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1.	Quem Somos

Identificação

UCC Gentes de Loulé, ACES Algarve I - Algarve Central, ARS Algarve
Morada: Av. Laginha Serafim. Stio da Fraf, 8100-242 Loul

Tipo: UCC

Data início de atividade: 09-04-2011

Contratualização

Mês de início da contratualização 2019: 1 Nº meses contratualizados no ano 2019: 12

Compromisso Assistencial

Nº Inscritos: 69595 Data Parecer Técnico: 08-04-2011

Horário de Funcionamento

Dias úteis Sabados Domingos e Feriados

08:00 20:00 09:00 17:00 09:00 17:00

Coordenação

Coordenador: EMILIANA GUERREIRO MARTINS

Conselho Técnico

Enfermeiro: EMILIANA GUERREIRO MARTINS

Secretário Clínico: Sílvia Isabel Pontes Inácio Cebola

Outro: SUSANA ISABEL BATISTA MARTINS VICENTE

Profissionais

Médicos N.º Total: 0.5900000000000001

Vínculo Provimento % ETC Utentes UP

CRISTINA GOUVEIA (iv)

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 8

DAYSI GONZALEZ AVILA (i)

Protocolo / Acordo de Cooperação Protocolo/Acordo Cooperação - médicos
internos

33

MARIO YAUMAR TORRES COLLAZO (ii)

Protocolo / Acordo de Cooperação Protocolo/Acordo Cooperação - médicos
internos

18

Enfermeiros N.º Total: 17.77

Vínculo Provimento % ETC

ANA CATARINA RIBEIRO PINTO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

ANA MARIA SILVA GASPAR

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100
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CARINA COSTA NOBRE AMELIO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

CARLA SOFIA SANTOS GONCALVES

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

DANIEL EMILIO ROSENDO MATIAS

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

EMILIANA GUERREIRO MARTINS

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

INACIO JOSE PALHINHA LOPES

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

IRIS LARA FERREIRA OLIVEIRA LOBO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

JOAO PEDRO ROSARIO CARRUSCA (iii)

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

LUISA CATARINA PINGUINHA PASSOS

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

MAGDA ISABEL CONCEICAO FERNANDES

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

MARIA CRISTINA MENDES PINTO FARRAJOTA

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

MARIA EMILIA SOARES CORRAL

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

MARIANA FATIMA SELEIRO MORGADO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

MARISA GOMES OLIVEIRA PINHO (x)

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

RUTE MARIA S C VALENTE COUCEIRO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado (ex-
Nom.Definitiva)

100

SANDRA CARLA GALEGO MATOS AGOSTINHO DE FREITAS

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 77

SANDRA ELISABETE MOREIRA COUTO

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

Por Grupo Profissional

Utentes: Unidades Ponderadas:

Secretários Clínicos N.º Total: 2.0

Vínculo Provimento % ETC
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Sílvia Isabel Pontes Inácio Cebola

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

Sónia Martins Neto

CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

Por Grupo Profissional

Utentes: Unidades Ponderadas:

Outros Profissionais N.º Total: 12.67

Grupo Profissional Vínculo Provimento % ETC

CLÁUDIO ALEXANDRE HENRIQUES MELO

Assistente Operacional CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

ELISABETE MARIA DA CONCEIÇÃO CANDEIAS BARRETO

Assistente Operacional CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

ELISABETE MARTA RODRIGUES FORTUNATO (vii)

TSSS CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 46

HELDER HERCULANO TAVARES

Assistente Operacional CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

Ilza Maria Martins (xiv)

Técnica Superior de Saúde CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 49

JOÃO PEDRO MASCARENHAS BORGES GODINHO (xi)

TDT (Terapeuta Ocupacional) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 60

LISA MICHELLE CARTAXO (xii)

TDT (Dietista) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado
(ex-Nom.Definitiva)

100

MARIA HELENA SERRA GOMES

TDT (Fisioterapeuta) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado
(ex-Nom.Definitiva)

100

MARIA ROSÁRIO DUARTE CORREIA

TDT (Fisioterapeuta) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

Marta Chaves da Silva (xiv)

Técnica Superior de Saúde CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 23

MÓNICA ISABEL MADEIRA (xiii)

TDT (Terapeuta da Fala) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 46

PEDRO DAVIS ALVES SILVA (iv)

TDT (Higienista Oral) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 23

ROSA MARIA BASTOLOMEU SOARES (viii)

Assistente Operacional CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100

SUSANA ISABEL BATISTA MARTINS VICENTE

TDT (Fisioterapeuta) CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/Tempo Indeterminado
(ex-Nom.Definitiva)

100

SÍLVIA ALEXANDRA MARQUES DE POMPEIA VIEGAS (ix)

TSSS CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 78
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Sónia Isabel Coelho Nunes (xiv)

Técnica Superior de Saúde CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 42

VÍTOR MARTINS NARCISO

Assistente Operacional CTFP  por Tempo Indeterminado Contrato p/ Tempo Indeterminado 100
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2.	Quem servimos

Inscritos

N.º Inscritos: 0
Índice de Dependência Jovens: % Idosos: % Total: %

Grupos Etários DL298/2007

Grupo Homens Mulheres Total: UPs

Grupos Especificos - Mulheres em Período Fértil

Grupo Mulheres Total: UPs

Grupos Especificos - Crianças

Grupo Homens Mulheres Total: UPs

Pirâmide Etária



02-04-2020 10:31

6

3.	Visão Global do Plano de Ação

Dimensões não Contratualizadas

Desempenho Assistencial

Acesso 2019 2020 2021 Justificação
Cobertura ou Utilização
Distribuição da Atividade
Tempos Máximos de Resposta Garantidos

Gestão da Saúde 2019 2020 2021 Justificação
Criança e Adolescência X
Saúde Reprodutiva
Saúde do Adulto X
Saúde do Idoso

Gestão da Doença 2019 2020 2021 Justificação
Reabilitação
Saúde Mental
Abordagem Paliativa
Doença Crónica
ECCI

Intervenção Comunitária 2019 2020 2021 Justificação
Saúde Escolar
Intervenção Precoce X
Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco X
Núcleo Local de Inserção X
Comissão de Proteção de Jovens em Risco X
Equipa de Prevenção da Violência em Adultos X
Rede Social X

Satisfação de Utentes 2019 2020 2021 Justificação
Satisfação de Utentes X

Serviços

Serviços de Carácter Assistencial 2019 2020 2021 Justificação
Serviços de Carácter Assistencial

Serviços de Carácter não Assistencial 2019 2020 2021 Justificação
Atividades de Governação Clínica no ACES
Outras Atividades não Assistenciais X
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Qualidade Organizacional

Melhoria Contínua da Qualidade 2019 2020 2021 Justificação
Acesso
Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e
Processos Assistenciais Integrados

Segurança 2019 2020 2021 Justificação
Segurança de Utentes X
Segurança de Profissionais X
Gestão do Risco X

Centralidade no Cidadão 2019 2020 2021 Justificação
Centralidade no Cidadão X

Formação Profissional

Formação Interna 2019 2020 2021 Justificação
Formação da Equipa Multiprofissional
Formação de Internos e Alunos

Formação Externa 2019 2020 2021 Justificação
Serviços de Formação Externa X

Atividade Cientifica

Autoria de Artigos Escritos, Apresentação de
Comunicações e Participação em Conferências

2019 2020 2021 Justificação

Autoria de Artigos Escritos, Apresentação de
Comunicações e Participação em Conferências

X

Trabalhos de Investigação 2019 2020 2021 Justificação
Trabalhos de Investigação X
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   Título: Perturbações depressivas 

 

   Descrição: Aumentar a literacia para a saúde, no âmbito da saúde mental, especialmente em ambiente escolar.

   Título: Diabetes Mellitus - Aumento da Pevalência 

 

   Descrição: Efetuar o diagnóstico find risk a pelo menos 75% da população do rendimento Social de inserção, com contrato
exigindo intervenção do parceiro da saúde 

   Descrição: Melhorar a intervenção à pessoa diabética, no âmbito da ECCI.

   Título: Mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

 

   Descrição: Realizar formações específicas aos grupos alvo, promovendo estilos de vida saudáveis.

   Título: Prevalência de quedas nos idosos 

 

   Descrição: Garantir o empréstimo da ajuda técnica adequada aos utentes referenciados pelo médico de família, após prévia
avaliação e concretização dos ensinos necessários de acordo com as necessidades identificadas, por um fisioterapeuta.

   Descrição: Realizar atividades de formação sob a temática da Prevenção de Quedas

   Descrição: Promover a concretização das obras necessárias, pela CML, após a realização do relatório sobre barreiras
arquitetónicas, a todos os utentes avaliados pelo fisioterapeuta, da ECCI ou referenciados pela Rede Social, com insuficiência
económica e necessidade de alterações arquitetónicas, com vista à prevenção de quedas.

   Título: Obesidade e excesso de peso 

 

   Descrição: Promover a adoção de uma dieta equilibrada, nomeadamebte em ambiente escolar (análise de ementas e de
sessões de educação para a saúde, no âmbito da dietética) e à população alvo do RSI ou outros grupos vulneráveis.

4.	Problemas e Objetivos
Problema n.º 1

Objetivo n.º 1

Problema n.º 2

Objetivo n.º 1

Objetivo n.º 2

Problema n.º 3

Objetivo n.º 1

Problema n.º 4

Objetivo n.º 1

Objetivo n.º 2

Objetivo n.º 3

Problema n.º 5

Objetivo n.º 1
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5. Atividades

Desempenho - Gestão da Saúde

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 115
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 90
Atividade 83
Atividade 82
Atividade 79
Atividade 78
Atividade 77
Atividade 72

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 115
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 90
Atividade 83
Atividade 82
Atividade 79
Atividade 78
Atividade 77
Atividade 72

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 115
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 90
Atividade 83
Atividade 82
Atividade 79
Atividade 78
Atividade 77
Atividade 72



02-04-2020 10:31

10

Atividade n.º 115 Intervenção Nutricional

Título: Intervenção Nutricional

Descrição: Responsável do Projeto – dietista, dr.ª Lisa Cartaxo
Objeto e âmbito: Pretende-se dar resposta a todas as solicitações provenientes das equipas
de saúde no âmbito nutricional ou parcerias sociais.
População abrangida: Utentes referenciados pelas equipas de saúde familiar que necessitem
de cuidados diferenciados em Nutrição Clínica e satisfaçam os critérios de admissão. 
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Dietista (ausente até novembro
por licença de maternidade)– 11h/semanaAssistente Técnica – 2h/semana
Resultados esperados: Contribuir para a recuperação e melhoria do estado nutricional e de
saúde do utente, podendo a intervenção ser efetuada individualmente ou em grupo, de acordo
com as características dos utentes e plano de intervenção elaborado em conjunto com o(s)
utente(s).
Recursos a alocar: materiais do gabinete de nutrição
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Percentagem de utentes
atendidos;(ii) Percentagem de utentes com objetivos terapêuticos atingidos (perda de peso,
melhoria nos valores analíticos, mudança de estilos de vida, etc.).

