou anteriormente por zona geográfica, ou 

seja, em nenhuma das dimensões, quer no Modelo A quer no Modelo B, se pode rejeitar 

a hipótese de igualdade dos resultados porque o nível de significância não permite. 

Mantém-se a tendência para que os elementos masculinos alcancem médias 

ligeiramente mais elevadas na maior parte das dimensões, principalmente no Modelo A, 

mas em nenhuma das situações existe significância estatística. Deste modo, conclui-se 

que a opinião sobre as USF’s não sofre oscilações mediante o sexo dos inquiridos. 

A adequada interpretação dos resultados, requer que se tornem claras as 

principais limitações deste estudo. Podemos assim mencionar, o facto de esta 

investigação envolver pessoas, o que a torna mais difícil de realizar, pois interferir ao 

nível da saúde é complexo.  

Assim, temos a noção que este estudo que agora damos por concluído, se 

encontra inacabado, o qual poderá ser continuado através de outros estudos, mais 

aprofundados relativamente a esta temática a nível nacional, que se torna nos dias de 

hoje cada vez mais importante. 
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Anexos I 

Principais actividades da MCS 
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Enquadramento 

 

Síntese dos principais diplomas que regularam a composição e funcionamento da MCSP  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2005 – Diário da República de 12 

Outubro de 2005 

o Cria a MCSP e designa o coordenador 

 Despacho n.º 24766/2005 (2ª Série) – Diário da República de 2 Dezembro de 

2005  

o Designação dos assessores da MCSP  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2007 – Diário da República de 24 de 

Abril de 2007 

o Prorrogação do mandato da MCSP por 2 anos e recondução do 

coordenador 

 Despacho n.º 13833/2007 (2ª Série) – Diário da República de 29 de Junho de 

2007 

o Designação do assessor da MCSP 

 Despacho n.º 13097/2008, 13098/2008 (2ªserie) – Diário da República de 9 de 

Maio de 2008 

o Ajustamento da equipa de assessores da MCSP  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2005 – Diário da República de 12 

de Outubro de 2005: Cria a MCSP e designa o coordenado. 

 Despacho n.º 24766/2005 (2ª Série) – Diário da República de 2 de Dezembro de 

2005; designação dos assessores da MCSP; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2007 – Diário da República de 24 de 

Abril de 2007; prorrogação do mandato da MCSP por dois anos e recondução do 

coordenador 

 Despacho n.º 13833/2007 (2ª Série) – Diário da República de 29 de Junho de 

2007; designação dos assessores da MCSP 

 Despacho n.º 13097/2008 e n.º 13098/2008 (2ª Série) – Diário da República de 9 

de Maio de 2008; ajustamento da equipa de assessores da MCSP 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2009 – Diário da República de 29 de 

Maio de 2009: prorrogação do mandato da MCSP por 1 ano 



Anexos 

  108 

Parcerias 

Sumária dos protocolos celebrados pela MCSP com instituições universitárias para a 

realização de estudos no âmbito dos CSP: 

 Associação Portuguesa de Economia da Saúde 

 Escola Nacional de Saúde Pública 

 Faculdade de Economia da Universidade Nova Lisboa – Gabinete de Analise 

Económica (GANEC) 

 Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 Faculdade de Direito de Coimbra – Instituto de Direito das Empresas e do 

Trabalho 

 Instituto Superior Técnico 

 Instituto Nacional de Administração (INA) 

 Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra – Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde 

 

Diplomas Legais e Regulamentos produzidos 

 

 Decreto-Lei n.º 23/2006 de 2 Fevereiro 

Prorroga o Decreto-Lei n.º 117/98 de 5 Maio (Regime Remuneratório 

Experimental) 

 Despacho Normativo n.º 9/2006 (1ª Série) Diário da República de 16 de 

Fevereiro de 2006 

Regula a constituição e o funcionamento das USF’s  

 Decreto-Lei n.º 171/2006 de 22 Agosto  

Prorroga o Decreto-Lei n.º 117/98 de 5 Maio (Regime Remuneratório 

Experimental) 

 Despacho Normativo n.º 10/2007 (2ª Série) Diário da República de 26 de 

Janeiro de 2007 

Altera o Despacho Normativo de 9/2006 

 Decreto-Lei n.º 298/2007 de 22 Agosto 

Estabelece o regime jurídico das USF’s (organização e funcionamento) 

 Portaria n.º 1368/2007 de 18 de Outubro 
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Aprova a carteira básica de serviços e os princípios da carteira adicional de 

serviços 

 Despacho n.º 24 101/2007 (2ª Série) Diário da República de 22 Outubro de 

2007 

Aprova a lista de critérios e a metodologia de classificação das USF’s em 3 

Modelos: A, B, e C 

 Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de Fevereiro  

Cria os Agrupamentos de CS e estabelece o seu regime de organização e 

funcionamento 

 Portaria n.º 301/2008 de 18 Abril, Regula os critérios e condições para a 

atribuição de incentivos à USF e aos profissionais 

 Normas para cálculo das remunerações dos profissionais das USF’s de 

Modelo B. Propostas nº. 1 - MCSP/2008 e nº 4 – MCSP/2008 com Despacho 

de aprovação do Secretário Estado da Saúde Dr. Manuel Pizarro no dia 23 

Abril de 2008 e 26 de Novembro de 2008, respectivamente.  

