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ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACeS Agrupamentos de Centros de Saúde  

ACeS LO Agrupamento de Centros de Saúde de Loures-Odivelas  

ARS Administração Regional de Saúde 

Art.º  Artigo 

BI-CSP Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários 

CG Conselho Geral 

CHLN Centro Hospitalar Lisboa Norte 

Covid-19 Doença de Coronavírus 2019 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

CT Conselho Técnico 

DGS Direcção-Geral da Saúde  

DIOR Diagnóstico de Desenvolvimento Organizacional 

DL Decreto lei 

GRESP  Grupo de estudos de doenças respiratórias da associação portuguesa de médicos de família 

HBA Hospital Beatriz Ângelo 

ICPC2 Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários 

IDG Índice de Desempenho Global 

IDS Índice de Desempenho Setorial 

MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MGF Medicina Geral e Familiar 

PAI Planos de Auditoria Interna  

PF Planeamento Familiar 

PNV Plano Nacional de Vacinação 

RNU Registo Nacional do Utente 

SARS – CoV2  Síndrome Respiratória Aguda por Coronavírus 2 

SM Saúde Materna 

SNS Sistema Nacional de Saúde 

USF Unidade de Saúde Familiar 

VD Visita Domiciliária 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de atividades pretende descrever as atividades desenvolvidas pela equipa 

multidisciplinar da USF Génesis, no período de 1 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

Durante o ano de 2021 o ACeS LO manteve a carência de recursos humanos e como tal para dar 

resposta às diversas atividades relacionadas com a Covid-19 foi necesário continuar a desmobilizar 

os profissionais das unidades funcionais e a USF Génesis não foi exceção. Contudo, ao contrário do 

ano anterior, foi possível manter mais estável a organização ao longo do ano. As maiores dificuldades 

foram sentidas com as novas vagas da pandemia e com a saída de um dos elementos médicos da 

equipa no início de 2021. 

Os recursos humanos da USF Génesis estiveram então durante o ano de 2021 envolvidos em 

consultas associadas ao Trace-Covid, quer dos seus utentes quer de outras unidades do AceS. Além 

destas consultas, os profissionais da USF Génesis foram alocados ao atendimento presencial em áreas 

dedicadas à Covid na comunidade e aos centros de vacinação Covid. Para além disso, a equipa da USF 

Génesis colaborou sempre com o ACeS LO no atendimento complementar. 

Apesar de toda a contingência da pandemia continuámos o cumprimento das tarefas relacionadas 

com a nossa candidatura a modelo B que desejariamos concluír no decorrer do ano 2022. 

A equipa reorganizou-se e fez um grande esforço para manter a atividade assistencial e não 

assistencial da USF a par da colaboração nas várias atividades relacionadas com o COVID-19. 

Mantivemos em 2021 o cumprimento dos planos de formação, auditorias e acompanhamento 

interno apesar de não ter sido contratualizado no plano de ação de 2021. 

Mantivemos a colaboração na formação de alunos de acordo com os pedidos que nos foram 

chegando. 

Procurámos sempre que possível manter o cumprimento dos critérios DIOR, auditando e ajustando 

os procedimentos. 

Todos os dados apresentados neste relatório têm como fonte o BI-CSP, com dados do RNU do ano 

de 2021, quando omisso o mês, deve considerar-se referente a dezembro. Sempre que a fonte dos 

dados seja diferente é referida no relatório. 
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MISSÃO 

A USF Génesis tem por missão prestar cuidados de saúde personalizados à população inscrita nesta 

unidade, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos mesmos (DL 

298/2007, art.º 4º). O nosso lema é: 

 

“Crescer em unidade, cuidar com qualidade” 

 

VISÃO 

A USF Génesis pretende ser uma unidade prestadora de CSP de excelência. Adequar a sua atuação às 

características específicas e às necessidades da população abrangente, próxima das famílias e dos 

utentes com base no espírito de entreajuda, cooperação e trabalho de equipa dos profissionais. 

 

VALORES 

A USF Génesis orienta a sua atividade pelos seguintes valores: 

● Conciliação, assegurando a prestação de cuidados de saúde personalizados, 

de eficiência e qualidade;     

● Cooperação, com base em espírito de equipa e entreajuda para um bem comum, garantir o 

envolvimento e a colaboração de todos. 

● Autonomia, que assenta na auto-organização funcional e técnica, visando o cumprimento do 

plano de ação; 

● Articulação, que estabelece a necessária ligação entre a atividade desenvolvida pela USF e as 

outras unidades funcionais do ACES; 

● Avaliação que, sendo objetiva e permanente, visa a adoção de medidas corretivas dos desvios 

suscetíveis de pôr em causa os objetivos do plano de ação. 