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde | Saúde do Idoso; Saúde do Adulto; Criança e Adolescência;
Saúde Reprodutiva

Dimensões associadas: Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; Saúde Reprodutiva; Criança e Adolescência;

Indicadores associados: 373- Proporção de utentes com asma ou DPOC, com intervenção na UCC; 368- Proporção de
crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas não presenciais na
UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório;

Atividade n.º 105 Promoção da Saúde Visual na Infância- Protocolo com CML

Título: Promoção da Saúde Visual na Infância- Protocolo com CML

Descrição: Responsável do Projeto – Enfª Cristina Farrajota
OBJETO E ÂMBITO:  Projeto assente na prevenção primária e na redução do risco de
incidência e morbilidade das doenças de visão, mediante parceria entre as Câmara Municipais
de Loulé e São Brás de Alportel e a ARS, I.P., através das suas UCC, a fim de promoverem o
rastreio visual às crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino concelhios
com consentimento informado por parte dos encarregados de educação.
POPULAÇÃO ALVO: Alunos do pré-escolar da Rede Pública e Solidária do concelho de Loulé,
bem como jovens que frequentem até ao ensino secundário com situações detetadas ou
sinalizadas pelos professores.
OBJETIVOS: (i) Identificar precocemente deficits oftalmológicos;(ii) Potenciar a concentração e
a qualidade de vida das crianças;(iii) Combater o insucesso escolar;(iv) Garantir a todas as
crianças igualdade de oportunidades e a equidade no acesso aos cuidados de saúde;(v)
Promover a inclusão social.
RECURSOS HUMANOS: Enfermeiras da saúde escolar.
AVALIAÇÃO:- Numero de crianças avaliadas- Número de encaminhamentos efetuados, por ter
sido detetado alteração no âmbito do rastreio efetuado 

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 104 Higiene Postural nas Escolas

Título: Higiene Postural nas Escolas

Descrição: Responsável do Projeto – fisioterapeuta Helena Gomes
OBJETO E ÂMBITO:  Sensibilização de educadores e alunos para a forma de realizar
determinadas atividades do dia-a-dia, de modo a evitar posturas incorretas, passíveis de
desencadear patologias do foro músculo-esquelético.
POPULAÇÃO ALVO: Comunidade escolar (alunos, encarregados de educação, docentes e
não docentes) do pré-escolar e 2.º ano do ensino básico nas EB1 dos agrupamentos verticais
de escolas Pe João Coelho Cabanita e Engº Duarte Pacheco.
OBJETIVOS: (i) Corrigir posturas incorrectas;(ii) Criar hábitos de higiene posturais;(iii) Adequar
equipamentos escolares.
RECURSOS HUMANOS: Fisioterapia – 7h/semana (de outubro a junho)                -60min por
sessão + 60 min de preparação para cada turma. (Atividades a realizar de acordo com
disponibilidade das escolas)
AVALIAÇÃO:(i) Percentagem de Turmas do 2.º ano integradas no projeto;(ii) Percentagem de
alunos que utilizam mochila adequada, diminuíram o seu peso e corrigiram a postura na sua
utilização.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 93 Alterações da Deglutição/Alimentação Segura

Título: Alterações da Deglutição/Alimentação Segura

Descrição: Responsáveis do Projeto – enfermeiras Ana Maria Gaspar, Ana Catarina Pinto e Carla
Gonçalves
Objeto e âmbito: Intervenção dos enfermeiros na prevenção de complicações, pela diminuição
do risco associado a alterações na capacidade de deglutição, de forma a promover a segurança
do doente, influenciar a sua qualidade de vida e contribuir para a redução de custos de
tratamentos e evitar internamentos hospitalares. Os enfermeiros, enquanto profissionais de
saúde que procuram prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procuram a
satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na realização
das actividades, procuram a adaptação funcional aos défices e a adaptação a múltiplos factores
(Ordem dos Enfermeiros, 2003), têm um papel fundamental nas intervenções relacionadas com
a alimentação das pessoas a quem prestam cuidados.
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Todos os enfermeiros da UCC Gentes
de Loulé que prestem cuidados na ECCI desenvolverão atividades no âmbito deste projeto
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Taxa de plano de cuidados
realizado a utentes com factores de risco para alterações da capacidade de deglutição/ano(ii)
Taxa de prevalência de alterações de deglutição em ECCI /ano(iii) Taxa de prevalência de
desnutrição em utentes com alterações da capacidade de deglutição/ano(iv) Taxa de registo da
avaliação da capacidade de deglutição na avaliação inicial de enfermagem/ano(v) Taxa de
mortalidade por asfixia em ECCI

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde | Saúde do Idoso; Doença Crónica; ECCI

Dimensões associadas: Saúde do Idoso; Doença Crónica; ECCI;

Indicadores associados: 284- Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 286- Taxa de resolução
(cicatrização) de úlceras de pressão; 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de
"dependência no autocuidado"; 329- Taxa de resolução da ineficácia/compromisso na GRT;
293- Tempo médio de permanência em ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 281- Número médio de visitas domiciliárias por qualquer elemento da
equipa, por utente, por mês de internamento;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Prevalência de quedas nos idosos; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência;
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Atividade n.º 92 NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Título: NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Descrição: POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do
corpo que limitam a participação destas nas atividades típicas da respetiva idade, e contexto
social, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias.
OBJETIVOS:(i) Identificar as crianças e famílias elegíveis para o SNIPI;(ii) Assegurar a
vigilância das crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação
periódica devido à natureza dos seus fatores de risco e probabilidades de evolução;(iii)
Encaminhar crianças e famílias não elegíveis, mas carenciadas de apoio social;(iv) Elaborar e
executar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) em função do diagnóstico da
situação;(v) Identificar necessidades e recursos das comunidades da sua área de intervenção,
dinamizando redes formais e informais de apoio social;(vi) Articular, sempre que se justifique,
com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com os Núcleos da Acão de
Saúde de Crianças e Jovens em Risco (NASCJR), ou com outras identidades com atividade na
área da proteção infantil;(vii) Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados
para outros programas, serviços ou contextos educativos;(viii) Articular com os docentes das
creches e jardins-de-infância em que se encontrem colocadas as crianças integradas em IP.
RECURSOS HUMANOS: Fisioterapeuta Hena Gomes-17.5 h/semana; Enfª Sandra Agostinho-
12h/semana, Enfª Sandra Couto-11h/semana; Terapeuta Fala Mónica Madeira-15h/semana;
terapeuta Ocupacional João Godinho- 20h/semana; Psicóloga Ilza Martins-14h/semana;
Psicóloga Sónia Coelho 7h/semana; Assistente Técnica 4.5h/semana
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças e famílias imediatamente elegíveis para
acompanhamento pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI);(ii) Proporção de crianças e
famílias que embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, vigilância,
devido à natureza dos factores de risco e possibilidade de evolução no SNIPI, com pelo menos
3 contactos por ano;(iii) Proporção de crianças em que a família participa activamente no
processo de avaliação e intervenção;(iv) Proporção de crianças com intervenção em contexto
natural, nomeadamente domicílios, amas, infantários, estabelecimentos educativos e outras
entidades.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Intervenção Precoce; Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Intervenção Precoce;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 90 Prevenir a Gripe nos Idosos

Título: Prevenir a Gripe nos Idosos

Descrição: Responsável do Projeto – enfermeira Íris Lara Lobo
Objeto e âmbito: A gripe é anualmente responsável por um grande número de idas aos
serviços de saúde, traduzindo-se num elevado consumo de recursos e de custos em cuidados
de saúde, sendo simultaneamente responsável pela morte de um número considerável de
pessoas. Considerando que o grupo dos idosos revela-se como um dos mais vulneráveis a esta
patologia, entendemos ser importante a estruturação de um projeto que vise dar resposta a esta
necessidade.
População abrangida: Idosos institucionalizados em Instituições de Solidariedade Social, onde
não exista enfermagem a tempo inteiro, ou quando nos seja solicitada essa colaboração pela
USP. Atualmente, Centro Comunitário de Alte e Lar de Alte, Lar Casa do Povo do Ameixial, 
Centro Social do Barranco do Velho,  Centro de dia e lar de Benafim ,  Centro de dia e Lar de
Salir.
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Enfermagem – 4h/semana
(*)Assistente Técnica –1 h/semana(*)(*) (de Setembro a Dezembro)
Resultados esperados: (i) Sensibilizar a população alvo para a importância da prevenção da
gripe sazonal;(ii) Operacionalizar a vacinação da gripe nos idosos.Recursos a alocar: vacinas
da gripe, material de emergência
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: Número de idosos vacinados,
das instituições integradas no projeto / Número de utentes inseridos nas instituições que
desejam ser vacinados após sensibilização da importância da vacinação.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde | Saúde do Idoso

Dimensões associadas: Saúde do Idoso;

Indicadores associados: 373- Proporção de utentes com asma ou DPOC, com intervenção na UCC; 374- Taxa de
internamento por asma ou DPOC em adultos com essas patologias;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Prevalência de quedas nos idosos;

