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Resumo

A elaboração do relatório que se segue surgiu na sequência da realização do estágio curricular
efetuado na Unidade Local de Saúde da Guarda, mais precisamente na Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados de Almeida, tendo como principal objetivo a finalização do Curso
Profissional Técnico Superior(CTeSP) em Gestão Clínica Administrativa. O estágio decorreu
entre o dia 25 de fevereiro e o dia 11 de julho de 2019 e teve a duração de 750 horas.
O presente relatório descreve detalhadamente todas as atividades desenvolvidas na UCSP de
Almeida no decorrer do estágio e está estruturado em dois capítulos. No primeiro capítulo,
descrevo a instituição, a sua missão, visão e valores. No segundo capítulo, descrevo as
atividades realizadas durante o estágio curricular. Para finalizar procedo a uma reflexão sobre o
trabalho realizado no estágio.

Palavras-Chave: Relatório, Estágio, Saúde, Unidade Local de Saúde da Guarda, Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados de Almeida
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Introdução

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio curricular inserido na fase final do
CTeSP em Gestão Clínica Administrativa, Curso ministrado na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão (ESTG), no Instituto Politécnico da Guarda(IPG).
Este estágio, com uma duração de 750 horas, realizou-se nos meses de fevereiro e julho, e
decorreu na UCSP de Almeida, ULS da Guarda E.P.E, com o objetivo de desenvolver
competências técnicas e profissionais, no contexto real de trabalho.
A escolha desta instituição para a realização do estágio curricular deveu-se à proximidade
geográfica da minha residência e à curiosidade em saber como as competências técnicas
poderiam ser desenvolvidas na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Almeida.
Pretendia, assim, conhecer a rotina desta unidade, o seu funcionamento e as suas normas.
O presente relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, faço uma
breve caraterização da ULS da Guarda e da UCSP de Almeida, local onde realizei o estágio. No
segundo capítulo, apresento e descrevo as tarefas que desenvolvi durante o estágio curricular.
Por fim, na conclusão, procedo a uma breve reflexão acerca de todo o trabalho desenvolvido.
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CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZAÇÃO DA ULS DA GUARDA E DA UCSP DE ALMEIDA

2

1.1.

Caraterização do Distrito da Guarda1

A cidade da Guarda, capital do distrito, é constituída por 14 municípios, dois dos quais a
Guarda e Almeida.
A cidade da Guarda está localizada a 1056 metros de altitude no centro interior de Portugal
Continental. Todo o território é muito montanhoso, formado por elevações de diversas altitudes.
A sua área abrange parte da Serra da Estrela, com uma altitude máxima de 1991 metros.
Na divisão do país, segundo NUTS II, o distrito encontra-se inserido na Região Centro. Em
termos de NUTS III, o distrito está integrado na Sub-Região da Beira Interior Norte e Serra da
Estrela.
O distrito da Guarda é limitado a norte pelo distrito de Bragança, a sul pelo distrito de Castelo
Branco, a este por Espanha e a oeste pelos distritos de Viseu e Coimbra (ver ilustração 1).

Ilustração 1 - Área geográfica da Guarda
Fonte:https://sites.google.com/site/serradaestrelaonlin
e/home/distrito-da-guarda

1

Informação retirada e adaptada da página web:
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=1717&Itemid=739
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1.2.

Caraterização do Concelho de Almeida2

Almeida é uma vila portuguesa do distrito da Guarda e sede de concelho. Localiza-se na região
do Centro e da Beira Interior Norte e tem uma área de 518 km2, subdividida em 29 Freguesias.
Com o seu perímetro abaluartado, a vila de Almeida é conhecida pela sua fortaleza, que, com a
forma de estrela de doze pontas, constitui um dos mais espetaculares exemplares europeus dos
sistemas defensivos abaluartados do século XVII. Almeida era a mais importante praça-forte da
fronteira entre o Tejo e o Douro, guardando as Terras de Riba-Côa entre Vilar Formoso e
Castelo Rodrigo.
Almeida deriva do árabe “Almaida”, que significa “outeiro”. É este topónimo a origem atual do
seu apelido. Também terá tido o nome de Talmeida e de Alameda.

2

Informação retirada e adaptada da página web: https://www.cm-almeida.pt/freguesias/almeida/
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1.3.

A ULS da Guarda

Apresentarei, de seguida, a Unidade Local de Saúde da Guarda, o seu funcionamento, a sua
missão, visão e valores.