 Despacho nº. 10143/2009 (2ª Série) Diário da República de 16 de Abril de 

2009, regulamento de organização das UCC 

 Regulamento de organização das USP; projecto de despacho (a aguardar 

publicação) 

 Regulamento de organização das UCSP; projecto de despacho (a aguardar 

publicação) 

 Regulamento de organização das URAP; projecto de despacho (a aguardar 

publicação) 

 

Publicações  

 

 Linhas de Acção Prioritária para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde 

Primários 

 Modelos organizacionais das USF’s e carteiras de serviços 

 Indicadores de desempenho para as USF’s 

 Plano Estratégico 2007-2009. Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

 Os Centros de Saúde em Portugal – A satisfação dos utentes e dos 

profissionais  
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 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários – Reforma dos CSP 

– Os primeiros 18 meses – Maio 2007 

 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários - Outubro 2008 

 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários - Fevereiro 2009 

 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários - Junho 2009 

 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários - Março 2009 

 Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários – Dezembro 2009 

 

Outros documentos orientadores 

 Guião de apoio para a Candidatura a USF 

 Metodologia para Avaliação das Candidaturas a USF 

 Manual de Procedimentos e de Articulação dos Centros de saúde com as 

USF’s  

 Glossário para as USF’s 

 Orientações para instalações e equipamentos de USF 

 Documentos sobre sistemas de informação 

 Guião de apoio para as candidaturas a UCC 

 Metodologia para avaliação das candidaturas a UCC 

 Documentos sobre sistemas de informação 

 

Principais reuniões com Parceiros Sociais 

 20 Dezembro 2005 - Reunião com Parceiros Sociais - Auditório do  

Infarmed 

 6 a 10 de Janeiro de 2006 – Reuniões parcelares com várias organizações 

sindicais e profissionais 

 12 de Janeiro de 2006 – apresentação pública, aos parceiros e aos 

profissionais, do projecto de despacho e do sítio da MCSP na Net, 

Auditório do Infarmed 

 Janeiro de 2006 – Reuniões com os profissionais em Faro, Évora, 

Coimbra e Porto, para apresentação do Despacho n.º 9/2006 

 6 Março – Reunião com organização médica 

 15 Maio de 2006 – Reunião com parceiros sociais - Auditório do 

Infarmed. Balanço das candidaturas e apresentação do projecto de 

diplomas sobre o sistema retributivo. 
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 28 Fevereiro e 1 Março 2007 – Reunião com parceiros sociais 

 Maio 2007 – Participação na negociação do diploma das USF’s com as 

organizações sindicais 

 Fevereiro 2008 – Reuniões com organizações sindicais para as 

negociações do diploma dos incentivos 

 Durante 2008 várias reuniões com Ordem Enfermeiros sobre as UCC.  

 

Eventos Organizacionais pela MCSP  

 12 de Janeiro de 2206 – Auditório do Infarmed 

Apresentação e assinatura pública pelo Ministro da Saúde do Despacho 

Normativo n.º 9/20096 que regula o funcionamento das USF’s e do sítio da 

MCSP na Internet 

 12 de Outubro de 2006 – Auditório da Escola Nacional de Saúde Pública 

Sessão comemorativa do 1 aniversário da MCSP, apresentação do estudo do 

Prof. Miguel Gouveia 

 13 de Março de 2007 – Aula Magna da Universidade de Lisboa 

Fórum sobre o novo CS 

 29 de Maio de 2007 – Auditório da Torre do Tombo 

Apresentação do balanço do 1º mandato da MCSP e Plano Estratégico 2007-

2009 

 12 de Junho de 2007 – Viseu, Hotel Montebelo 

Apresentação aos Dirigentes do Ministério da Saúde os ACES 

 21 de Novembro de 2007 – Auditório da Faculdade de Medicina Dentária 

Fórum sobre o Novo CS 

 19 e 20 Setembro de 2008 – Vila Nova de Milfontes 

Workshop sobre Unidade de Saúde Familiar Rurais 

 25 de Setembro de 2008 – Coimbra 

Workshop sobre a organização dos Enfermeiros de Família 

 5 e 6 Março de 2009 – Consolação 

Primeira reunião nacional dos Directores Executivos dos ACES 

 17 de Abril 2009 – Euro Parque de Santa Maria da Feira 

Fórum Nacional para debate da Implementação dos ACES; 

 18 de Dezembro 2009 - inaugurar as primeiras UCC em todo o país, pela Sr.ª 

Ministra da Saúde e os Secretários de Estado; 
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 Primeira reunião dos Directores Executivos dos ACES (5 e 6 Março de 

2009) 

 Fórum Nacional para Debate de implementação dos ACES (29 Abril de 

2009) 

 Reunião dos Directores Executivos no encerramento da formação 

(Programas avançados em gestão, governação clínica e liderança e 

tecnologias de informação para dirigentes de Agrupamento Centro de Saúde 

PACES) nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2009) 

 Fórum Boas Práticas no ACES (14 Abril 2009) 

 