Atividade n.º 83 Curso de Massagem Infantil

Título: Curso de Massagem Infantil

Descrição: Responsável do projeto – enf.ª Sandra Couto (especialista em saúde Infantil)
Objeto e Âmbito: Cinco sessões teóricos-práticas de 90 minutos cada, destinadas a pais,
cuidadores ou elo cuidador, mormente residentes na área de influência da UCC. A periodicidade
das sessões é semanal, de forma a que pais, cuidadores ou elo cuidador possam conhecer o
seu bebé e aplicar as técnicas ensinadas nas sessões em casa, com respeito pela tolerância e
ritmo do bebé. As sessões não deverão compreender grupos superiores a 10 bebés.
População Alvo: Pais, cuidadores ou elo cuidador e bebés até 12 meses da área de
abrangência da UCC.
Objetivos:Promover o toque nutritivo e a vinculação precoce positiva entre pais, cuidadores ou
elo cuidador e o bebé.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde | Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional:Satisfação dos (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 82 Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Título: Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Promoção dos direitos das crianças e jovens, em particular a saúde,
através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de contextos, fatores
de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou
encaminhamento dos casos identificados, ao adequar os modelos organizativos dos serviços
nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de
resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente.
POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 18 anos de idade,  em risco.
OBJETIVOS:(i) Contribuir para a informação/sensibilização da população e dos profissionais
dos ACES Central para a problemática das crianças e jovens em risco;(ii) Diagnosticar a
situação de crianças e jovens em risco  da área de abrangência da unidade;(iii) Prestar apoio de
consultadoria aos profissionais das equipas de saúde, no que respeita à sinalização,
acompanhamento e/ou encaminhamento de casos;(iv) Promover a integração social da
criança/jovem e da família em risco.
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com entidades de 1.º
nível (equipas de saúde, cuidados hospitalares, outras equipas e programas de saúde e demais
parceiros da comunidade);(ii) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com
entidade de 2.º nível.
RECURSOS HUMANOS:Psicólogas- 4h/semanaEnfermeira - 4h/semanaTSSS – 4h/semana

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Criança e Adolescência; CPCJ

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Comissão de Proteção de Jovens em Risco;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 79 Saúde Oral para Pessoas com Necessidades Especiais

Título: Saúde Oral para Pessoas com Necessidades Especiais

Descrição: Responsável do Projeto – higienista oral, dr. Pedro Silva
População abrangida: Utentes da ASMAL e EXISTIR
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Higienista Oral –
8h/mêsAssistente Técnica – 1h/mêsResultados esperados: (i) Contribuir para uma bom estado
de saúde geral, da qual a saúde oral faz parte;(ii) Prevenir a necessidade de tratamentos de
medicina dentária extensos;(iii) Prevenir a perda de dentes para evitar dificuldades de
mastigação;(iv) Ajudar a manter uma melhor aparência, com vista a uma melhor aceitação
social.Recursos a alocar: cadeira de dentista e material adequado aos tratamentos efetuados
pelo higienista oral
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Percentagem de utentes
incluídos nas consultas de higiene oral;(ii) Número de consultas de higiene oral realizadas
(primeiras e seguintes);(iii) Número de utentes encaminhados para Hospital de Faro ou Centro
de Saúde de Faro.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde | Doença Crónica; Saúde do Adulto;
Saúde Mental

Dimensões associadas: Saúde do Adulto; Doença Crónica; Saúde Mental;

Indicadores associados: 369- Proporção de consultas não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas:
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Atividade n.º 78 Cantinho da Amamentação

Título: Cantinho da Amamentação

Descrição: Responsável do Projeto - fisioterapeuta Rosário Correia
Objeto e âmbito: Atendimento a grávidas, mães e crianças alimentadas com aleitamento
materno residentes na área de influência da UCC e a toda a população com dúvidas em relação
à amamentação.
População abrangida: Grávidas, mães e crianças alimentadas com leite materno residentes na
área de influência da UCC e  toda a população com dúvidas em relação à amamentação.
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Fisioterapia –
7h/semanaEnfermagem – 6h/semana (esperamos alargar esta resposta com integração da
colega ESMO que se aguarda concretização da mobilidade)
Resultados esperados: (i) Proporcionar suporte e aconselhamento na amamentação;(ii)
Esclarecer dúvidas e ajudar a ultrapassar dificuldades decorrentes da amamentação.Recursos
a alocar: preferencialmente elemento com formação de conselheira:.Sendo o principio atender
sempre o utente, mesmo que o acolhimento seja efetuado por enfermeiro sem estas
competências, será efetuada a "triagem" da situação e efetuado encaminhamento para colega
com mais competências nesta área. 
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Número de utentes
atendidos;(ii) Número de puérperas que frequentaram o CPNP e recorre ao CA;(iv) Número de
ações de sensibilização efetuadas.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde | Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência;

Indicadores associados: 370- Proporção de crianças que completam 1 ano, com aleitamento materno exclusivo até aos 6
meses de idade; 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção
de consultas não presenciais na UCC; 366- Proporção de grávidas com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;



02-04-2020 10:31

17

Atividade n.º 77 Saúde Escolar

Título: Saúde Escolar

Descrição: Responsável do Projecto - enfermeira Cristina Farrajota
OBJETO E ÂMBITO: O projeto da Saúde Escolar constitui um espaço de atendimento
individualizado em Gabinete de Atendimento a jovens, estando fixado um período de 5 h
semanais por escola, em todas as EB 2,3 e secundárias do concelho e organiza-se em eixos
estratégicos e áreas de intervenção: Eixo 1 – Capacitação; Eixo 2 – Ambiente escolar; Eixo 3 –
Condições de saúde; Eixo 4 – Qualidade e inovação; Eixo 5 – Formação e investigação em
Saúde Escolar; Eixo 6 – Parcerias.
POPULAÇÃO-ALVO: Toda a comunidade educativa da rede pública ( 5 agrupamentos verticais
de escolas) da área geográfica de influência da UCC Gentes de Loulé, da escola profissional de
Alte (cooperativa de ensino) e da IPSS Casa da Primeira Infância de Loulé, englobando todos
os alunos, docentes e não docentes, bem como outros técnicos intervenientes na comunidade.
A comunidade educativa do ensino privado (IPSS), de acordo com a disponibilidade e as
solicitações.Realçamos que, no total, são 42 edifícios abrangidos por este projeto, dispersos
pela considerável área geográfica do nosso concelho. É importante referir que todas as
atividades são conseguidas pelo esforço da equipa que, sendo a maioria das deslocações
concretizadas em viatura emprestada pela Câmara Municipal de Loulé ou viatura própria, sem
qualquer compensação por isso.
OBJETIVOS:(i) Fomentar a aquisição de estilos de vida saudáveis;(ii) Elevar o nível de literacia
para a saúde da comunidade educativa;
RECURSOS HUMANOS:Enfermagem – 130h/semana Dietista – 8h/semanaAssistente Técnica
– 5h/semana
AVALIAÇÃO:Para avaliação deste projecto monitorizamos e avaliamos o PNSE| 2015, dando
resposta aos indicadores por este definidos. (Norma 015/2015 de DGS de 12/08/2015, anexo 6-
Matriz de indicadores de avaliação do PNSE 2015 e fonte de dados.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 283- Proporção de crianças e jovens com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) que foram
alvo de intervenção de enfermagem no âmbito da saúde escolar; 282- Proporção de turmas
abrangidas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar; 368- Proporção de crianças e jovens
com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas: (i) Nº de alunos identificados com alterações da visão por rastreio, encaminhados para o médico
assistente, do ensino básico e secundário;(ii) Nº de alunos convocados para actualização do
estado vacinal;(iii) Nº de atendimentos em gabinete de informação e apoio ao aluno (Lei n.º 
60/2009, de 6 de agosto)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência;
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Atividade n.º 72 Visita Domiciliária do Recém-Nascido

Título: Visita Domiciliária do Recém-Nascido

Descrição: Responsável do Projeto - Enf.ª Rute Couceiro 
Objeto e âmbito: Realização de visitas domiciliárias a Puérperas e Recém-Nascidos (RN) 
inscritos no Centro de Saúde de Loulé, sem médico de família atribuído ou referenciadas pelas
equipas de saúde ou Curso de Preparação para o Nascimento e Parentalidade.
População abrangida: Puérperas e Recém-Nascidos (RN)  inscritos no Centro de Saúde de
Loulé, sem médico de família atribuído ou referenciadas pelas equipas de saúde ou Curso de
Preparação para o Nascimento e Parentalidade 
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Enfermagem –
6h/semanaAssistente Técnica – 1h/semana
Resultados esperados: (i) Apoiar e esclarecer a mãe e a família para a prestação de cuidados
adequados ao RN, incentivando às consultas de vigilância materna e infantil;(ii) Detetar
precocemente situações de desajuste pessoal, conjugal ou familiar, durante o puerpério,
encaminhando os utentes para cuidados diferenciados.
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Número de visitas
efectuadas;(ii) Número de contactos telefónicos às Puérperas que façam parte da população
alvo;(iii) Número de visitas domiciliárias às Puérperas e RN que façam parte da população alvo.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde | Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC; 370- Proporção de crianças que completam 1 ano, com aleitamento
materno exclusivo até aos 6 meses de idade;

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;
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Desempenho - Gestão da Doença

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 82
Atividade 80
Atividade 79

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 82
Atividade 80
Atividade 79

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 93
Atividade 92
Atividade 82
Atividade 80
Atividade 79

Atividade n.º 93 Alterações da Deglutição/Alimentação Segura

Título: Alterações da Deglutição/Alimentação Segura

Descrição: Responsáveis do Projeto – enfermeiras Ana Maria Gaspar, Ana Catarina Pinto e Carla
Gonçalves
Objeto e âmbito: Intervenção dos enfermeiros na prevenção de complicações, pela diminuição
do risco associado a alterações na capacidade de deglutição, de forma a promover a segurança
do doente, influenciar a sua qualidade de vida e contribuir para a redução de custos de
tratamentos e evitar internamentos hospitalares. Os enfermeiros, enquanto profissionais de
saúde que procuram prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procuram a
satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na realização
das actividades, procuram a adaptação funcional aos défices e a adaptação a múltiplos factores
(Ordem dos Enfermeiros, 2003), têm um papel fundamental nas intervenções relacionadas com
a alimentação das pessoas a quem prestam cuidados.
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Todos os enfermeiros da UCC Gentes
de Loulé que prestem cuidados na ECCI desenvolverão atividades no âmbito deste projeto
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Taxa de plano de cuidados
realizado a utentes com factores de risco para alterações da capacidade de deglutição/ano(ii)
Taxa de prevalência de alterações de deglutição em ECCI /ano(iii) Taxa de prevalência de
desnutrição em utentes com alterações da capacidade de deglutição/ano(iv) Taxa de registo da
avaliação da capacidade de deglutição na avaliação inicial de enfermagem/ano(v) Taxa de
mortalidade por asfixia em ECCI

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde | Saúde do Idoso; Doença Crónica; ECCI

Dimensões associadas: Saúde do Idoso; Doença Crónica; ECCI;