1.3.1. Breve Resenha Histórica3
A origem do Hospital Sousa Martins remonta aos finais do século XIX, altura em que Portugal
lutava contra a doença da tuberculose. No ano de 1881, o Dr. Sousa Martins realizou uma
expedição à Serra da Estrela, onde concluiu que o atual Parque de Saúde da Guarda, onde se
localiza a ULS da Guarda, seria ideal para o tratamento da tuberculose.
Sensibilizada pelos problemas da tuberculose, a Rainha D. Amélia decidiu criar na cidade da
Guarda o primeiro Sanatório de Assistência Nacional aos Tuberculosos, inaugurado a 18 de
Maio de 1907.
De forma a honrar o Dr. Sousa Martins, pela sua dedicação à causa da tuberculose, veio a ser
dado ao sanatório, então criado, o nome de “ Sousa Martins”. O sanatório era considerado como
uma moderna unidade de saúde, com capacidade para receber cerca de mil utentes distribuídos
por pavilhões.
Com o passar do tempo e com a descoberta dos antibióticos, a incidência da tuberculose foi
diminuindo, dando a possibilidade aos doentes de realizarem os tratamentos em casa. Assim,
cada vez menos deixou de ser pertinente a existência dos sanatórios, acabando mesmo por estes
serem extintos a 5 de Novembro de 1974.
Após a extinção do sanatório, nas últimas décadas o Hospital Sousa Martins funcionou como
hospital distrital com múltiplas especialidades. Em 2008 foi constituída a Unidade Local de
Saúde da Guarda, tendo com atividade principal a prestação de cuidados de saúde primários,
diferenciados e continuados à população.

3

Informação retirada e adaptada da página Web:
http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/csh1/
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1.3.2. Funcionamento4
Atualmente designada de ULSG, a Unidade Local de Saúde da Guarda é constituída por
Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Hospitalares e Cuidados Continuados.
Em relação aos Cuidados de Saúde Primários é constituída por 13 Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados (UCSP), 1 Unidade de Saúde Familiar (USF), 2 Unidades de Cuidados
na Comunidade (UCC) e 1 Unidade de Saúde Pública (USP).

1.3.3. Missão, Visão e Valores5
Missão
A missão da ULS da Guarda traduz-se na prestação de cuidados de saúde à comunidade, numa
ótica de melhoria contínua, através da prossecução de padrões de excelência nos cuidados aos
utentes.
Tem como missão a prestação de cuidados de saúde primários, hospitalares, paliativos e de
convalescença à população da sua área de influência, com mobilização ativa da comunidade
envolvente, tendo em vista o incremento dos níveis de saúde e bem-estar.
Assegura ainda as atividades de serviços operativos de saúde pública e os meios necessários ao
exercício das competências da autoridade na área geográfica por ela abrangida, bem como as
atividades de investigação, formação e ensino.

Visão
A ULSG pretende constituir-se como uma organização de vanguarda e de referência na
prestação de cuidados de saúde, sendo reconhecida por:
a) Superar as expetativas dos utentes e profissionais através de uma melhoria contínua da
qualidade e do desenvolvimento do capital humano

Informação retirada e adaptada dos documentos dados pela UCSP de Almeida : “Código de Conduta Ética”, da
ULS da Guarda.
4 5

6

b) Mobilizar o sistema organizacional segundo os princípios da estrutura em rede a fim de
oferecer serviços de excelência assistencial, através de um foco integral no
cidadão-utente;
c) Promover a inovação e a participação na investigação, através de um desempenho
dirigido à formação de profissionais da saúde em diferentes especialidades.

Valores
No desenvolvimento da sua atividade, a ULSG e os seus colaboradores regem-se pelos
seguintes valores:
a) Qualidade: excelência dos serviços prestados à população, garantindo as melhores
práticas e competências, científicas e técnicas;
b) Humanismo: ter uma orientação clara para o utente e para o seu bem-estar, respondendo
às suas necessidades de acordo com as melhores práticas disponíveis e no respeito
incondicional pela sua dignidade intrínseca;
c) Equidade: promover a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, em função do nível
de prioridade clínica e isenção no tratamento a todos os colaboradores.
d) Acessibilidade: assegurar a todos os doentes os cuidados necessários, no tempo e lugar
adequados;
e) Cooperação: cultivar a multidisciplinaridade e a cooperação no relacionamento
inter-pessoal e na prossecução dos objetivos da instituição.
f) Ética e Deontologia Profissional: pautar a prática clínica e a tomada de decisões
individuais e institucionais pelos mais elevados padrões de conduta.
g) Eficiência: promover o aproveitamento ótimo dos recursos escassos disponíveis de
modo a alcançar a máxima realização dos resultados pretendidos.
h) Inovação: atuar com capacidade de iniciativa e criatividade, concretizando novas
soluções de forma a assegurar a melhoria contínua dos resultados e níveis de serviço.
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1.4.