Datas Marcantes 

 12 Outubro de 2005 – Inicio de Actividade da MCSP  

 17 Novembro 2005 – 1ª reunião geral da MCSP incluindo coordenador das 

ERA’s 

 12 Janeiro 2006 – Assinatura pública, pelo Ministério da Saúde, do 

Despacho Normativo n.º 9/2006 

 1 Março 2006 – Abertura das candidaturas para as USF’s 

 4 Setembro 2006 – Início de actividade das USF’s 

 30 Dezembro de 2007 – Início de actividade da 100ª USF 

 15 Maio 2008 – Início de actividade das USF’s de Modelo B 

 29 Julho 2008 – Tomada de posse do Grupo Consultivo para a Reforma 

 Dezembro de 2008 – Inicio da formação para os Directores Executivos dos 

ACES 

 Fevereiro 2009 – Publicação das portarias de criação dos ACES 

 1 Março 2009 – Nomeação dos Directores Executivos 

 

Outras Iniciativas 

 Colaboração em todas as iniciativas que visam desburacratizar e simplificar o 

relacionamento dos cidadãos com os CSP – Programa Simplex para a saúde, e 

agenda e outros; 

 Apoio à atribuição pela Associação Portuguesa Médicos Clínica Geral e Pfizer 

por duas vezes de prémios de boas práticas organizacionais nas USF’s; 

 Criação e aplicação da Marca de Atendimento de Qualidade Reconhecida, tendo 

sido atribuída a 13 CS e 7 USF’s 
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 Promoção de um inquérito de satisfação a utentes e profissionais em todas as 

USF’s que iniciaram a sua actividade até final de Novembro de 2008, cujos 

resultados foram publicados em Junho de 2009 estando pronto para lançamento 

um livro com os referidos estudos 

 Colaboração coma Direcção Geral da Saúde e coma Agência da Qualidade da 

Andaluzia para a criação de programas de Acreditação de USF e ACES; 

 Participação nos trabalho da Task Force Nacional que integra representantes das 

cinco Administração Regional de Saúde, a MCSP e a Administração Central dos 

Sistemas de Saúde (ACSS) 

 Criação de um grupo de trabalho nacional das UCC que elaborou uma grelha de 

candidatura a UCC, documentos de apoio à constituição, indicadores para as 

UCC e que em articulação com a UMCCI elaborou critérios de acesso dos 

utentes às Equipas de Cuidados Continuados Integrados; 

 Participação em grupos de trabalho coma a DGS sobre a previsão de 

Enfermeiros e Técnicos de Serviço Social e num Grupo de normalização das 

instalações de saúde; 

 Disponibilidade permanente de todos os membros da MCSP para contactos 

coma Comunicação Social especializada e generalista de que resultaram 

inúmeras entrevistas e noticias na rádio e imprensa local regional e nacional; 

 As ERA’s realizaram muitas centenas de reuniões um pouco por todo o país com 

grupos de profissionais interessados em formar USF de que resultaram 278 

candidaturas em que 58 desistiram ou foram recusadas e 161 iniciaram a sua 

actividade como USF. Fizeram centenas de reuniões de avaliação e 

acompanhamento para Modelo A e posteriormente avaliaram as candidaturas a 

Modelo B estando neste momento 68 USF neste modelo.  

 Colaboração com o INA na organização da formação para os Directores 

Executivos e Conselho Clínico dos ACES 

 Colaboração constante e acompanhamento da actividade da generalidade das 

iniciativas dos ACSS e ARS relacionadas com os sistemas de informação, 

nomeadamente na criação dos Módulos de Indicadores e Estatístico bem como 

no modelo de contratualização interna e externa.  

 Em 2009 foi o ano com mais USF abertas, 69 e um elevado número de 

candidaturas 120 
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 Colaboração com o GANEC para a elaboração do Access Balanced Scorecard 

(BSC) para os ACES 

 Colaboração na implementação dos Conselhos Clínicos na Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tâmega 

 Participação na elaboração de proposta da carta de Missão dos Directores 

Executivos dos ACES  

 Apoio à reunião sobre Governação Clínica, em 16 e 17 de Junho com a presença 

de Richard Baker 

 Elaboração do Plano Estratégico 1010-2011 

 Colaboração com os responsáveis pela Reforma da Saúde Mental e participação 

na celebração do Dia Mundial da Saúde Mental este ano dedicada aos CSP 

 Disponibilidade permanente de todos os membros da MCSP para contactos com 

a Comunicação Social de que resultaram inúmeras entrevistas e notícias na rádio 

e imprensa local, regional e nacional 

 Participações das ERA’s em muitas dezenas de reuniões realizadas por todo o 

país, com grupos de profissionais interessados em formar UCC de que 

resultaram 210 candidaturas, estando 16 já em actividade 

 Colaboração permanente com as ERA`s e com a UMCCI 
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Instrumento de recolha de dados 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

Contributo das USF’s Norte Enquanto Instrumento de 

Apoio ao Envelhecimento 

 

 

 

 

Com o objectivo de avaliar a prestação de cuidados ao envelhecimento proporcionados 
pelas USF Norte, desenvolvemos um estudo que visa conhecer a opinião dos utentes 
sobre os cuidados de saúde que prestamos. Gostaríamos de conhecer a sua opinião, para 
tal pedíamos-lhe que participasse no estudo, ele é anónimo e confidencial. Agradecemos 
desde já a sua colaboração, sem ela a realização deste estudo não seria possível. 