Indicadores associados: 284- Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 286- Taxa de resolução
(cicatrização) de úlceras de pressão; 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de
"dependência no autocuidado"; 329- Taxa de resolução da ineficácia/compromisso na GRT;
293- Tempo médio de permanência em ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 281- Número médio de visitas domiciliárias por qualquer elemento da
equipa, por utente, por mês de internamento;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Prevalência de quedas nos idosos; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência;
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Atividade n.º 92 NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Título: NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Descrição: POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do
corpo que limitam a participação destas nas atividades típicas da respetiva idade, e contexto
social, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias.
OBJETIVOS:(i) Identificar as crianças e famílias elegíveis para o SNIPI;(ii) Assegurar a
vigilância das crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação
periódica devido à natureza dos seus fatores de risco e probabilidades de evolução;(iii)
Encaminhar crianças e famílias não elegíveis, mas carenciadas de apoio social;(iv) Elaborar e
executar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) em função do diagnóstico da
situação;(v) Identificar necessidades e recursos das comunidades da sua área de intervenção,
dinamizando redes formais e informais de apoio social;(vi) Articular, sempre que se justifique,
com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com os Núcleos da Acão de
Saúde de Crianças e Jovens em Risco (NASCJR), ou com outras identidades com atividade na
área da proteção infantil;(vii) Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados
para outros programas, serviços ou contextos educativos;(viii) Articular com os docentes das
creches e jardins-de-infância em que se encontrem colocadas as crianças integradas em IP.
RECURSOS HUMANOS: Fisioterapeuta Hena Gomes-17.5 h/semana; Enfª Sandra Agostinho-
12h/semana, Enfª Sandra Couto-11h/semana; Terapeuta Fala Mónica Madeira-15h/semana;
terapeuta Ocupacional João Godinho- 20h/semana; Psicóloga Ilza Martins-14h/semana;
Psicóloga Sónia Coelho 7h/semana; Assistente Técnica 4.5h/semana
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças e famílias imediatamente elegíveis para
acompanhamento pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI);(ii) Proporção de crianças e
famílias que embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, vigilância,
devido à natureza dos factores de risco e possibilidade de evolução no SNIPI, com pelo menos
3 contactos por ano;(iii) Proporção de crianças em que a família participa activamente no
processo de avaliação e intervenção;(iv) Proporção de crianças com intervenção em contexto
natural, nomeadamente domicílios, amas, infantários, estabelecimentos educativos e outras
entidades.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Intervenção Precoce; Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Intervenção Precoce;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 82 Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Título: Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Promoção dos direitos das crianças e jovens, em particular a saúde,
através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de contextos, fatores
de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou
encaminhamento dos casos identificados, ao adequar os modelos organizativos dos serviços
nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de
resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente.
POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 18 anos de idade,  em risco.
OBJETIVOS:(i) Contribuir para a informação/sensibilização da população e dos profissionais
dos ACES Central para a problemática das crianças e jovens em risco;(ii) Diagnosticar a
situação de crianças e jovens em risco  da área de abrangência da unidade;(iii) Prestar apoio de
consultadoria aos profissionais das equipas de saúde, no que respeita à sinalização,
acompanhamento e/ou encaminhamento de casos;(iv) Promover a integração social da
criança/jovem e da família em risco.
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com entidades de 1.º
nível (equipas de saúde, cuidados hospitalares, outras equipas e programas de saúde e demais
parceiros da comunidade);(ii) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com
entidade de 2.º nível.
RECURSOS HUMANOS:Psicólogas- 4h/semanaEnfermeira - 4h/semanaTSSS – 4h/semana

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Criança e Adolescência; CPCJ

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Comissão de Proteção de Jovens em Risco;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 80 EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECCI)

Título: EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECCI)

Descrição: Responsável do Projeto – Enfermeira Emiliana Martins
OBJETO E ÂMBITO: A equipa de cuidados continuados integrados da UCC Gentes de Loulé
presta cuidados de Enfermagem, de natureza preventiva, curativa, reabilitadora e ações
paliativas ao Utente/Família/Cuidador Informal. Atualmente a equipa possui 4 contratos
(correspondendo a 4 ECCI, ECCI vermelha - abrangencia de São Clemente – 35 lugares; ECCI
Amarela - abrangência São sebastião e Boliqueime - 35 lugares, ECCI Laranja - abrangência
Quarteira e Almancil -35 lugares, ECCI Verde - abrangência Salir, Alte, Ameixial, Benafim, Tôr e
Querença - 25 lugares), perfazendo um total de 130 utentes.
POPULAÇÃO ALVO: Todos os residentes na área de influência da UCC que venham
referenciados pela ECL, via informática, pelo GESTCARE.
OBJETIVOS: A finalidade da ECCI encontra-se expressa na legislação que a regulamenta
(Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho):(i) Promover a autonomia do utente melhorando a
funcionalidade, em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e
reinserção social;(ii) Manter as pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder,
no domicílio, sempre que mediante o apoio domiciliário possam ser garantidos os cuidados
terapêuticos e o apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade de
vida(iii) Promover, incentivar e estimular a aquisição de competências dos cuidadores informais,
para cuidar no domicílio;(iv) Referenciar o utente para outra Tipologia da RNCCI, sempre que
reúna os critérios necessários, e o mesmo, ou o seu representante, consinta no seu
internamento;(v) Promover a articulação em rede com as estruturas comunitárias, de modo a
melhorar a qualidade de vida dos utentes integrados na ECCI de Loulé.
RECURSOS HUMANOS:Enfermagem – 350h/semana + 12 a 21h de enfermagem de
reabilitaçãoTSSS – 10h/semanaAssistente Operacional – 174h/semanaAssistente Técnica –
30h/semanaFisioterapia – 47h/semanaMédico – 20h/semana

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença | ECCI

Dimensões associadas: ECCI;

Indicadores associados: 279- Proporção de visitas domiciliárias de enfermagem efetuadas no período de fim de semana
ou em dias de feriado; 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional
nas primeiras 48h; 281- Número médio de visitas domiciliárias por qualquer elemento da equipa,
por utente, por mês de internamento; 284- Proporção de utentes com alta da ECCI com
objetivos atingidos; 285- Taxa de efetividade na prevenção de úlceras de pressão; 286- Taxa de
resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 287- Taxa de incidência de úlcera de pressão
durante a integração na ECCI; 289- Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da
intensidade da dor; 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de "dependência no
autocuidado"; 291- Proporção de utentes com internamento hospitalar durante a integração na
ECCI; 292- Taxa de ocupação da ECCI; 293- Tempo médio de permanência em ECCI; 329-
Taxa de resolução da ineficácia/compromisso na GRT;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Diabetes Mellitus
Aumento da Pevalência; Prevalência de quedas nos idosos; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 79 Saúde Oral para Pessoas com Necessidades Especiais

Título: Saúde Oral para Pessoas com Necessidades Especiais

Descrição: Responsável do Projeto – higienista oral, dr. Pedro Silva
População abrangida: Utentes da ASMAL e EXISTIR
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Higienista Oral –
8h/mêsAssistente Técnica – 1h/mêsResultados esperados: (i) Contribuir para uma bom estado
de saúde geral, da qual a saúde oral faz parte;(ii) Prevenir a necessidade de tratamentos de
medicina dentária extensos;(iii) Prevenir a perda de dentes para evitar dificuldades de
mastigação;(iv) Ajudar a manter uma melhor aparência, com vista a uma melhor aceitação
social.Recursos a alocar: cadeira de dentista e material adequado aos tratamentos efetuados
pelo higienista oral
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Percentagem de utentes
incluídos nas consultas de higiene oral;(ii) Número de consultas de higiene oral realizadas
(primeiras e seguintes);(iii) Número de utentes encaminhados para Hospital de Faro ou Centro
de Saúde de Faro.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde | Doença Crónica; Saúde do Adulto;
Saúde Mental

Dimensões associadas: Saúde do Adulto; Doença Crónica; Saúde Mental;

Indicadores associados: 369- Proporção de consultas não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas:
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Desempenho - Intervenção Comunitária

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 117
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 99
Atividade 98
Atividade 92
Atividade 91
Atividade 82
Atividade 77

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 117
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 99
Atividade 98
Atividade 92
Atividade 91
Atividade 82
Atividade 77

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 117
Atividade 105
Atividade 104
Atividade 99
Atividade 98
Atividade 92
Atividade 91
Atividade 82
Atividade 77
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Atividade n.º 117 Equipa para a Prevenção da  Violência em adultos (EPVA)

Título: Equipa para a Prevenção da  Violência em adultos (EPVA)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Promoção dos direitos da pessoa , independentemente do género, com
idade igual ou superior a 18 anos, ao longo do ciclo de vida, em particular a saúde, através da
prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de contextos, fatores de risco e
sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou
encaminhamento dos casos identificados, ao adequar os modelos organizativos dos serviços
nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de
resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente.
POPULAÇÃO-ALVO: Pessoa, independentemente do género, com idade igual ou superior a 18
anos,  em risco.
OBJETIVOS:(i) Contribuir para a informação/sensibilização da população e dos profissionais
dos ACES Central para a problemática da Pessoa, independentemente do género, com idade
igual ou superior a 18 anos,  em risco; (ii) Diagnosticar a situação da Pessoa,
independentemente do género, com idade igual ou superior a 18 anos,  em risco,  da área de
abrangência da unidade;(iii) Prestar apoio de consultadoria aos profissionais das equipas de
saúde, no que respeita à sinalização, acompanhamento e/ou encaminhamento de casos;(iv)
Promover a integração social da Pessoa, independentemente do género, com idade igual ou
superior a 18 anos,  e da família, em risco.
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de casos  em que foi realizada articulação com entidades de 1.º
nível (equipas de saúde, cuidados hospitalares, outras equipas e programas de saúde e demais
parceiros da comunidade);(ii) Proporção de casos  em que foi realizada articulação com
entidade de 2.º nível.
RECURSOS HUMANOS:Psicólogas- 2h/semanaEnfermeira - 4h/semanaPsicologia

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Intervenção Comunitária | EPVA

Dimensões associadas: Equipa de Prevenção da Violência em Adultos;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Prevalência de quedas nos idosos;
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Atividade n.º 105 Promoção da Saúde Visual na Infância- Protocolo com CML