UCSP de Almeida6

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Almeida, é uma unidade de cuidados de
saúde primários, vocacionada para a prestação de cuidados de proximidade nas vertentes da
prevenção, tratamento e reabilitação dos seus utentes, no concelho de Almeida.
A UCSP de Almeida participa na formação de alunos de medicina e enfermagem e em ações de
educação para a saúde junto da população, procurando a participação ativa dos utentes, para que
possam ter uma melhoria do seu nível de saúde.
Se necessário, a UCSP presta também cuidados de saúde não programados a utentes inscritos
temporariamente ou de passagem pelo concelho.
Atualmente, a coordenadora da UCSP de Almeida é a Dr.ª Maria Armanda Fragata Borges
Caldeira.

1.4.1. Visão, Missão e Valores
A UCSP de Almeida tem a seguinte missão, visão e valores.
Visão
Visa a promoção e vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença
dirigindo globalmente a sua ação ao indivíduo, à família e à comunidade.
Visa assumir o compromisso de melhoramento contínuo das condições de segurança, higiene e
saúde no trabalho.

6

A Informação deste capítulo baseia-se em : “Relatório de Atividades 2018”, da UCSP de Almeida.
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Missão
Tem como missão, proporcionar à população da sua área geográfica de influência um serviço
de qualidade eficaz e eficiente, garantindo acessibilidade e continuação dos cuidados.

Valores
a) Humanismo
b) Equidade
c) Cooperação
d) Ética e Deontologia Profissional
e) Rigor
f) Inovação

1.4.2.

Organigrama da UCSP de Almeida

De seguida, apresento a estrutura organizacional da Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Almeida, de forma a mostrar a hierarquização desta unidade.
Dado que as minhas tarefas foram desempenhadas maioritariamente na secretaria da UCSP de
Almeida, obtive mais ligação com o setor administrativo, tendo também muito contacto com os
médicos e enfermeiros, os quais me informavam sobre as necessidades dos utentes.
De acordo com a figura seguinte, a presidente do Concelho de Administração da Unidade Local
de Saúde da Guarda é a Sr.ª Dr.ª Isabel Coelho. Na Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Almeida, a coordenadora é a Sr.ª Dr.ª Armanda Caldeira, que se
responsabiliza pela Delegação de Saúde, pelo setor Administrativo, Clínica Geral, pelo setor de
Enfermagem, setor Pessoal e pelo Serviço Social.

9

Presidente do Concelho de
Administração da ULSG E.P.E.
Dr.ª Isabel Coelho

Coordenadora do Centro
de Saúde
Dr.ª Armanda Caldeira
Delegação de Saúde
Dr.ª Benilde
Técnico S. Ambiental
Lurdes Lourenço
Setor
Administrativo
Fátima Gomes

Clínica Geral
Dr.ª Armanda
Caldeira

Setor
Enermagem

Serviço Social

Setor Pessoal

Dr.ª Alexandra

Auxiliar

Enf. Chefe
Nazaré Ribeiro

4 Assistentes
Técnicos

6 Médicos
Clínica Geral

11 Enfermeiros

4 Assistentes
Operacionais

Ilustração 2 - Organigrama da UCSP de Almeida
Fonte: Elaboração Própria

1.4.3. Profissionais de Equipa
A UCSP de Almeida é constituída por 6 médicos de família, 11 enfermeiros e 4 assistentes
técnicos, pertencendo alguns deles à Extensão de Saúde de Vilar Formoso (ver a seguinte tabela
acerca dos profissionais de equipa).
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Médicos

Assistentes Técnicos

Enfermeiros

- Armanda Caldeira

- Nazaré Ribeiro

- Maria Fátima Gomes

- Luís Gajate

- Céu Teles

- Paula Gonçalves

- Delmina Martins

- Lurdes Ferreira

- Cátia

- Marta Gonçalves

- Júlia Gouveia
- Manuel Cura

- Luís Martinho
- Francisco Novoa

- Susana Alexandre

- José Benito

- José Ferreira
- Sandra Nobre
- Anabela Dias
- Tânia Cepeda
Tabela 1 - Profissionais de Equipa da UCSP de Almeida
Fonte: Elaboração Própria

1.4.4. Outros Profissionais
Para além dos colaboradores mencionados no quadro acima, à UCSP de Almeida também
prestam serviços, regularmente, os seguintes profissionais: nutricionista, psicóloga clínica,
higienista oral, fisioterapeuta, assistente social e técnica de saúde ambiental (ver a tabela que se
segue).

Profissionais

Presença na UCSP de Almeida

Nutricionista: Patrícia Gama

1 vez por semana

Psicóloga Clínica: Anabela Monteiro

1 vez por semana

Higienista Oral: Sandra Morais

Serviço partilhado com outras UCSP da
ULS da Guarda E.P.E.