● Gestão participativa, a adotar por todos os profissionais da equipa como forma de melhorar 

o seu desempenho e aumentar a sua satisfação profissional, com salvaguarda dos conteúdos 

funcionais de cada grupo profissional e das competências específicas atribuídas ao conselho 

técnico (CT) (DL 298/2007, art.º 5º). 

● Igualdade – todos os elementos são igualmente importantes na Equipa, sendo desejável a 

sua participação em todas as decisões, que serão sempre tomadas em reunião conjunta, 
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reconhecendo a cada um o seu direito de opinião e de intervenção, tendo como objetivo 

comum o utente;  

● Aprendizagem – será fomentada a aquisição e a atualização de conhecimentos por todos os 

profissionais;  

● Comunicação – todos os elementos terão conhecimento atualizado da dinâmica da USF e 

eventuais alterações, assim como de todas as propostas e documentos relevantes a discutir;  

● Consenso – em todas as circunstâncias deverá ser sempre procurado o consenso e se, de todo 

não for possível, prevalecerá a decisão por maioria. 

 

QUEM SOMOS 

A USF Génesis funcionou no ano de 2021 no período compreendido entre as 8h e as 18h, todos os 

dias úteis, sob serviços condicionados de acordo com o plano de contingência do ACeS. A equipa teve 

algumas reestruturações mas no global esteve composta por seis médicos (um com mobilidade no 

2º semestre para a ARS Norte), seis enfermeiros (tendo o 6º elemento integrado em Maio) e cinco 

secretários clínicos (o 3º, 4º e 5º elementos integraram no 2º semestre mas um deles esteve sempre 

destacado para o CVC). 

 

QUEM SERVIMOS 

A área de influência da USF corresponde à União da freguesias de 

Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. À data de Janeiro de 2021, a 

população inscrita era de 10.463 utentes, correspondendo a 14.092 

unidades ponderadas (média de 2349 UP por lista), conforme 

retirado do BI-CSP. O índice de dependência total era de 66,18%. 

 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE 

O código mais utilizado na consulta no ano de 2021 foi o A98 

associado ao facto dos cuidados prestados pela equipa da USF Génesis ser baseado na educação para 

a saúde e a prevenção da doença. Destaca-se a subcodificação dos códigos de R29.01 - SUSPEITA DE 

INFEÇÃO POR COVID-19 e A77.01 - INFEÇÃO POR COVID-19 justificado pelo registo clínico ser 

Figura 1 - Figura com representação 
etária da USF Génesis à data de Janeiro de 
2021. Fonte: https://bicsp.min-
saude.pt/. 
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realizado essencialmente na plataforma Trace-Covid. Dada a escassez de tempo face ao volume de 

consultas a duplicação de registos em Trace-Covid e Sclinico não foi possível. 

A seguir à componente preventiva, os problemas mais frequentemente codificados são a 

dislipidémia, o excesso de peso/obesidade, a hipertensão arterial, o abuso de tabaco, patologia da 

coluna com irradiação de dor, infeção respiratória superior aguda e a perturbação depressiva. 

Verifica-se uma necessidade de resposta da patologia crónica e de doença aguda ou agudização de 

doenças crónicas sendo por isso muito importante a harmonia dos horários para que se consiga 

garantir o acesso dos nossos utentes. A tabela 1 contém as dez principais codificações relativas a 

dezembro de 2021: 

 

Tabela 1 – Listagem dos dez códigos mais frequentemente registados em consulta (Janeiro de 2021). 

ICPC Proporção 

A98 - Manutenção de saúde/medicina preventiva 35% 

T93 - Alteração dos lípidos 26% 

T83 - Excesso de peso 25% 

K86 - Hipertensão sem complicações 24% 

T82 - Obesidade 17% 

P17 - Abuso do tabaco 13% 

L86 - Síndrome da coluna com irradiação de dor 13% 

R74 - Infeção respiratória superior aguda 12% 

P76 - Perturbação depressiva 11% 

W11 - Contraceção oral 10% 

 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL 

Consultando o BI-CSP verifica-se que a USF Génesis apresentava um IDG global à data de Dezembro 

de 2021 de 62.4, valor este bastante próximo da mediana de IDG do ACeS Loures-Odivelas entre as 

USF modelo A.  
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Ao longo do ano 2021 registou-se alguma variabilidade deste parâmetro (51.00 em janeiro com uma 

queda para 46.00 em março), que se relaciona com a 3ª vaga da pandemia a SARS – CoV2 em 

Portugal. Nessa altura, e com o Plano de Contingência do ACeS já em vigência, os atendimentos 

presenciais  e o  número de consultas total decresceram, o que conduziu ao não cumprimento de 

alguns indicadores. Foi de novo instituído o plano de priorizar o acesso de forma presencial a grupos 

vulneráveis e de risco e voltou-se a realizar preferencialmente o contacto telefónico nos restantes. 