Título: Promoção da Saúde Visual na Infância- Protocolo com CML

Descrição: Responsável do Projeto – Enfª Cristina Farrajota
OBJETO E ÂMBITO:  Projeto assente na prevenção primária e na redução do risco de
incidência e morbilidade das doenças de visão, mediante parceria entre as Câmara Municipais
de Loulé e São Brás de Alportel e a ARS, I.P., através das suas UCC, a fim de promoverem o
rastreio visual às crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino concelhios
com consentimento informado por parte dos encarregados de educação.
POPULAÇÃO ALVO: Alunos do pré-escolar da Rede Pública e Solidária do concelho de Loulé,
bem como jovens que frequentem até ao ensino secundário com situações detetadas ou
sinalizadas pelos professores.
OBJETIVOS: (i) Identificar precocemente deficits oftalmológicos;(ii) Potenciar a concentração e
a qualidade de vida das crianças;(iii) Combater o insucesso escolar;(iv) Garantir a todas as
crianças igualdade de oportunidades e a equidade no acesso aos cuidados de saúde;(v)
Promover a inclusão social.
RECURSOS HUMANOS: Enfermeiras da saúde escolar.
AVALIAÇÃO:- Numero de crianças avaliadas- Número de encaminhamentos efetuados, por ter
sido detetado alteração no âmbito do rastreio efetuado 

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 104 Higiene Postural nas Escolas

Título: Higiene Postural nas Escolas

Descrição: Responsável do Projeto – fisioterapeuta Helena Gomes
OBJETO E ÂMBITO:  Sensibilização de educadores e alunos para a forma de realizar
determinadas atividades do dia-a-dia, de modo a evitar posturas incorretas, passíveis de
desencadear patologias do foro músculo-esquelético.
POPULAÇÃO ALVO: Comunidade escolar (alunos, encarregados de educação, docentes e
não docentes) do pré-escolar e 2.º ano do ensino básico nas EB1 dos agrupamentos verticais
de escolas Pe João Coelho Cabanita e Engº Duarte Pacheco.
OBJETIVOS: (i) Corrigir posturas incorrectas;(ii) Criar hábitos de higiene posturais;(iii) Adequar
equipamentos escolares.
RECURSOS HUMANOS: Fisioterapia – 7h/semana (de outubro a junho)                -60min por
sessão + 60 min de preparação para cada turma. (Atividades a realizar de acordo com
disponibilidade das escolas)
AVALIAÇÃO:(i) Percentagem de Turmas do 2.º ano integradas no projeto;(ii) Percentagem de
alunos que utilizam mochila adequada, diminuíram o seu peso e corrigiram a postura na sua
utilização.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 99 Rendimento Social de Inserção (RSI)

Título: Rendimento Social de Inserção (RSI)

Descrição: Responsável do Projeto – Técnica Superior de Serviço Social Sílvia Viegas
OBJETO E ÂMBITO: Constituída enquanto uma medida de política social de combate à
pobreza, cujo principal objetivo é assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares
recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e paralelamente
favorecer a progressiva inserção social, laboral e comunitária, respeitando os princípios da
igualdade, solidariedade, equidade e justiça social, esta medida é sustentada na Lei n.º
13/2003, de 21 de Maio, e suas respectivas alterações. Para 2019 pretendemos efetuar a
aplicação do findrisk aos beneficiários que tenham acordo com a saúde, na tentativa de efetuar
o Diagnóstico da situação de saúde deste grupo, que se considera vulnerável, pelas suas
caracteristicas socio-económicas e de saúde.
POPULAÇÃO ALVO: Famílias/indivíduos beneficiários de Rendimento Social de Inserção,
residentes no concelho.
OBJETIVOS:(i) Promover a vigilância de saúde dos beneficiários; a nível do cumprimento do
PNV e vigilância de saúde recomendada pela DGS e disponíveis no ACES/ARSAlgarve.(ii)
Promover ações de literacia em saúde, entre outras.
AVALIAÇÃO:(i) Percentagem de reuniões efetuadas pela UCC com a equipa do RSI(ii) Número
de processos acompanhados pelo RSI com acordos no âmbito da Saúde
RECURSOS HUMANOS: TSSS – 7.5h/semana (*)Assistente Técnica – 1h/semana
(*)Enfermagem : 7h/semana no período de férias escolares.(*) (Horas partilhadas com o projeto
“Rede Social”); 

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Intervenção Comunitária | NLI

Dimensões associadas: Núcleo Local de Inserção;

Indicadores associados: 369- Proporção de consultas não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas: Intervenção Comunitária (Rendimento Social de Inserção)

Problemas: Diabetes Mellitus   Aumento da Pevalência; Obesidade e excesso de peso; Perturbações
depressivas;
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Atividade n.º 98 Rede Social

Título: Rede Social

Descrição: Responsável do Projeto – Enfermeira Emiliana Martins e TSSS Sílvia Viegas
OBJETO E ÂMBITO: Tendo por base a Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18
de novembro, e o Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, que a regulamenta, a Rede Social
surgiu no sentido de fomentar uma consciencialização e responsabilização coletiva dos
diferentes problemas sociais, impulsionando o trabalho de parceria e focando a planificação
estratégica e integrada na intervenção social local, com vista à erradicação da pobreza e
exclusão social e à promoção do desenvolvimento social ao nível local. 
POPULAÇÃO ALVO: Famílias/grupos/indivíduos vulneráveis e/ou desfavorecidos do Concelho
de Loulé.
OBJETIVOS: Rentabilizar os recursos locais, de forma a:(i) Combater a pobreza e a exclusão
social;(ii) Promover a inclusão e coesão sociais;(iii) Promover o desenvolvimento social
integrado;(iv) Garantir uma maior eficácia e uma maior cobertura e ordenamento do conjunto de
respostas e equipamentos sociais a nível local.
ATIVIDADES: Planeadas as seguintes sessões de sensibilização para  população (local e data
a definir nos meses assinalados,  com equipa da Rede Social) acerca do Suporte Básico de
Vida Pediatrico e Alterações da Deglutição:Conhecer para minimizar. Continuar-se-à a efetuar
visita conjunta a utentes da Rede social pelo perfil fisioterapia, com posterior elaboração de
relatório para eventual correção de Barreiras arquitectónicas, no sentido de melhorar a
qualidade de vida daquelas pessoas e prevenir as quedas, principalmente nos idosos ou outros
com mobilidade comprometida.
AVALIAÇÃO:(i) Percentagem de reuniões efetuadas pela UCC com a equipa da Rede
Social;(ii) Número de visitas por perfil profissional , da saúde, no âmbito da Rede Social.o da
saúde; (iii) número de participantes abrangidos nas sessões de sensibilização efetuadas
RECURSOS HUMANOS: Nas sessões de sensibilização serão utilizados os elementos cujo
perfil seja mais adequado à temática abordada.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Intervenção Comunitária | Rede Social

Dimensões associadas: Rede Social;

Indicadores associados: 369- Proporção de consultas não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso; Prevalência de quedas nos idosos;
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Atividade n.º 92 NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Título: NÚCLEO LOCAL DE INTERVENÇÃO INFANTIL DE LOULÉ- integrado no SNIPI

Descrição: POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do
corpo que limitam a participação destas nas atividades típicas da respetiva idade, e contexto
social, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias.
OBJETIVOS:(i) Identificar as crianças e famílias elegíveis para o SNIPI;(ii) Assegurar a
vigilância das crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação
periódica devido à natureza dos seus fatores de risco e probabilidades de evolução;(iii)
Encaminhar crianças e famílias não elegíveis, mas carenciadas de apoio social;(iv) Elaborar e
executar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) em função do diagnóstico da
situação;(v) Identificar necessidades e recursos das comunidades da sua área de intervenção,
dinamizando redes formais e informais de apoio social;(vi) Articular, sempre que se justifique,
com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com os Núcleos da Acão de
Saúde de Crianças e Jovens em Risco (NASCJR), ou com outras identidades com atividade na
área da proteção infantil;(vii) Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados
para outros programas, serviços ou contextos educativos;(viii) Articular com os docentes das
creches e jardins-de-infância em que se encontrem colocadas as crianças integradas em IP.
RECURSOS HUMANOS: Fisioterapeuta Hena Gomes-17.5 h/semana; Enfª Sandra Agostinho-
12h/semana, Enfª Sandra Couto-11h/semana; Terapeuta Fala Mónica Madeira-15h/semana;
terapeuta Ocupacional João Godinho- 20h/semana; Psicóloga Ilza Martins-14h/semana;
Psicóloga Sónia Coelho 7h/semana; Assistente Técnica 4.5h/semana
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças e famílias imediatamente elegíveis para
acompanhamento pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI);(ii) Proporção de crianças e
famílias que embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, vigilância,
devido à natureza dos factores de risco e possibilidade de evolução no SNIPI, com pelo menos
3 contactos por ano;(iii) Proporção de crianças em que a família participa activamente no
processo de avaliação e intervenção;(iv) Proporção de crianças com intervenção em contexto
natural, nomeadamente domicílios, amas, infantários, estabelecimentos educativos e outras
entidades.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Intervenção Precoce; Criança e Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Intervenção Precoce;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 91 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

Título: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Promoção dos direitos da criança e prevenção (ou pôr termo) de
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e independência.
POPULAÇÃO-ALVO: Crianças e jovens consideradas em situação de perigo, sinalizadas na
CPCJ e residentes na área de influência da UCC Gentes de Loulé.
OBJETIVOS: Aplicar os mecanismos de prevenção da ocorrência de maus-tratos, da deteção
precoce das situações de risco e de perigo, do acompanhamento e prestação de cuidados e da
sinalização e/ou encaminhamento de casos para outros serviços, de acordo com o princípio da
subsidiariedade e no âmbito da complementaridade e articulação funcional.
AVALIAÇÃO: (i) N.º de participação em reuniões da CPCJ, da comissão restrita ou alargada,(ii)
N.º de processos com consultadoria do elemento da saúde.
RECURSOS HUMANOS:Psicóloga Marta Silva - 4h/semana (representante da Saúde na
Comissão restrita da CPCJ)Enfermeira Cristina Farrajota - 8h/mês para Comissão Alargada,
representante da Assembleia Municipal

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Intervenção Comunitária | CPCJ

Dimensões associadas: Comissão de Proteção de Jovens em Risco;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 82 Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Título: Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Promoção dos direitos das crianças e jovens, em particular a saúde,
através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de contextos, fatores
de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou
encaminhamento dos casos identificados, ao adequar os modelos organizativos dos serviços
nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de
resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente.
POPULAÇÃO-ALVO: Crianças dos 0 aos 18 anos de idade,  em risco.
OBJETIVOS:(i) Contribuir para a informação/sensibilização da população e dos profissionais
dos ACES Central para a problemática das crianças e jovens em risco;(ii) Diagnosticar a
situação de crianças e jovens em risco  da área de abrangência da unidade;(iii) Prestar apoio de
consultadoria aos profissionais das equipas de saúde, no que respeita à sinalização,
acompanhamento e/ou encaminhamento de casos;(iv) Promover a integração social da
criança/jovem e da família em risco.
AVALIAÇÃO:(i) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com entidades de 1.º
nível (equipas de saúde, cuidados hospitalares, outras equipas e programas de saúde e demais
parceiros da comunidade);(ii) Proporção de crianças em que foi realizada articulação com
entidade de 2.º nível.
RECURSOS HUMANOS:Psicólogas- 4h/semanaEnfermeira - 4h/semanaTSSS – 4h/semana