 

Muito obrigado 

Joana Filipa Ferreira 
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IDENTIFICAÇÃO / Características do Entrevistado 

1. Por favor, indique o conselho e a freguesia onde habita? 
 

 Conselho:__________________________  
 Freguesia:__________________________  
 
2. 

 
Sexo: 

 

Masculino □ 

  

Feminino □ 

 

 

3. Ano de Nascimento: ________________________ 
 
4. 

 
Estado Civil? 

 

 

 

 

 

 

5.  Quantas pessoas residem no domicílio não contando consigo? _________ 

6. Qual o seu nível de instrução escolar? 

Não sabe ler ou escrever                                               □ 

Saber ler e escrever sem possuir grau de ensino          □ 

Ensino Básico                                                                 □ 

Ensino Secundário                                                         □ 

Ensino Pós-Secundário                                                  □ 

Ensino Superior                                                              □ 

NS/NR                                                                            □ 

 
7. 

 
Qual das seguintes descrições se adequa à sua situação actual? 

Casado/a                                     □ 

Solteiro/a                                     □ 

Viúvo/a                                        □ 

Divorciado/a                                □ 

União Facto                                 □ 

Empregada (o)          □ 
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8. 

 
Qual a sua profissão? 

Quadro superior da administração pública, dirigente e quadros superiores de empresa □ 

Especialista das profissões intelectuais e cientistas                                                          □ 

Técnicos e profissionais de nível intermédio                                                                     □ 

Pessoal administrativo e similares                                                                                     □ 

Pessoal dos serviços e similares                                                                                       □ 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca                                      □ 

Operários de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem                               □ 

Operários de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem                               □ 

Trabalhadores não qualificados                                                                                         □ 

Membros das forças armadas                                                                                           □ 

Outros:                                                                                                                               □ 

NS/NR                                                                                                                                □ 

 

 

 

Desempregada (o)    □ 

Doméstica (o)           □ 

Reformada (o)          □ 

Outra                        □ 
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DADOS USF 

1. Em relação ao atendimento, como classifica… 

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

1.1 A facilidade em marcar uma 
consulta. □ □ □ □ □ □ 

1.2 A informação sobre o tempo de 
espera para a consulta. □ □ □ □ □ □ 

1.3 A atenção dada às suas 
necessidades. □ □ □ □ □ □ 

2. Em relação aos cuidados da equipa da USF, como classificaria a (o)… 

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

2.1 Vontade da equipa satisfazer as 
suas necessidades. □ □ □ □ □ □ 

2.2 Trabalho em equipa da USF. □ □ □ □ □ □ 

2.3 Capacidade da equipa o fazer 
sentir confiante e segura (o) □ □ □ □ □ □ 

2.4 Sensibilidade da equipa da USF 
em relação aos seus problemas 
e preocupações.  

□ □ □ □ □ □ 

3. Em relação a informação, como classificaria a (o)…  

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

3.1 Vontade da equipa da USF de 
responder às suas perguntas. □ □ □ □ □ □ 

3.2 Forma como foi esclarecido 
como funciona a USF. □ □ □ □ □ □ 

3.3 Forma como os familiares 
foram informados acerca da sua 
saúde, em caso urgente 

□ □ □ □ □ □ 
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4. EQUIPAS DE SAÚDE 

4.1 Em relação a equipa de enfermagem, como classificaria a (o)… 

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

4.1.1 Forma como a equipa 
desempenha as suas 
actividades. 

□ □ □ □ □ □ 

4.1.2 Frequência com que a equipa 
verificou o seu estado saúde. □ □ □ □ □ □ 

4.1.3 Rapidez com que acorreram a 
ajuda (o). □ □ □ □ □ □ 

4.1.4 Cortesia, respeito, amizade e 
gentileza com que foi cuidado 
pela equipa. 

□ □ □ □ □ □ 

4.1.5 Forma como a equipa comunica 
com os utentes e familiares. □ □ □ □ □ □ 

4.2 Em relação aos médicos, como classificaria a (o)… 

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

4.2.1 Frequência com que os médicos 
verificam a sua evolução de saúde. □ □ □ □ □ □ 

4.2.2 Facilidade de falar com o seu 
médico. □ □ □ □ □ □ 

4.2.3 Cortesia, respeito, amizade e 
gentileza com que foi cuidado. □ □ □ □ □ □ 

4.2.4 Forma como o seu médico fez o 
diagnóstico, examinou e cuidou. □ □ □ □ □ □ 

4.2.5 Forma como o seu médico o 
informou acerca da sua saúde. □ □ □ □ □ □ 

4.2.6 Forma como os médicos trabalham 
em equipa para o cuidar. 

 

□ □ □ □ □ □ 
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5. QUALIDADE APERCEBIDA DOS SERVIÇOS DA USF 

 Excelente Muito 
Boa 

Boa Regulável Fraca 

5.1. Em geral, diria que a sua 
saúde é? □ □ □ □ □ 

 