Fisioterapeuta: Ana Carina

2 vezes por semana

Assistente Social: Alexandra Azevedo

3 vezes por semana

Técnica de Saúde Ambiental: Lurdes Moreda

3 vezes por semana

Assistentes Operacionais: Esmeralda Videira,

Serviço Permanente

Odete Santos, Zita Pereira, Fernanda Batista
Tabela 2 - Outros Profissionais da UCSP de Almeida
Fonte: Elaboração Própria
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1.4.5. Planta
A UCSP de Almeida é constituída pelo rés-do-chão e primeiro andar (ver ilustração 3 e 4). No
rés-do-chão é onde são efetuadas as consultas com os utentes. Aí existem 3 gabinetes de
enfermagem, 4 gabinetes médicos, uma sala de colheitas, 1 sala para tratamentos, 1 para as
consultas de nutrição e outra para as consultas de fisioterapia.
Existem também 2 casas de banho públicas e 3 para os profissionais, 2 arquivos (o arquivo
intermédio e o arquivo definitivo), 1 cozinha, 1 sala e gabinetes para os médicos, enfermeiros e
auxiliares colocarem os seus acessórios.
No primeiro andar existem 2 gabinetes de enfermagem (um é para a enfermeira Chefe, Nazaré
Ribeiro), 1 gabinete para a Delegada de Saúde, 1 gabinete para a Técnica de Saúde Ambiental e
1 gabinete para a Diretora. Também tem 1 secretaria, 1 sala de reuniões, 1 biblioteca, 1 arquivo,
2 casas de banho e o bar.

Ilustração 3 - Planta UCSP de Almeida (Rés do Chão)
Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida
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Ilustração 4 - Planta UCSP de Almeida (Primeiro Andar)
Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida

1.4.6. Caraterização da Unidade Funcional
A UCSP de Almeida presta cuidados de saúde primários humanizados, procurando a sua
adequação à população nele inscrita. Desta forma, a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados presta:
a) A promoção da saúde e a sua vigilância;
b) A prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, tendo em conta as práticas
recomendadas pelas orientações técnicas em vigor;
c) A referenciação adequada;
d) A promoção da reabilitação;
e) A integração de utentes na RNCCI;
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1.4.7. Oferta e Disponibilidade de Serviços
A consulta aberta funciona na sede da UCSP de Almeida, diariamente das 08:00 até às 20:00
horas. A ela podem recorrer os utentes em situação de doença aguda que já não tenham vagas
para esse dia para o seu médico de família, ou os utentes de passagem pelo concelho.
As consultas médicas são marcadas com antecedência pelos utentes, médicos ou enfermeiros.
Podem ser marcadas presencialmente, através do telefone, email ou internet. Antes de cada
consulta o utente é triado pelo enfermeiro.
O utente que necessitar de receituário crónico poderá efetuar o pedido no balcão da UCSP de
Almeida, para que o seu médico de família o renove no período da tarde.
A UCSP de Almeida oferece aos utentes:
a) Consultas de Saúde Adulto (SA);
b) Consultas de Diabetes (CD);
c) Consultas de Hipertensão (CH);
d) Consultas de Planeamento familiar (PF);
e) Consultas de Saúde Materna (SM);
f) Consultas de saúde Infantil e Juvenil (SI);
g) Consultas de Rastreio de Cancro do Colo do Útero (RCCU);
h) Consultas de Rastreio Teledermatológico (RT);
i) Programa de Vacinação (RV);
j) Programa de Cuidados Domiciliários (CDom).
A UCSP de Almeida presta cuidados de saúde não programados a utentes da sua área
geográfica, utentes de concelhos vizinhos, inscritos temporariamente ou de passagem pelo
concelho.

1.4.8. Estrutura Funcional
Na UCSP de Almeida, os médicos de família efetuam as consultas dependendo do dia da
semana, podendo abrir exceções a utentes que utilizem transportes públicos e não tenham
oportunidade de se deslocar noutro dia (ver tabela 3).

14

Dia da
Semana

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

PF
DM
Consultas

DM

SM

DM

SI

SA

RCCU

SA

SA

RCCU
SA
SA
Tabela 3 - Estrutura Funcional
Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida

1.4.9. Utentes da UCSP de Almeida
No concelho de Almeida, 53% da população é do sexo feminino e 47% do sexo masculino,
sendo que apenas 11% da população está compreendida entre os 0 e 19 anos, 17% entre os 20 e
os 39 anos, 24% entre os 40 e os 59 anos e 48% com idade igual ou superior a 60 anos (ver
gráficos 1 e 2).