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Doença; Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Mental;
Criança e Adolescência; CPCJ

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Mental; Comissão de Proteção de Jovens em Risco;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 77 Saúde Escolar

Título: Saúde Escolar

Descrição: Responsável do Projecto - enfermeira Cristina Farrajota
OBJETO E ÂMBITO: O projeto da Saúde Escolar constitui um espaço de atendimento
individualizado em Gabinete de Atendimento a jovens, estando fixado um período de 5 h
semanais por escola, em todas as EB 2,3 e secundárias do concelho e organiza-se em eixos
estratégicos e áreas de intervenção: Eixo 1 – Capacitação; Eixo 2 – Ambiente escolar; Eixo 3 –
Condições de saúde; Eixo 4 – Qualidade e inovação; Eixo 5 – Formação e investigação em
Saúde Escolar; Eixo 6 – Parcerias.
POPULAÇÃO-ALVO: Toda a comunidade educativa da rede pública ( 5 agrupamentos verticais
de escolas) da área geográfica de influência da UCC Gentes de Loulé, da escola profissional de
Alte (cooperativa de ensino) e da IPSS Casa da Primeira Infância de Loulé, englobando todos
os alunos, docentes e não docentes, bem como outros técnicos intervenientes na comunidade.
A comunidade educativa do ensino privado (IPSS), de acordo com a disponibilidade e as
solicitações.Realçamos que, no total, são 42 edifícios abrangidos por este projeto, dispersos
pela considerável área geográfica do nosso concelho. É importante referir que todas as
atividades são conseguidas pelo esforço da equipa que, sendo a maioria das deslocações
concretizadas em viatura emprestada pela Câmara Municipal de Loulé ou viatura própria, sem
qualquer compensação por isso.
OBJETIVOS:(i) Fomentar a aquisição de estilos de vida saudáveis;(ii) Elevar o nível de literacia
para a saúde da comunidade educativa;
RECURSOS HUMANOS:Enfermagem – 130h/semana Dietista – 8h/semanaAssistente Técnica
– 5h/semana
AVALIAÇÃO:Para avaliação deste projecto monitorizamos e avaliamos o PNSE| 2015, dando
resposta aos indicadores por este definidos. (Norma 015/2015 de DGS de 12/08/2015, anexo 6-
Matriz de indicadores de avaliação do PNSE 2015 e fonte de dados.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Desempenho | Gestão da Saúde; Intervenção Comunitária | Saúde Escolar; Criança e
Adolescência

Dimensões associadas: Criança e Adolescência; Saúde Escolar;

Indicadores associados: 283- Proporção de crianças e jovens com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) que foram
alvo de intervenção de enfermagem no âmbito da saúde escolar; 282- Proporção de turmas
abrangidas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar; 368- Proporção de crianças e jovens
com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas: (i) Nº de alunos identificados com alterações da visão por rastreio, encaminhados para o médico
assistente, do ensino básico e secundário;(ii) Nº de alunos convocados para actualização do
estado vacinal;(iii) Nº de atendimentos em gabinete de informação e apoio ao aluno (Lei n.º 
60/2009, de 6 de agosto)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência;
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Serviços - Serviços Assistenciais

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 119
Atividade 118
Atividade 116
Atividade 108
Atividade 107
Atividade 106
Atividade 71

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 119
Atividade 118
Atividade 116
Atividade 108
Atividade 107
Atividade 106
Atividade 71

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 119
Atividade 118
Atividade 116
Atividade 108
Atividade 107
Atividade 106
Atividade 71
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Atividade n.º 119 Teleassistência dos Idosos - Parceria com CML

Título: Teleassistência dos Idosos - Parceria com CML

Descrição: Responsável do Projeto - Enf.ª Emiliana Martins
Objeto e âmbito: Em parceria com o Municipe, será implementado um projeto de
Teleassistência do Idoso, com vista a proporcionar a este grupo vulnerável manter-se no seu
domicilio com maior segurança. Pretende-se que se forneça o equipamento de teleassistência a
um grupo de idosos independentes ou parcialmente dependentes com capacidade cognitiva
para o uso do equipamento fornecido pela CML. Deverá ter efetuada prévia avaliação social
pela técnica do Serviço de Ação Social da CML, cabendo ao elemento da Saúde a avaliação da
pessoa através da aplicação das escalas de Katz e Lawton.

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Fase implementação do projeto - 15 Idosos, prevendo-se que caso a avaliação do impacto seja
positiva esta medida possa vir a ser alargada a um maior número de pessoas.

Resultados esperados: Esperamos conseguir manter os idosos mais seguros no seu domicilio

Recursos a alocar: recursos Humanos- Enfermeiro para avaliação das escalas acima referidas

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 4.0 4 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0

Fundamentação: Dado o aumento da esperança média de vida, é espectável a prevalência de idosos na nossa
população. Contudo dadas as diversas conjunturas socioeconómicas que temos vivenciado é
cada vez mais comum que os filhos dos idosos tenham que trabalhar ( habitualmente residem
afastados dos projenitores) e como tal os idosos fiquem muito tempo sozinhos nos seus
domicílios, sendo ainda comun que residam em zonas mais isoladas ou prédios sem
elevadores, o que também promove algum isolamento urbano.,

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados: 372- Taxa de internamento hospitalar por queda com fratura do colo do fémur;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Prevalência de
quedas nos idosos;



02-04-2020 10:31

34

Atividade n.º 118 Unidade Móvel de Saúde

Título: Unidade Móvel de Saúde

Descrição: Responsável do Projeto - Enf.ª Emiliana Martins
Objeto e âmbito: protocolo entre a ARSAlgarve e CML que pretende proporcionar cuidados de
saúde à população mais isolada. Numa fase inicial será efetuada a apresentação da Unidade à
população, no dia 22/6 - junto ao Mercado Municipal de Loulé e no dia 26/6+ no mercado de
Quarteira. Nestas atividades será aplicado o findrisk à população dos 18 aos 65 anos, com vista
a avaliar o risco de vir a contrair a diabetes no prazo de 10 anos. Simultaneamente será iniciado
a prática de levar a Unidade Movél às populações mais isoladas do Concelho proporcionando-
lhe consulta de enfermagem, avaliação e aconselhamento social e eventual intervenção de
Psicólogo (estes técnicos pertencem ao munícipe). Está previsto o inicio destas atividades no
dia 18/6, de manhã, na freguesia do Ameixial.

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Preferencialmente população mais isolada. Nos dias acima referidos será a população entre os
18 e os 65 anos.

Resultados esperados: Melhoria da situação de saúde da população abrangida; Prevenção de morbilidades na
população abrangida; Aumento da literacia em Saúde na população abrangida; Identificação de
situações de risco e articulação/encaminhamento para os recursos necessários com vista a
minimizar riscos detetados.

Recursos a alocar: Enfermagem- inicialmente enfermeira Emiliana Martins

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 2x Semana 12.0 27 0.0 324.0 0.0 0.0 324.0
Sábados 1x Semana 24.0 1 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0
Dias Úteis 1x Semana 24.0 1 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0

Fundamentação: Com o envelhecimento crecente da população do nosso concelho, especialmente nas zonas
rurais torna-se necessário proporcionar a esta população o acesso aos cuidados de saúde, por
forma a dar-lhe mais saúde aos anos de vida

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados: 372- Taxa de internamento hospitalar por queda com fratura do colo do fémur;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Prevalência de
quedas nos idosos; Diabetes Mellitus   Aumento da Pevalência; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 116 Nascer Cidadão

Título: Nascer Cidadão

Descrição: Responsável do Projeto - Enf.ª M.ª Emília Corral
Objeto e âmbito: Receção e verificação de todas as notícias de nascimento rececionadas
pela UCC Gentes de Loulé.
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i)  Número de notícias de
nascimento verificadas;(ii) Número de mães contactadas, inscritas no SNS, sem médico de
família, encaminhadas para a UF de referência.

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Todos os recém-nascidos, residentes na sua área de influência, cuja notícia de nascimento foi
rececionada pela UCC Gentes de Loulé.

Resultados esperados: (i) Ter conhecimento de todos os nascimentos dos residentes na sua área de influência;(ii)
Garantir a todas as crianças, desde o nascimento, a acessibilidade e o direito aos cuidados de
saúde.

Recursos a alocar: Recursos humanos: enfermeira 3h/semana e assistente técnica 1h/semana

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 5x Semana 11.0 52 0.0 312.0 260.0 0.0 572.0

Fundamentação: Projeto importante pois monitoriza se foram efetuadas as necessárias vigilâncias de saúde do
Recém-Nascido, para além de dar a conhecer os recursos de que dispõe na UCC e nas
restantes unidades funcionais. sempre que necessário também é efetuado o encaminhamentos
para estes recursos.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC; 369- Proporção de consultas
não presenciais na UCC;

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)Problemas

Problemas:
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Atividade n.º 108 Ajuda Técnica (AT) - Produto de Apoio Eficaz

Título: Ajuda Técnica (AT) - Produto de Apoio Eficaz

Descrição: Responsável do Projeto – fisioterapeuta Helena Gomes e enfermeira Emiliana Martins
Objeto e âmbito: Desenvolvimento de atividades conducentes à avaliação  , ensinos e treinos
de AT para cada utente, efetuada pela Fisioterapeuta. Os utentes podem chegar referênciados
por elementos da ECCI, ou por impresso próprio, vindo do médico de família,  com descrição da
situação clínica que fundamenta a ajuda técnica das outras pessoas que não são apoiadas pela
ECCI  e que são candidatas ao emprétimo de uma ajuda técnica.
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Percentagem de avaliações de
ATN.º de avaliações de AT realizadas / N.º de avaliações de AT solicitadas x
100(ii) Percentagem de ensinos de AT realizadosN.º de ensinos de AT realizadas / N.º de
ensinos de AT solicitados x 100(iii) Percentagem de treinos de AT realizadosN.º de treinos de
AT realizadas / N.º de treinos de AT solicitados x 100(iv) N.º de AT entregues

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Todos os utentes que apresentem qualquer impedimento e limitação/restrição nas Atividades de
Vida Diárias (AVD’s), referenciados pelo médico de família ou pela ECCI. Terão prioridade estes
utentes, e, de entre estes, os do foro paliativo, visto que a maioria do material foi adquirido no
âmbito da RNCCI.