No final de junho, com o terminar da vaga, tentou-se retomar a atividade presencial em pleno, tendo-

se refletido na subida do IDS global ao longo do 3º trimestre. No último trimestre do ano houve nova 

vaga da SARS – CoV2, tendo a equipa apesar de tudo conseguido manter, pelo menos, um plateau 

no valor do IDS global.  

 

 

Na sub-área Acesso, a USF Génesis apresentava em Dezembro 2021 Índice de Desempenho de 70,30 

(consulta no próprio dia 87,5; distribuição das consultas presenciais ao longo do dia 87,5, tempos 

máximos de resposta garantidos 100). Em relação às dimensões cobertura de utilização e 

Figura 2- IDG das várias unidades modelo A do ACeS 

Figura 3 –Variação do valor de IDG da USF Génesis de 08/2020 a 12/2021 
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personalização, não foi atingido o mínimo aceitável em nenhum dos indicadores, devido à maior 

necessidade de intersubstituição dos grupos profissionais por deslocação às diversas escalas de apoio 

à pandemia. 

 

Tabela 2 - Indicadores da USF Génesis, na sub-área Acesso, em Dezembro 2021 

 

 

Na sub-área Gestão da Saúde, a USF Génesis apresentava um Índice de Desempenho de 30,10  (saúde 

da mulher 38,9; saúde de adulto 15; saúde do idoso 66,7; saúde infantil e juvenil 0). Será necessário 

em 2022 convocar grupos vulneráveis, nomeadamente utentes com rastreios desatualizados.  
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Tabela 3 - Indicadores da USF Génesis, na sub-área Gestão da Saúde, em Dezembro 2021 

 

 

 

mailto:usf.genesis@arslvt.min-saude.pt


  

 R. Henrique dos Santos, 2620-183 Póvoa Santo Adrião |  📞219380231/2 |          📧 usf.genesis@arslvt.min-saude.pt           14 

 

Na sub-área Gestão da Doença, a USF apresentava um Índice de Desempenho de 37,9  (Diabetes 

13,6; Doenças do Aparelho Respiratório 50; Hipertensão arterial 50). Tal como já referido, estes 

valores baixos poderão ser explicados pela diminuição do atendimento presencial. Em 2022 

contamos retomar gradualmente a atividade assistencial e convocar estes grupos de risco.  

Tabela 4 - Indicadores da USF Génesis, na sub-área Gestão da Doença, em Dezembro 2021 

 

 

 

Na sub-área qualificação da prescrição a Unidade apresentava um Índice de Desempenho de 41,10 

(35,7 na prescrição farmacoterapêutica e 50 na prescrição MCDT).  
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ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL DO ACeS 

Os profissionais da USF Génesis participaram nos seguintes serviços:  

 Atendimento Complementar;  

 Atendimento nas Áreas Dedicadas a Utentes Respiratórios;  

 Apoio à Vacinação COVID nos Centros de Vacinação; 

 Vigilância de utentes através da paltaforma TRACE COVID.  

 

 

ATIVIDADES NÃO ASSISTENCIAIS – GOVERNAÇÃO CLÍNICA 

No âmbito das atividades de governação clínica do ACES, os elementos do conselho técnico da USF 

Génesis (Dra. Inês Barreiro, Enf.ª Margarida Duarte e Secretária Clínica Isabel Barros) participaram 

em duas reuniões com o Conselho Clínico. De referir que ambas as reuniões decorreram via Teams.  

Na primeira reunião, que decorreu a 2 de março de 2021, foi abordada a contratualização para o ano 

2021 e a elaboração do respetivo Plano de Ação da USF.  

Na segunda reunião, que decorreu a 9 de dezembro de 2022, foi feito um ponto de situação do 

processo de contratualização e do cumprimento do respetivo Plano de Ação de 2021. Foram 

esclarecidas as dúvidas existentes para elaboração do Relatório de Atividades respetivo.  

 

 

Tabela 5 - Indicadores da USF Génesis, na sub-área Qualificação da Prescrição, em Dezembro 2021 
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MELHORIA CONTÍNUA DE QUALIDADE 

No decorrer do ano 2021 não foi contratualizado a área referente à melhoria continua da qualidade. 

Ainda assim, no último trimestre elaboraram-se três protocolos com planos de auditoria interna (PAI) 

para melhoria contínua sendo dois na área de Acesso e um na área de Gestão de Doença. 

 

FORMAÇÃO INTERNA 

A formação interna durante o ano 2021 foi seriamente comprometida pela situação pandémica, que 

conduziu à mobilização de profissionais para outras atividades prioritárias. 