5.2. Recomendaria esta USF a um familiar ou amigo? 

Claro que sim             □ 

Provavelmente sim    □ 

Provavelmente não    □ 

Claro que não            □ 

Não se aplica             □ 
 

Qualidade global apercebida: Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

5.3 Cuidados e serviços que lhe 
foram prestados. □ □ □ □ □ □ 

5.4 As suas consultas; contribuíram 
para as suas melhoras. □ □ □ □ □ □ 

5.5 Imagem da USF; reputação da 
USF na comunidade. □ □ □ □ □ □ 

 

6. SATISFAÇÃO GLOBAL 

De seguida são apresentadas frases que os utentes por vezes dizem relativamente a 
prestação cuidados. Para cada uma, indique por favor em que medida concorda ou 
discorda, usando a escala de 1 a 4 onde 1 significa “concordo plenamente” e 4 “discordo 
plenamente”. 

 Concordo 
Plenamente 

Concordo Discordo Discordo 
Plenamente 

6.1 Fui tão bem cuidada(o) até 
comentei com a minha família 
e amigos. 

□ □ □ □ 

6.2 Gostaria de ter participado mais 
nas decisões da forma como 
sou cuidada(o). 

□ □ □ □ 
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6.3 A USF deveria ter permitido 
que familiares participassem 
mais nos cuidados que me 
foram prestados. 

□ □ □ □ 

6.4 Soube sempre quem era o meu 
médico família. □ □ □ □ 

6.5 Soube sempre quem era o meu 
enfermeiro da família. □ □ □ □ 

6.6 Fui muito bem cuidada(o) pela 
equipa médica. □ □ □ □ 

6.7 Fui muito bem cuidada(o) pela 
equipa enfermagem. □ □ □ □ 

6.8 Forma como equipa secretários 
clínicos me tratou foi boa. □ □ □ □ 

 

7. INSTALAÇÕES 

Em relação às instalações, como classificaria a(o): 

 Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Mau Não se 
aplica 

7.1 Privacidade: foi sempre 
assegurada. □ □ □ □ □ □ 

7.2 USF: proporciona limpeza, 
conforto, iluminação e 
temperatura. 

□ □ □ □ □ □ 

7.3 Utilização de equipamento 
apoio: possibilidade de utilizar 
equipamento apoio (ex. cadeira 
rodas) 

□ □ □ □ □ □ 

7.4 Ambiente calmo: paz e sossego □ □ □ □ □ □ 

7.5 Sinalização: facilidade de se 
orientar dentro da USF. □ □ □ □ □ □ 

7.6 Estacionamento: lugares 
disponíveis e sua localização. □ □ □ □ □ □ 

7.7 Horário: facilidade na sua 
consulta.  □ □ □ □ □ □ 
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8. ESTADO DE SAÚDE 

As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 
correram as coisas nas últimas quatro semanas. Para cada pergunta, dê a resposta que 
melhor descreve a forma como se sentiu: 

Quanto tempo, nas últimas quatro semanas… 

 Sempre Maior 
parte 

do 
tempo 

Algum 
tempo 

Pouco 
tempo 

Nunca 

8.1 Se sentiu calma(o) e 
tranquila(o)? □ □ □ □ □ 

8.2 Se sentiu com muita energia? □ □ □ □ □ 

8.3 Se sentiu deprimida(o)? □ □ □ □ □ 

8.4 Durante as últimas quatro 
semanas, até que ponto é que a 
sua saúde física ou problemas 
emocionais limitaram a sua 
actividade social? 

□ □ □ □ □ 

   9. Prática actividade física? 

Sim □ Não □ NS □ NR □ 
 

   10. Têm as vacinas em dia? 

Sim □ Não □ NS □ NR □ 
 

   11. Quem lhe compra a medicação? 

Utente □ Familiar □ NS □ NR □ 
 

Chegámos ao fim do questionário. Em nome da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro e da USF do Norte agradeço o tempo dispendido para responder a este 
questionário, os melhores cumprimentos e muito boa tarde/boa noite. 
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Entrevista ao Ex-Coordenador MCSP Dr. Luís Pisco  

No âmbito da Tese de Mestrado “Contributo das USF’s Norte enquanto instrumento 

apoio ao envelhecimento”: Viemos conversar, com o Dr. Luís Pisco, Coordenador da MCSP, a 

quem começamos por agradecer a disponibilidade e cortesia com que nos recebeu para esta 

curta entrevista.  

Encontrando-nos nas Caldas da Rainhas no IV Fórum da MCSP, intitulado ACES 

qual a importância que dá a este tipo de eventos? 

Dr. Luís Pisco: Este IV fórum tem como objectivo envolver todas as pessoas dos CSP e 

das USF’s para poderem analisar como é que nós conseguimos melhorar o funcionamento dos 

CSP como um todo. Neste momento os ACES vão ser os representantes locais do SNS, e 

basicamente toda a governação clínica e direcção executiva vai ser feita nos ACES, se 

funcionarem bem todas as unidades beneficiaram. 

Com a implementação dos ACES, existindo em cada um Director Executivo, não 

considera que poderá haver alguma discrepância no funcionamento de região para 

região? O que poderá levar a alguns conflitos? 