Resultados esperados: (i) Promover a aquisição e a manutenção de AT ao longo do ciclo de vida do indivíduo;(ii)
Maximizar o processo de empréstimo (rentabilização do material existente, priorizando
situações mais graves e em pessoas com comprovada carência económica).

Recursos a alocar: Fisioterapia - 7h/semana; Assistente Operacional: 2h/semana; Assistente Técnica: 1h/semana

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 5x Semana 10.0 52 0.0 0.0 52.0 104.0 156.0

Fundamentação: Projeto de grande procura, por parte de utentes não só da ECCI. Dada a carência económica de
uma grande parte dos idosos ou outras pessoas dependentes, temos vindo a confirmar a
utilidade deste projeto para a qualidade de vida e segurança esta população abrangida.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados: 372- Taxa de internamento hospitalar por queda com fratura do colo do fémur; 373- Proporção
de utentes com asma ou DPOC, com intervenção na UCC; 374- Taxa de internamento por
asma ou DPOC em adultos com essas patologias;

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)

Problemas:
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Atividade n.º 107 Reutilizar - Uma Forma de Cuidar

Título: Reutilizar - Uma Forma de Cuidar

Descrição: Responsáveis do Projeto – enfermeira Mariana Morgado e enfermeira Magda Fernandes
Objeto e âmbito: Recolha e redistribuição de medicamentos, vestuário, atoalhados, fraldas e
armações de óculos, entregues por utentes/familiares da ECCI ,  profissionais do centro de
Saúde de Loulé e população em geral que vai tendo conhecimento do projeto. Por não termos ,
ainda, as condições de espaço para acondicionar grandes quantidades destes materiais não
tem sido efetuada uma divulgação mais alargada..
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Total de utentes que
beneficiaram do projeto/tipo de material reutilizado(ii) Total de materiais recebidos

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Todos os residentes na área de influência da UCC, cuja avaliação social confirme carência
económica (grupos de grande vulnerabilidade sócio-económica)

Resultados esperados: (i) Desenvolver diversas atividades, de acordo com os recursos disponíveis, no sentido de
receber, armazenar e redistribuir produtos e materiais, como roupa, medicamentos, calçado,
armações de óculos, e quaisquer outros, que venham a ser cedidos em boas condições para
reutilizar por outras pessoas;(ii) Integrar todas as Unidades Funcionais de Saúde e entidades
comunitárias que demonstrem interesse em participar neste processo; recursos físicos:
armários para acondicionamento dos materiais.

Recursos a alocar: Recursos Humanos: Enfermeiro; TSSS; Assistente Técnica; Assistente Operacional

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 1x Semana 9.0 52 0.0 96.0 52.0 312.0 460.0

Fundamentação: Com a vivência da ultima crise económica que o Pais atravessou com a intervenção da
TROIKA, foram detectadas pela equipa desta unidade diversas carências, como no que
concerne aos medicamentos, ao vestuário, aos brinquedos, etc. Assim, foi iniciada a "recolha"
destes materiais sempre que haviam doações por parte dos familiares de utentes da eCCI, que
normalmente haviam falecido ou que alteravam a medicação, ou até por parte da população em
geral (divulgação do projeto boca a boca pelos elementos desta unidade) e começou-se a
redistribuir por utentes/familias que deles necessitassem. Atualmente  já temos muitos médicos
de família que também recorrem aos nossos materiais para darem aos seus utentes mais
desfavorecidos, assim como a Unidade de Convalescença (principalmente roupa) quando
doentes têm alta da unidade e têm graves dificuldades económicas.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)

Problemas: Perturbações depressivas; Diabetes Mellitus   Aumento da Pevalência; Mortalidade por doenças
do aparelho circulatório; Prevalência de quedas nos idosos; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 106 Cuidar das Nossas Gentes

Título: Cuidar das Nossas Gentes

Descrição: Responsável do Projeto – fisioterapeuta Susana Vicente
Objeto e âmbito: Projeto desenvolvido no âmbito académico de um estagiário de dietética, em
2014, e que, dada a adesão e motivação da população alvo, entendemos continuar. Como já foi
amplamente demonstrado Cuidar de quem Cuida, é essencial no processo de Cuidar.
Proposta de indicadores de monitorização e de avaliação: (i) Número e tipo de atividades
desenvolvidas;(ii) Média de participantes por atividade.

Tipologia: Outros tipos

População abrangida: Funcionários do Centro de Saúde de Loulé.

Resultados esperados: (i) Promover a prática de exercício;(ii) Promover a interação entre os participantes das
atividades, em ambiente informal.

Recursos a alocar: Recursos humanos: Fisioterapeuta 1h/semana; Recursos físicos: materiais e equipamentos
existentes no ginásio do Centro de Saúde

Carga de trabalho
(Horas/Ano):

Período Frequência HS NS MF EF SC OP Total
Dias Úteis 1x Semana 1.0 48 0.0 0.0 0.0 48.0 48.0

Fundamentação: Baseado na premissa de que  Cuida Melhor quem se sente Bem Cuidado, tem sido nossa
preocupação proporcionar este serviço aos profissionais dese Centro de Saúde

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Carteira adicional de serviços assistenciais (intervenção em settings específicos de acordo com
o local)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 71 Curso de Preparação para o Nascimento e Parentalidade

Título: Curso de Preparação para o Nascimento e Parentalidade

Descrição: Responsáveis da operacionalização do Projeto - Fisioterapeuta Rosário Correia e enfermeiro
Filipe Viegas
Supervisão Técnica do Projeto - Enf.º Filipe Viegas.
OBJETO e ÂMBITO: Realização de sessões teórico-práticas destinados a grávidas e
acompanhantes, mormente residentes na área de influência da UCC, em Loulé (Centro de
Saúde de Loulé) e em Quarteira (sessões teóricas decorrem na UCSP de Quarteira e sessões
práticas nas instalações da Fundação António Aleixo). Apesar desta condição, sempre que
existam vagas dar-se-à resposta às solicitações de outras grávidas que não as residentes no
concelho, tem sido habitual a opção por concretizar o CPNP por grávidas que trabalham aqui no
Concelho. Em 2019, esperamos normalizar a concretização da fase do pós-parto, caso seja
integrada na equipa uma enfermeira especialista em Saúde Materna que aguarda concretização
da sua mobilidade, está colocada na UCSP Loulé.
OBJETIVOS: Capacitar as mães e os pais no período pré e pós natal para adquirir as
competências básicas e indispensáveis (cognitivas, físicas e psicológicas), para a vivência do
período da gravidez, parto e pós parto, de forma gratificante, consciente, informada e
responsável.
Carga de trabalho / Carga horária por grupo profissional: Enfermagem - especialista de
enfermagem SMO – 8h/semana ( pelo enfº Filipe Viegas em trabalho extraordinário, caso não
consiga integrar estas atividades no seu horário normal de trabalho- até integração na unidade
de colega especialista nesta área); enfermeira especialista de Saúde Infantil- 2h/semana;
Enfermeira generalista- 1h/semana; Assistente Técnico: 2h/semana; Dietista: 2h/mês - ausente
por licença de maternidade até finais de novembro de 2019
AVALIAÇÃO:
(i) Número total de grávidas e Puérperas e Recém-Nascidos que frequentaram os diferentes
cursos do projeto;(ii) Percentagem de grávidas que integraram o projeto;(iii) Percentagem de
grávidas que se inscreveram e que integraram o curso;(iv) Percentagem de puérperas que se
inscreveram e que integraram o curso.

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços Assistenciais | Serviços de Carácter Assistencial

Dimensões associadas: Serviços de Carácter Assistencial;

Indicadores associados: 366- Proporção de grávidas com intervenção da UCC; 370- Proporção de crianças que
completam 1 ano, com aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade; 375-
Proporção de recém nascidos de termo, de baixo peso; 371- Proporção de grávidas com parto
por cesariana;

Outros indicadores/métricas: Gestão da Saúde (Saúde Reprodutiva)

Problemas:
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Serviços - Serviços não Assistenciais

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 134
Atividade 133
Atividade 132
Atividade 131
Atividade 130
Atividade 129
Atividade 128
Atividade 127
Atividade 126
Atividade 124
Atividade 122
Atividade 112
Atividade 89
Atividade 88

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 134
Atividade 133
Atividade 132
Atividade 131
Atividade 130
Atividade 129
Atividade 128
Atividade 127
Atividade 126
Atividade 124
Atividade 122
Atividade 112
Atividade 89
Atividade 88

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 134
Atividade 133
Atividade 132
Atividade 131
Atividade 130
Atividade 129
Atividade 128
Atividade 127
Atividade 126
Atividade 124
Atividade 122
Atividade 112
Atividade 89
Atividade 88
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Atividade n.º 134 Cuidar da Nossa Voz

Título: Cuidar da Nossa Voz

Descrição:  OBJETO E ÂMBITO: Conjunto de ações de sensibilização e consciencialização sobre a
importância da voz, no âmbito da celebração do Dia Munidial da Voz, através da promoção de
comportamentos benéficos para a saúde vocal, junto das crianças e dos professores. Realizado
a 1 e 2 de abril de 2019, numa sala da EB 1 Mãe soberana,  (cerca de 90 minutos por atividade)
População Alvo: Crianças e professores do 1.º ciclo do ensino básico

Fundamentação: Principais Objetivos:Prevenir e promover a Saúde e a Higiene Vocal;(ii) Promover a
consciencialização sobre o funcionamento da voz e das estruturas implicadas na produção
vocal, dos hábitos de higiene vocal, abuso e mau uso vocal na infância.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

MÓNICA-ISABEL-MADEIRA-(xiii)

Horas Contratualizadas: 3

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:

Atividade n.º 133

Título:

Descrição:

Identificação dos
profissionais envolvidos:

Horas Contratualizadas: 0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:
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Atividade n.º 132 Feira Social

Título: Feira Social

Descrição: OBJETO E ÂMBITO: Atividade inserida na Semana do Município de Loulé em que os
profissionais desta Unidade dão a conhecer os serviços de saúde do concelho. A realizar no dia
01 de junho de 2019. Pretende-se fazer representar a unidade com uma equipa multidisciplinar
que consiga divulgar todos os serviços que temos ao dispor da população, esclarecendo
circuitos de referênciação e efetivando a adequada promoção para a saúde, sempre que seja
oportuno. 
.(i) Dar a conhecer o trabalho realizado pelas diversas entidades que, no território concelhio,
trabalham na área social, assim como as dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e
fortalecidas;(ii) Promover a literacia para a saúde.Elementos dos vários perfis profissionais.
tempo a compensar posteriormente de acordo com disponibilidade do serviço.PARCERIAS
ENVOLVIDAS: Câmara Municipal de Loulé, Bombeiros Municipais de Loulé, GNR de Loulé,
IPSS do Concelho, Diversa entidades de resposta social do concelho.População do concelho de
Loulé.