11%
17%
48%
24%

0-19 anos
20-39 anos
40-59 anos
> = 60 anos

Gráfico1 - Percentagem da população de Almeida por
sexo

53% 47%

Sexo
Masculino
Sexo
Feminino

Gráfico 2 - Percentagem da população de Almeida por idades
Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida

Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida
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Verifica-se também que, dos utentes do sexo masculino, a faixa etária que mais frequenta a
UCSP de Almeida, é constituída por utentes com maior idade, verificando-se o mesmo com os
utentes do sexo feminino (ver gráficos 3 e 4).

70 - >= 75 anos
55 - 69 anos

40 - 54 anos
25 - 39 anos

Sexo Masculino

10 - 24 anos
< 1 - 9 anos
0

200

400

600

800

1000

Gráfico 3 - Número de Utentes do sexo masculino que frequentam a UCSP por idade
Fonte: Fornecida pela UCSP de Almeida

70 - > =75
55 - 69 anos
40 - 54 anos
Sexo Feminino

25 - 39 anos
10 - 24 anos
< 1 - 9 anos
0

500

1000

1500

2000

Gráfico4 - Número de Utentes do sexo feminino que frequentam a UCSP por idade
Fonte: Elaboração Própria
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CAPÍTULO II
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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2.1.

Plano de Estágio

De modo a pôr em prática os conteúdos lecionados nas unidades curriculares do Curso em
Gestão Clínica Administrativa, desenvolvi o estágio curricular na Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados de Almeida da Unidade Local de Saúde da Guarda.
Realizando no total 750 horas de trabalho e tal como acordado com a minha supervisora que me
orientou na instituição onde realizei o estágio, a Enfermeira Nazaré Ribeiro e com a minha
docente orientadora, a Professora Maria Paula Neves, o meu estágio curricular incidiu sobre as
seguintes atividades:
 Receção e atendimento aos utentes;
 Atendimento telefónico;
 Manuseamento e pesquisa no programa informático;
 Agendamento de consultas;
 Arquivo de documentos;
 Efetivação de consultas;
 Encaminhamento dos utentes;
 Organização da Farmácia;
 Gestão de horários.
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2.2.

Integração no Local de Estágio

No fim do primeiro semestre do 2º ano do CTeSP de Gestão Clínica Administrativa fui
contactada pelo Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, para ser informada que tinha sido
aceite a minha candidatura para realizar estágio na Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Almeida e que no dia 25 de Fevereiro teria inicio o meu estágio, devendo
apresentar-me no Edifício da Administração do Hospital Sousa Martins, para falar com o
Enfermeiro Davide Coutinho.
No dia 25 de Fevereiro dirigi-me à ULS, onde fui recebida pelo Enfermeiro Davide Coutinho, e
nesse dia à tarde, dirigi-me à UCSP de Almeida e falei com a Enfermeira Nazaré Ribeiro e com
a Sr.ª D. Fátima Gomes, que me fizeram uma visita guiada pelas instalações e me deram as
informações necessárias para iniciar o estágio.
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2.3.

Atividades Desenvolvidas

2.3.1. Programas Informáticos
Ao longo do estágio foi notório que os programas SINUS, SClinico e RNU são fundamentais
para uma boa gestão clínica, mas também administrativa na UCSP de Almeida.
2.3.1.1. SINUS
O SINUS é um sistema de informação, utilizado nas Unidades de Cuidados Primários,
orientado para o controlo administrativo nas áreas de consultas, urgências e registo de contacto
dos utentes. Ao introduzir os dados pessoais de cada utente, o programa informático atribui
diretamente um número único ao utente, denominado por NOP, número operacional (ver
ilustração 5 e 6) .
O programa informático SINUS é utilizado em diferentes contextos dentro da Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados de Almeida. Os programas que utilizei foram o “SINUS 61”,
o “SINUS00” e o SINUS55”.
O que mais utilizei foi o “SINUS 61”, para agendar, desmarcar e também fazer o registo do
utente nas consultas. Também era aqui que agendava as receitas crónicas, para que cada médico
de família pudesse passar as receitas aos seus utentes e que efetivava os atos de enfermagem
para a realização de colheitas. Cada vez que era marcada uma consulta no “SINUS 61” era
possível escolher o motivo da consulta do utente, podendo ser por Saúde Adultos, Hipertensão,
Consulta de Diabetes, Saúde Infantil, Saúde Materna ou Rastreio do Cancro do Colo do Útero.
Assim, cada vez que o utente chegava no dia da consulta já era possível saber qual a razão da
sua consulta, e todo o processo ficava facilitado para o médico de família (ver ilustração 7 e 8).
No “SINUS 61” também era possível saber quando tinha sido a última consulta do utente, para
que efeitos tinha sido e se este já tinha uma próxima consulta marcada e ainda agendar visitas
domiciliárias (ver ilustração 9, 10 e 11).
Quando um utente se dirigia à consulta aberta, utilizava o “SINUS 00”. Em primeiro lugar,
introduzia o nome ou número de utente (ver ilustração 12). De seguida, fazia o registo
administrativo do utente e entrava na Consulta Urgente (ver ilustração 13). Depois de entrar na
Consulta Urgente tinha que se chegar à causa, que podia ser por motivo de doença, acidente de
viação, acidente escolar, acidente de trabalho, entre outros. Depois de introduzir a causa,
escolhia o médico que estava de serviço nesse dia (ver ilustração 14).Depois de todo este
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processo era necessário gravar. Se o utente estivesse isento, este podia aguardar pela sua vez.
Caso o utente não estivesse isento de taxa, imprimia a taxa moderadora para dar o recibo ao
utente, para assim, aguardar pela sua vez.
Relativamente ao “SINUS 55”, o URAC, inseria os dados da mesma maneira que o fazia no
“61” e no “00”, mas este só era usado para consultas de fisioterapia, nas segundas e nas
quintas-feiras e para consultas de nutrição.
SINUS 61:

Ilustração 5 - O SINUS 61
Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 7 - Entrada em "MED.G.Familiar"
Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 6 - Introdução do Nome do Utente
Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 8 - Escolha do Motivo da Consulta
Fonte: Elaboração Própria
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Ilustração 9 - Marcação de Consulta ao Utente

Ilustração 10 - Consulta de um Utente

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 11 - Verificação da Próxima Consulta
do Utente
Fonte: Elaboração Própria

SINUS 00:

Ilustração 12 - Introdução do Nome ou Número do
Utente

Ilustração 13 - Entrada em "CONS.URGENTE"
Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria
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Ilustração 14 - Escolha da Causa e Médico de
Serviço
Fonte: Elaboração Própria

2.3.1.2. SClínico
O SClínico é um sistema informático desenvolvido para as Instituições Nacional de Saúde. Na
UCSP de Almeida, o programa SClínico era mais utilizado para se agendarem tratamentos que
cada utente tinha que fazer e para marcação de injeções ou medição da tensão arterial.
Neste programa, precisava de introduzir o nome completo ou o número de utente e escolhia a/o
enfermeira/o que nesse dia estava a fazer os tratamentos.
2.3.1.3. RNU
No RNU, Registo Nacional de Utentes, é possível chegar aos dados do utente pesquisando pelo
seu nome ou pelo seu número de utente.
O RNU, na UCSP de Almeida, era mais utilizado quando um utente tinha outra nacionalidade,
por exemplo a francesa, e queria ser visto por um médico na consulta aberta. Se o utente não
estivesse inscrito no RNU, escrevia o seu nome igual ao do Bilhete de Identidade ou do Cartão
de Cidadão e a sua data de nascimento, para facilitar a pesquisa.
A inscrição no RNU implicava que o utente tivesse consigo os seus dados pessoais, se possível
o Cartão de Cidadão ou o Bilhete de Identidade, para, deste modo, completar os seus dados
pessoais e evitar quaisquer adversidades caso voltasse à UCSP de Almeida.
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Utilizei o RNU em casos como:
- Renovação do cartão de emigrante;
- Atribuição de um médico de família ao utente.
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2.3.2. Atendimento Telefónico
O atendimento telefónico é uma tarefa muito importante e pode-se tornar difícil para a empresa
uma vez que não há contacto físico com a pessoa. Para evitar que a mensagem que se pretende
transmitir se torne confusa, deve-se falar com clareza e ser sincero. Deve-se atender o telefone
após dois ou três toques. Ao atender o telefonema logo no primeiro toque, o utente pode ser
apanhado de surpresa e ficar nervoso. Deixar tocar o telefone mais do que três toques, pode
deixar-se o utente impaciente, ficando com a ideia que está a ser ignorada/o. Também é muito
importante preparar a saudação do utente e identificar a instituição.
Na UCSP o atendimento telefónico foi muitas vezes o primeiro contacto que tive com o utente.
Esta foi uma das tarefas que realizei diariamente. O atendimento telefónico podia ser externo ou
interno. Quando se tratava de uma chamada do exterior, esta era filtrada para a secretaria, sendo
depois encaminhada, se necessário, para outros gabinetes.
A maior parte das chamadas tinham como objetivo a marcação de consultas paras os médicos
de família. Caso a informação dada pelo utente fosse muito demorada, como era o caso das
receitas crónicas, pedia ao utente que enviasse um email para a UCSP de Almeida ou então para
se dirigir à secretaria, de modo a obter a informação pretendida. O atendimento interno era
muitas vezes efetuado pelos médicos de família para pedir exames ou análises dos seus utentes.