Assim sendo foram realizadas as seguintes apresentações:  

 BI Indicadores a contratualizar – Enf.ª Margarida Duarte – 31/03/2021 

 Diagnóstico e Tratamento em MGF de queixas músculo-esqueléticas agudas – Dra. Eugénia 

Simões – 28/04/2021 

 Promoção do Aleitamento – Olga Machado – 05/05/2021 

 Anticoagulação – Abordagem do doente com fibrilhação auricular. Que anticoagulante oral 

adotar? – Dr. Miguel Menezes – 29/09/2021  

 Qualidade do registo na área da Saúde Infantil – Enf.ª Margarida Duarte – 20/10/2021 

 

FORMAÇÃO EXTERNA 

Os elementos da USF Génesis participaram nas seguintes formações externas:  

 

Médicos: 

Elena Secrieru 

 Update em Medicina – 22 e 23 de Abril de 2021 

 V Jornadas de Dermatologia do CHLN – 11 e 12 de novembro de 2021 

Inês Barreiro 

 6º Curso de Gastrenterologia Oncológica – 7 de maio de 2021 

 14º Congresso Nacional do Idoso – 31 de maio e 1 de junho de 2021 

 28 Symposium on Controversies in Psychiatry – 16 e 17 de setembro de 2021 

 7as Jornadas do GRESP – 21 e 22 de outubro de 2021 

 V Jornadas de Dermatologia do CHLN – 11 e 12 de novembro de 2021 

Magali Abreu 
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 Update em Medicina – 22 e 23 de Abril de 2021 

 

Enfermeiros:  

Alexandra Saraiva 

 Curso MIM@UF – 18 de novembro de 2021 

 

Sónia Sacramento 

 Curso MIM@UF – 18 de novembro de 2021 

 

Sempre que possível foi partilhado pelo formando, um resumo à equipa, das mais valias formativas 

obtidas com a formação frequentada. 

 

 

FORMAÇÃO PRÉ E PÓS GRADUADA 

No decorrer do ano 2021, a USF Génesis acolheu uma aluna de enfermagem para estágio profissional.  

 

 

ATIVIDADE CIENTÍFICA 

A USF Génesis participou no estudo de investigação - A Phase 3 Rhandomized Double-Blind Placeb-

Controlled Trial to evaluate the efficacy and safety of Remdesivir Treatment of COVID 19 in an 

Outpatient Setting. 

Muito embora vários agentes terapéuticos tenham sido avaliados para o tratamento da doença 

coronavírus 2019 (Covid-19), nenhum agente antiviral ainda se mostrou eficaz. 

O remdesivir é um análogo nucleosídico, administrado por via intravenosa, com atividade in vitro 

contra vírus de diversas familias, incluindo coronavírus. Foi desenvolvido primeiramente para 

tratamento da doença causada pelo virus Ébola, mas posteriormente reposicionado para tratamento 

da COVID-19, com base na capacidade de inibir a replicação do SARS-CoV-2 in vitro. 

Neste sentido foi elaborado um protocolo confidencial de investigação pela Empresa Promotora 

GILEAD cujo código é o GS-US-540-9012. O investigador principal do ACeS Loures-Odivelas foi o Dr. 

André Santos e a Coordenadora a Dra. Vera Silva. Na USF Génesis participaram como investigadoras 

a Enf Margarida Duarte e a Enf Sónia Sacramento. 
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Carga Horária dispendida:  

Formação inicial no Instituto Ricardo Jorge com duração de 3 horas. 

Participação em duas formações online com duração de 1hora e 30 minutos cada uma com o 

Promotor do Estudo via Teams nas seguintes datas: 27/01/2021; 23/02/2021; 05/03/2021; 

16/03/2021.  

O estudo foi posteriormente interrompido em Abril de 2021 pela própria entidade promotora.  
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CONCLUSÃO 

 

O ano 2021 foi um ano de grandes mudanças e desafios para a USF Génesis.  

A situação pandémica impediu a realização da quase totalidade das atividades formativas planeadas, 

bem como comprometeu seriamente o acesso dos utentes a consultas presenciais e a personalização 

de cuidados. Estes últimos aspetos denotam-se na queda acentuada do Índice de Desempenho 

Global.  

 

Ao longo do ano, tentámos adaptar-nos e dar resposta às solicitações do AceS relativas à mobilização 

de profissionais para atividades ligadas à pandemia e, ao mesmo tempo, manter o acesso aos utentes 

da USF Génesis sobretudo aos grupos vulneráveis, de risco e situações de caráter agudo.  

 

Para o ano 2022 perspetiva-se a retoma da atividade formativa, da atividade assistencial em pleno, 

bem como atividades de melhoria contínua da qualidade e de segurança.  

 

O horário de funcionamento será retomado das 8h às 20h.  
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