Dr. Luís Pisco: Os ACES estão a trazer para a da linha da frente a gestão directa. É 

natural que haja diversidade, mas não me parece que tenha de ser tudo uniforme apesar de 

sermos um país pequeno. Cada ACES vai ter que ter a mesma atitude que os outros, 

identificando as melhores praticas e estende-las o mais possível a todo o país.  

Como coordenador da MCSP, prevê que as USF’s possam, dar especial atenção á 

nossa população mais idosa? Em que âmbito? 

Dr. Luís Pisco: É óbvio, que toda a gente lhe diz bem das USF’s, os três milhões 

pessoas que estão em modelo de USF claramente deparam com a diferença. Mais acesos, mais 

qualidade, usufruem dos CSP que gostaríamos que todos os portugueses tivessem. É por isso eu 

acho que vai ser bom para a nossa população mais idosa ter um local bem organizado, bem 

gerido, eficiente para resolver os seus problemas agudos, crónicos e promovendo a promoção da 

saúde.  

Estando prestes a completar o 4 aniversário desde que a primeira USF abriu 

portas, qual o balanço destes anos? 

Dr. Luís Pisco: A grande lição que aqui se tira é que para se fazer uma reforma deste 

tipo foi necessário a criação de uma estrutura cuja missão era objectivamente desenvolver os 

CSP isso deu-nos algumas condições. 
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No que respeita às USF’s o Grupo Consultivo para Reforma dos CSP confirma que 

a adesão às USF’s por parte dos profissionais é significativa, embora com uma taxa de 

concretização “relativamente modesta” de 58%. Preocupa-lhe este dado? 

Dr. Luís Pisco: É verdade. Eu acho que as contas estão mal feitas, francamente não é 

assim. Eu sempre disse isso em todas as entrevistas, ao longo deste quatro anos que tivemos 

sempre mais aplicações, ou seja, mais pessoas interessadas em aderir, do que a capacidade do 

ministério as colocar no terreno. Neste momento há 106 candidaturas que ainda não entraram 

em funcionamento, mas para lá caminham, eu acho que a taxa de aproveitamento das 

candidaturas é muito grande.  

Na página da missão é colocado um gráfico, todas as semanas, com a adesão imediata 

dos profissionais. No primeiro mês em que abriram as candidaturas (Março de 2006) entraram 

60 candidaturas, nunca houve uma dificuldade em encontrar equipa interessadas.  

Não sente algum receito que esta motivação dos profissionais, tende a baixar? 

Dr. Luís Pisco: O ano de 2009 foi o ano em que entrar mais candidaturas e que mais 

USF’s abriram. Não esta a haver um desacelerar, no último ano houve muito trabalho.  

Segundo o relatório do Grupo Consultivo para a Reforma dos CSP, 

implementação dos ACES, considera que o processo foi prejudicial pela “vontade de fazer 

depressa e tudo igual ao mesmo tempo” e que existe uma “desmotivação crescente” entre 

os Directores Executivos dos mesmos. Qual a sua parecer neste âmbito? 

Dr. Luís Pisco: Opiniões são opiniões, cada um pode dar as que quiser, e assistimos 

hoje a uma boa conferencia que de alguma maneira da resposta a isso. Em Portugal nós não 

beneficiamos suficientemente da experiencia para fazer pequenos pilotos, deveremos aprender 

com eles, como se fará em qualquer pais civilizado. E portanto, nós também não temos muito 

tempo para fazer as coisas. Houve um período de estagnação muito grande, e então era preciso, 

avançar rapidamente e na minha opinião foi feita a opção cerca. A reforma dos ACES foi feita 

toda ao mesmo tempo, criando alguma pressão no sistema, foi dada formação a todos os 

Directores Executivos e a todos os Conselhos Clínicos e isso só foi possível porque todos 

começaram ao mesmo tempo.   

Qual o futuro da Reforma dos CSP? 

Dr. Luís Pisco: Não sei, penso que os caminhos estão apontados. Em termos de USF eu 

penso que o meu objectivo pessoal era ter rapidamente mais de metade da população portuguesa 

em USF, ou seja, mais de cinco milhões pessoas, temos de continuar a abrir com grande 

capacidade e energia mais USF’s. E temos de por os ACES a funcionar, criar organizações 
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eficientes, que motivem as pessoas que lá trabalham. Basicamente é esse o caminho, as pessoas 

estão nomeadas, existe a legislação agora é aperfeiçoar o modo de funcionamento.  

Se virmos a distribuição demográfica de USF, constamos que comparando a região 

do litoral com o interior, nesta ainda existem muito poucas. Preocupa-o? 

Dr. Luís Pisco: A densidade populacional por distrito dará uma coisa muito 

aproximada a localização das USF’s, quer a gente goste ou não maioritariamente a população 

esta no litoral, é natural que surjam lá mais. Mas se é uma preocupação minha a criação de USF 

no meio rural.  
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Entrevista ao Director Executivo do ACES de Gondomar Dr. Carlos Nunes  

No âmbito da Tese de Mestrado “Contributo das USF’s Norte enquanto instrumento 

apoio ao envelhecimento”: Viemos conversar, com o Dr. Carlos Nunes, Director Executivo do 

ACES de Gondomar, a quem começamos por agradecer a disponibilidade e cortesia com que 

nos recebeu para esta curta entrevista.  