2.3.3. Atendimento ao Utente
Para comunicar com o utente é importante recorrer ao uso de técnicas comunicacionais para que
seja possível melhorar o contacto com o recetor, neste caso, o utente.
O atendimento ao público trata-se de uma atividade social, onde há a interação com públicos
diversos, visando responder a distintas necessidades, independentemente do sexo, idade ou
estatuto social.
É muito importante saber ouvir o utente e responder às suas questões, bem como manter boa
postura e mostrar atenção em relação ao que o utente necessita.
O atendimento ao utente foi a tarefa mais realizada ao longo do estágio. A maioria das vezes o
atendimento ao utente era para a realização do seu registo para a sua consulta.
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2.3.4. Marcação de Consultas
Tal como referido anteriormente (ponto 2.3.1.), realizei o registo de consultas no SINUS 61.
Introduzia o nome do utente ou número para proceder à sua pesquisa e depois consultava a
agenda de marcações e colocava o dia e hora da consulta do utente. A marcação de consultas
ocorria a pedido do utente ou a pedido da enfermeira do médico de família, no caso das
consultas de hipertensão ou diabetes, que tinham que ser marcadas semestralmente.
2.3.5. Desmarcação de Consultas
A desmarcação de consultas acontecia quando um utente não podia estar presente, marcando
então a consulta para outra data ou quando o utente tinha mais que duas consultas de
hipertensão ou diabetes marcadas ao longo do ano. Apenas as duas primeiras consultas estavam
isentas das taxas moderadoras. Também podia suceder quando o médico de família não podia
estar presente e já tinha consultas marcadas para esse dia. Neste caso, enviava cartas para os
utentes ou então avisava-os por via telefónica.
2.3.6. Organização, Pedido e Receção da Farmácia
A organização da farmácia foi feita devido ao facto de vários medicamentos não estarem
organizados por datas, do mais antigo para o mais recente, podendo assim estarem a ser
utilizados medicamentos mais recentes, e deixar passar os outros de validade. Assim, com a
ajuda das minhas colegas, coloquei os medicamentos e equipamentos médicos por datas.
O pedido e receção da farmácia era feito com a Enfermeira Nazaré, Enfermeira Chefe. O pedido
era executado no GHAF, Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, todos os meses. Antes de
efetuar o pedido, dirigia-me à farmácia com a Enfermeira Nazaré e, com a ajuda de uma lista,
verificávamos quais os medicamentos e equipamentos médicos que era necessário pedir.
A receção da farmácia era realizada dias após a elaboração do pedido. Neste dia posicionava os
respetivos medicamentos e equipamentos médicos no seu lugar e colocava em várias caixas o
que a Extensão de Vilar Formoso pretendia.
2.3.7. Organização do Arquivo Intermédio
“Arquivo é um conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data ou material, reunidos no
exercício da sua atividade por uma entidade, pública ou privada, e conservados, respeitando a
organização original, tendo em vista objetivos de gestão administrativa, de prova ou de
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informação, ao serviço das entidades que os detêm, dos investigadores e dos cidadãos em
geral.” (diário da república , I serie–A , nº 19- 23/1/1993)
No arquivo intermédio constam documentos que não têm uma utilização frequente, mas que
todavia são utilizados ocasionalmente, em virtude do seu interesse administrativo.
Na UCSP de Almeida, enquanto organizava o arquivo intermédio (ver ilustração 19), tive o
especial cuidado de verificar o tipo de documentos que existiam. As inscrições dos utentes
efetuadas em papel e a correspondência são documentos que permanecem menos tempo neste
arquivo. Têm de se conservar apenas durante três anos. Os documentos de tesouraria devem
preservar-se durante 10 anos e os ficheiros em papel mantêm-se em arquivo durante 20 anos.
Fiz a organização dos documentos do mais antigo para o mais recente para que os
administrativos não perdessem muito tempo na sua procura.

Ilustração 15 - Arquivo Intermédio
Fonte: Elaboração Própria

2.3.8. Organização da Biblioteca
Uma biblioteca é um espaço físico em que se guardam os livros dispostos, ordenadamente para
consulta e estudo. A biblioteca da UCSP de Almeida contém várias coleções de livros dentro da
área da saúde (ver ilustração 20 e 21). Procedi à sua organização uma vez que os livros estavam
desorganizados e ocupavam mais espaço nas prateleiras. Assim, com a ajuda de uma colega,
coloquei as coleções por ordem e por temas, para que não fosse tão complicado e demorado
encontrar os livros.
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Ilustração 17 - Biblioteca Organizada
Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 16 - Biblioteca
Fonte: Elaboração Própria