Considera que este novo modelo de trabalho nos CSP em USF’s vai ao encontro 

das necessidades da população mais idosa? 

Dr. Carlos Nunes: A criação das USF’s é uma mais-valia para a população, existe 

algumas modificações que são visíveis, como a criação do ACES de Gondomar. Temos 

praticamente todas as unidades funcionais organizadas em USF’s isso corresponde não só a uma 

capacidade de risco dos profissionais a um novo princípio da reforma, mas também estamos 

convencidos que isso tem repercussões directas com a prestação de cuidados e satisfação dos 

utentes. Acho que se vai começar a verificar ganhos para a população, inclusive para a 

população idosa, tanto no atendimento como consultas de vigilância nas USF’s como nos 

domicílios, há um grande benefício comparado com o que existia a 4/5 anos  

Este modelo terá uma mais-valia só para os utentes, ou a nível dos profissionais de 

saúde nota uma grande satisfação? 

Dr. Carlos Nunes: Ao nível profissional também. Sobretudo há aqui três grandes 

objectivos, a satisfação dos utentes a qual engloba várias dimensões. Em segundo lugar, a 

satisfação dos profissionais porque acha que se estes tiverem satisfeito com o seu trabalho, isto 

tem repercussões indirectas sobre a prestação de cuidados. E depois um terceiro objectivos que 

são os ganhos em saúde, que achamos que a prestação de cuidados em USF’s em que existe 

uma prevalência muito grande na equipa não é ter um profissional que presta cuidados ao utente 

porque existe uma maior responsabilização de toda a equipa, a partida o utente começa a ter 

uma maior acessibilidade passa a ter uma profissional numa determina equipa, que mesmo que 

o utente não encontre lá o seu medico ou enfermeiro de família encontra o profissional que tem 

acesso ao seu processo clínico e que tem formas de actuação intervenções iguais ao seu médico 

de família, logo aí há uma grande vantagem para o utente. A forma organizativa em que as 

equipas organizam os seus objectivos torna-se uma mais-valia.  

Vamos caminhar para um futuro melhor com certeza, quando a contratualização passar 

a ser efectivamente com os ACES, este ano já foi feita de uma forma muito rudimentar, no 

futuro quando houver indicadores locais, e que se definam quais os indicadores necessários 

aquela população. As carências fundamentais em saúde e não apenas que se possa intervir num 
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grupo populacional em desfavor do outro. A contratualização é alguém que se assume como 

“defensor” dos próprios utentes e das suas necessidades.  

Como Director Executivo de um ACES, prevê que as USF’s possam dar especial 

atenção à nossa população mais idosa? 

Dr. Carlos Nunes: A população de Gondomar apesar de ser muito idosa também tem 

uma população muito jovem, logo aqui as duas faixas etárias são muito importantes, não 

podemos descorar as duas partes. A grande parte dos indicadores contratualizados com as 

USF’s, e mesmo os que vamos a seguir com as UCC e as USP, conta com as doenças crónicas, 

domicílios a acessibilidade aos utentes, que são sobre tudo estes grupo etários mais 

envelhecidos que necessitam destes equipamentos.  

Estando prestes a completar o 4 aniversário desde que a primeira USF abriu 

portas, e tendo sido o Sr. Dr. Carlos Nunes um pioneiro nesta reforma, qual o balanço que 

faz? 

Dr. Carlos Nunes: Acho que valeu a pena, se tivesse que fazer tudo de novo fazia-o. 

Eu comecei na minha USF (Fanzeres) há dez anos, houve coisa que motivaram a minha equipa, 

princípios como a responsabilidade profissional, a definição do que é um plano de acção, 

praticamente ninguém utilizava essa metodologia de trabalho. E é muito agradável ver que ao 

final deste últimos quatro anos de reforma intensiva nos CSP, muitas coisas que eu e os meus 

colegas defendíamos, hoje grande parte das unidades aceita bem.  

Eu acho que essa é a confirmação que estávamos no caminho certo, e esta reforma 

corresponde a duas coisas, uma há necessidade da população e outra a uma necessidade sentida 

pelos próprios profissionais.  

Com a implementação dos ACES, há pouco mais de 6 meses, qual o balanço deste 

novo desafio? 

Dr. Carlos Nunes: Saudades, o deixar de ser médico de família há coisas que deixam 

pena como por exemplo o contacto com os utentes. Ainda hoje tive numa reunião me Fânzeres 

com os meus colega e com as enfermeiras. O aceitar o lugar de Directores Executivos do ACES 

de Gondomar foi um desafio, tive algumas responsabilidades na Reforma dos CSP, e portanto 

se não aceitasse este convite era dizer que tudo aquilo que andamos a defender não era para eu 

fazer, mas sim para os outros o fazerem.  
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Segundo o relatório do Grupo Consultivo para a Reforma dos CSP, 

implementação dos ACES, considera que o processo foi prejudicial pela “vontade de fazer 

depressa e tudo igual ao mesmo tempo” e que existe uma “desmotivação crescente” entre 

os directores executivos dos mesmos. Como Director Executivo do ACES de Gondomar, 

qual o seu parecer nesta afirmação? 

Dr. Carlos Nunes: Nos CSP tem duas vertentes, a primeiras com as USF’s, dar a 

liberdade aos profissionais de se auto-organizarem, de se auto-escolherem de definirem os seus 

objectivos. E agora estamos noutra fase da reforma que é reorganizar esta casa, que é formada 

por muitas unidades, e essa reorganização mexe com a reforma, DGS, ARS, como a sub-regiões 

estavam organizadas. Há que mudar a estrutura organizativa, e esta mudança não é fácil, em 

alguns casos os utentes assumem a reforma como sendo deles. Temos que olhar para a máquina 

administrativa (Estado) e organiza-la de modo a que possa proporcionar todas as condições para 

que as unidades que prestam cuidados aos utentes. Mudar esta máquina administrativa é o mais 

difícil, nem todos os ACES, nem todos os CS que se aglutinaram em ACES, estavam no mesmo 

nível. 

Arriscamos há que alguns ACES tenham nos próximos anos algumas dificuldades para 

se assumiram como estruturas autónomas e organizavas. Mudar tudo isto de um momento para 

o outro é muito complicado, ao nível das ARS, Ministério da Saúde, se tivesse assumido 

começar com um pequeno grupo de ACES, com 4 ou 5 facilmente as boas práticas daqueles 

transparecessem para os outros e progressivamente esta reforma alastrasse, e concordo com o 

grupo consultivo quando diz que querer começar tudo ao mesmo tempo do mesmo modo não é 

possível. As USF’s também não tiveram todas ao mesmo tempo umas há 4, outras há 3, outras 

há 2. Foi a medida que se chegaram não só as motivações organizativas dos profissionais como 

as condições para que concorressem.  

Nesse mesmo relatório o Grupo Consultivo para Reforma dos CSP confirma que a 

adesão a USF’s por parte dos profissionais é significativa, embora com uma taxa de 

concretização “relativamente modesta” de 58%. Preocupa-lhe este dado dentro do seu 

ACES? 

Dr. Carlos Nunes: Não noto no ACES Gondomar, embora tenha uma área geográfica, 

Foz do Sousa que não esta organizada em USF; e que tem me dado mais a reflectir internamente 

de que forma organizativa eles querem ser no futuro. Tirando isso a maior parte de todos os 

profissionais dos ACES mostra que esta interessado, motivado para continuar a reforma que 

começa agora a dar os primeiros passos. Há outras fases importantes que temos de começar a 

pensar, como seja a acreditação em termos futuros. 
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Qual o futuro da Reforma dos CSP? 

Dr. Carlos Nunes: A fase das USF’s esta praticamente ultrapassada. Temos que passar 

para uma fase de consolidação, instalação, aderência. Neste momento o meu desafio é por em 

funcionamento as duas UCC que se candidataram, o qual aqui não há experiência anterior, as 

USF’s tinham uma experiência dos Regime Remuneratório Experimental, as UCC não têm 

nenhuma experiencia anterior. Depois a USP é uma unidade nova que tem merecido pela nossa 

parte todo o cuidado, há aqui um ponto muito importante que ainda não nos mereceu muita 

atenção mas que no futuro terá que merecer que é a nossa integração com os cidadãos de 

Gondomar. Temos que trazer os cidadãos como membros efectivos desta nova reforma, para 

que eles possam participar cada vez mais. As unidades têm que perceber que os seus clientes 

são os cidadãos, eles são também donos entre aspas das USF’s e tem que participar em todas as 

formas organizavas dos ACES. Temos que aperfeiçoar estas formas de participar e dar 

conhecimento do que nos fazemos, a maior parte dos cidadãos conhece o seu médico de familiar 

e começa agora a conhecer o seu enfermeiro de família, não tanto o seu secretário clínico. Uma 

das coisas que gostávamos no final deste ano era ter uma pequena página da internet para que os 

cidadãos pudessem ver, não aquilo que o ACES faz mais sim o que as unidades do ACES 

fazem, e os resultados em saúde.  
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Anexos IV 

Pedido de autorização da ARS Norte 



Anexos 

  133 

 
 

Exma. Senhora: 

Enf.ª Joana Filipa Borges da Cunha Ferreira 

Rua Oliveira Lessa -  nº 466 – 1º Centro 

4450-751  Leça da Palmeira 

Assunto: Pedido de realização de Estudo 

 

Sua referência 

 

DATA 

 

Noa referência 

 

DATA 

  Departamento 
Contratualização 

17/08/09 

 

Pelo presente se informa V. Ex.ª que o pedido para a realização de estudo nas USF 

da região Norte, subordinado ao tema “ Contributo das USF’s Norte enquanto 

instrumento de apoio ao envelhecimento ”, foi autorizado. 

A recolha de dados solicitada será da inteira responsabilidade de V. Ex.ª, não 

devendo perturbar o normal funcionamento dos serviços. Para o efeito 

recomendamos articular-se com os Srs. Coordenadores das USF’s. Oportunamente, 

gostaríamos de ter conhecimento das conclusões/ resultados do estudo. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

            P`l O Conselho Directivo  

                  (Isabel Oliveira) 

                    Vogal do C.D. 