2.3.9. Organização dos Processos de Junta Médica
Na UCSP de Almeida, grande parte dos processos de Junta Médica servem para atestar o grau
de incapacidade do utente. Para lhe ser atribuído esse grau de incapacidade, o utente tem que
marcar uma consulta com o seu médico de família para a obtenção de um atestado. Numa
segunda fase, este é avaliado pela Delegada de Saúde, para assim lhe ser atribuída uma
percentagem de incapacidade ao utente.
Os Processos de Junta Médica estavam a cargo da Sr.ª D. Paula Gomes. Estavam arquivados
num armário da secretaria, dentro de capas. A sua organização baseou-se na colocação dos
processos por ordem alfabética e na junção de processos repetidos (ver ilustração 22).
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Ilustração 18 - Organização dos Processos de Junta
Médica
Fonte: Elaboração Própria

2.3.10. Organização dos Documentos
Fiz a organização de documentos pertencentes à Dr.ª Júlia Gouveia e ao Dr. Luís Gajate.
Organizei os documentos da Dr.ª Júlia em capas, separados por temas (ver ilustração 23).
Esta tarefa levou alguns dias a ser realizada uma vez que se tratava de um conjunto de
documentos diferentes, sendo estes maioritariamente notas de alta, relatórios de urgência,
análises, exames, medicação dos utentes, diagnósticos e emails.
Os documentos do Dr. Luís eram do Rastreio do Cancro do Colo do Útero. A sua organização
consistiu em ordená-los por ordem alfabética e verificar se algum utente tinha repetido o
rastreio, juntando, desse modo, ambos os resultados.
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Ilustração 19 - Organização dos Documentos
Fonte: Elaboração Própria

2.3.11. Elaboração de Nova Lista
Uma vez que a lista de contactos da UCSP de Almeida já era antiga (ver ilustração 24 e 25) e
alguns dos seus contactos já estavam desatualizados, foi-me pedido pela Sr.ª D. Fátima Gomes,
a realização de uma nova lista (ver ilustração 26 e 27). Esta lista foi escrita numa pequena
agenda, em papel, por ordem alfabética, deixando algumas páginas em branco entre as letras
para que fosse possível acrescentar mais contactos úteis no futuro.
Também elaborei uma lista de contactos no computador, com os contactos mais utilizados na
UCSP de Almeida, para que esta estivesse sempre disponível cada vez que era necessário
efetuar uma chamada.
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Ilustração 20 - Listas Antigas

Ilustração 21 - Lista Antiga

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

Ilustração 23 - Nova Lista
Ilustração 22 - Nova Lista

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

2.3.12. Elaboração de Certificados e Programa
A elaboração de certificados foi uma tarefa solicitada pela Enfermeira Fátima Cláudia, no
âmbito das formações que decorreram nos dias 8 e 14 de maio, “A Importância da Higiene das
Mãos” e “Cuide do seu Coração”. Estas formações foram dirigidas às funcionárias dos Lares e
Centros de Dia do Concelho de Almeida.
Para esta atividade foi-me pedido que elaborasse os certificados e o seu programa, para que
depois as minhas colegas de enfermagem pudessem dar as formações. Tive também a
oportunidade de participar nesta formação, ficando depois com o certificado de participação
(ver ilustração 28).
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Ilustração 24 - Certificado de Formação
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Reflexão Final

O estágio foi uma experiência muito gratificante, não só para a minha formação profissional
mas também para a minha formação pessoal. Foi-me possível conhecer o mundo do trabalho e
realizar uma série de tarefas variadas numa instituição, a UCSP de Almeida, onde fui muito
bem acolhida desde o primeiro até ao último dia.
Saliento também toda a disponibilidade e preocupação, por parte da minha orientadora da
UCSP de Almeida, a Enfermeira Nazaré Ribeiro, em me integrar no ritmo de trabalho, que
acabou por influenciar de forma a ser possível atingir os objetivos que constavam no plano de
estágio.
Destaco todo o benefício que tive em conhecer o funcionamento da UCSP de Almeida e de ser
possível executar aí o meu estágio curricular.
Uma outra valia foi a ótima oportunidade que tive para poder pôr em prática todos os
conhecimentos adquiridos nas diferentes Unidades Curriculares, ao longo do CTeSP. Deste
modo, destaco os conhecimentos adquiridos nas aulas de Técnicas Administrativas I e II, de
Técnicas de Documentação e de Fundamentos de Informática utilizados diariamente na
secretaria da UCSP.
Concluo assim mais uma etapa da minha vida de uma forma muito positiva, pois nunca
esquecerei os utentes e colaboradores da UCSP de Almeida, em especial a Sr.ª D. Fátima
Gomes e a Enfermeira Chefe, Nazaré Ribeiro.
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