Fundamentação: Intervenção comunitária com os seguintes objetivos:(i) Dar a conhecer o trabalho realizado
pelas diversas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas;(ii) Promover a literacia para a
saúde

Identificação dos
profissionais envolvidos:

Sónia-Martins-Neto; LUISA-CATARINA-PINGUINHA-PASSOS; MARIA-EMILIA-SOARES-
CORRAL; EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 28

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:
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Atividade n.º 131 Centro de Saúde das Brincadeiras

Título: Centro de Saúde das Brincadeiras

Descrição: OBJETO E ÂMBITO:  Atividade inserida na Semana do Município de Loulé em que, de forma
lúdica e interativa, os profissionais desta Unidade dão a conhecer os serviços de saúde às
crianças do concelho. Planeadas atividades para o período da manhã nos dias 27, 28 e 29 de
maio (em Loulé) e nos dias 4 e 5 de junho em Quarteira, no sentido de abranger todas as
crianças dos 3 aos 6 anos.
PARCERIAS ENVOLVIDAS:Câmara Municipal de Loulé, Bombeiros Municipais de Loulé,
Escola Segura.

Fundamentação: Projeto que pretende desmistificar o significado do Centro de Saúde, por forma a realçar o papel
de cada perfil profissional, sempre com metodologia interativas (em modo de brincadeiras)
apropriadas à faixa etária das crianças

Identificação dos
profissionais envolvidos:

Sónia-Martins-Neto; Sónia-Isabel-Coelho-Nunes-(xiv); EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS;
MARIA-HELENA-SERRA-GOMES; CARINA-COSTA-NOBRE-AMELIO; MARIA-CRISTINA-
MENDES-PINTO-FARRAJOTA; RUTE-MARIA-S-C-VALENTE-COUCEIRO; SANDRA-
ELISABETE-MOREIRA-COUTO; MARISA-GOMES-OLIVEIRA-PINHO-(x); MÓNICA-ISABEL-
MADEIRA-(xiii); JOÃO-PEDRO-MASCARENHAS-BORGES-GODINHO-(xi); Marta-Chaves-da-
Silva-(xiv); Ilza-Maria-Martins-(xiv)

Horas Contratualizadas: 275

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados: 368- Proporção de crianças e jovens com intervenção da UCC;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 130 Formação de Cuidador Formal

Título: Formação de Cuidador Formal

Descrição: Ações de formação destinadas à formação de cuidadores formais da Santa Casa de
Misericórdia e da Associação Social e Cultural de Almancil:
«Prevenção de Quedas» dia 7 e 14/5 e »Prevenção na Alimentação»- dia 24/5 e mais duas
datas a combinar. 

Tipologia: Formação

Fundamentação: Enquanto pareceiros da Santa Casa de Misericórdia (10 vagas para Serviço Apoio Domiciliário -
SAD- para doentes da ECCI) e da ASCA  ( 5 vagas no SAD para utentes da ECCI), no âmbito
do Projeto ADI (Apoio Domiciliário Integrado) tem sido prática desta unidade dar respsta a
necessidades manifestadas ou sentidas pelos nossos colegas da ECCI, para que a resposta
destas instituições seja cada vez mais adequada às necessidades dos nossos utentes.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

ANA-CATARINA-RIBEIRO-PINTO; ANA-MARIA-SILVA-GASPAR; MARIA-HELENA-SERRA-
GOMES; SUSANA-ISABEL-BATISTA-MARTINS-VICENTE

Horas Contratualizadas: 10

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas; Diabetes Mellitus   Aumento da Pevalência; Prevalência de quedas
nos idosos; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 129 Dia da Hipertensão- Sessão de esclarecimento e rastreio

Título: Dia da Hipertensão- Sessão de esclarecimento e rastreio

Descrição: Será realizada a 29/5/2019 das 14h30 às 16h30, sessão de esclarecimento no âmbito desta
temática na freguesia da Tôr, assim como alguns rastreios Tensionais e eventuais
encaminhamentos para os necessários serviços de saúde, no sentido de ser efetivada
adequada vigilância de saúde naquela população.

Fundamentação: Sendo a Hipertensão uma das mais importantes causas de morbilidade e mortalidade,
relacionada com AVC ou outras doenças cardiovasculares entendemos continuar a reforçar a
literacia em saúde para a adoção de hábitos de vida saudáveis junto da nossa população,
especialmente num dos grupos mais vulneráveis para esta problemática-os idosos

Identificação dos
profissionais envolvidos:

MARIA-CRISTINA-MENDES-PINTO-FARRAJOTA; EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 4

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 128 Dias Sem Carros («A partilhar chegamos mais longe»)

Título: Dias Sem Carros («A partilhar chegamos mais longe»)

Descrição: Objeto e Âmbito: Atividade promovida pela CML, habitualmente a 22 de setembro, no âmbito
das comemorações da semana da mobilidade, que consiste na dinamização de atividades
relacionadas com  a mobilidade sustentável direccionadas para a adoção de novos
comportamentos.
População Abrangida- Especialmente grupos de alunos do Ensino Básico ou outros que se
considere pertinente.
Parcerias: Departamento do Desporto da CML

Fundamentação: Objetivos da Atividade: Recuperar a qualidade ambiental das cidades europeias;Facilitar um
debate alargado sobre a necessidade de mudanças de comportamentos em relação à
mobilidade, especificamente no que se refere à utilização do veículo automóvel
particular;Promover a adoção de estilos de vida saudáveis;Promover a literacia para a saúde.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS; ANA-MARIA-SILVA-GASPAR; SUSANA-ISABEL-
BATISTA-MARTINS-VICENTE; MARIA-HELENA-SERRA-GOMES; JOÃO-PEDRO-
MASCARENHAS-BORGES-GODINHO-(xi); CARINA-COSTA-NOBRE-AMELIO; MARIA-
CRISTINA-MENDES-PINTO-FARRAJOTA

Horas Contratualizadas: 35

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Obesidade e excesso de peso; Perturbações depressivas; Diabetes Mellitus   Aumento da
Pevalência; Mortalidade por doenças do aparelho circulatório;
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Atividade n.º 127 «Bora Lá ao Parque» (atividade integrada no Projeto Literacia para a Saúde na Cidade
Educadora)

Título: «Bora Lá ao Parque» (atividade integrada no Projeto Literacia para a Saúde na Cidade
Educadora)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO:  Atividade no âmbito da Rede Municipal de Loulé Cidade Educadora, na
sequência da subscrição da carta das cidades educadoras, cujo um dos grupos de trabalho esta
UCC integra, e que consiste na  criação de um percurso sensorial com experenciação dos 5
sentidos (visão, olfacto, paladar, tato e audição), em que uma parte do  mesmo será feita a pé e
a outra em cadeira de rodas, tendo os participantes que identificar os materiais nos diversos
postos de passagem. Atividade a  realizar no dia 11 de maio de 2019. Habitualmente são
realizadas  algumas reuniões pontuais  com a equipa do Projeto literacia para a Saúde na
Cidade Educadora, durante uma manhã, sendo esta UCC representada pela Fisoterapeuta
Helena Gomes.
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADE DE 11 DE MAIO: No período das 13h-20h
serão necessários 6 elementos desta equipa para concretizar o pretendido. considerando tratar-
se de um sábado, este tempo será compensado posteriormente quando o serviço o permitir,
após prévia autorização da Diretora Executiva.
PARCERIAS ENVOLVIDAS: Ação Social da Câmara Municipal de LouléCrianças e pais do
concelho de LouléPromover a literacia para a saúde;(ii) Propor soluções para a eliminação de
barreiras arquitectónicas;(iii) Promover a inclusão da pessoa com deficiência

Fundamentação: Atividade de extrema importância para a literacia em saúde, especialmente para que desde
crianças a adultos consigam respeitar e entender as pessoas com comprometimentos de 1 ou
mais dos nossos 5 sentidos

Identificação dos
profissionais envolvidos:

MARIA-HELENA-SERRA-GOMES; CARINA-COSTA-NOBRE-AMELIO; EMILIANA-
GUERREIRO-MARTINS; Sónia-Martins-Neto; MÓNICA-ISABEL-MADEIRA-(xiii); Sónia-Isabel-
Coelho-(xiv)Nunes

Horas Contratualizadas: 42

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 126 Feira do Envelhecimento (Oficina Temática sobre «Prevenção de Quedas»)

Título: Feira do Envelhecimento (Oficina Temática sobre «Prevenção de Quedas»)

Descrição: OBJETO E ÂMBITO:  Atividade promovida pela CML, no âmbito das comemorações do Dia das
Pessoas Idosas, que consiste na dinamização de atividades direcionadas especificamente para
esse grupo de cidadãos. Atividade que será efetuada num dia completo, quando solicitado pelo
munícipe.
PARCERIAS ENVOLVIDAS: Ação Social da Câmara Municipal de Loulé
OBJETIVOS: i) Promover a inclusão e coesão sociais;ii) Promover a adoção de estilos de vida
saudáveis;iii) Promover a literacia para a saúde.
RECURSOS HUMANOS : Uma fisioterapeuta e uma ou duas enfermeira especialista em
reabilitação

Fundamentação: Importante para aumento da literacia em saúde e prevenção de quedas, especialmente nos
idosos, que se constituem como grupo vulnerável de intervenção da UCC

Identificação dos
profissionais envolvidos:

SUSANA-ISABEL-BATISTA-MARTINS-VICENTE; CARLA-SOFIA-SANTOS-GONCALVES;
ANA-MARIA-SILVA-GASPAR

Horas Contratualizadas: 14

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Prevalência de quedas nos idosos;
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Atividade n.º 124 Oficinas em família

Título: Oficinas em família

Descrição: Responsável do Projeto - Enf.ª Emiliana Martins
Objeto e âmbito: Atividades a realizar no Parque Municipal de Loulé, no dia 28/05/2019, entre
as 17h e as 18h30, sob as temáticas "o Brincar e a Realidade" e "Vamos fazer uma História".
O Brincar e a Realidade - Através do brincar, a criança desenvolve competências motoras,
cognitivas e relacionais cada vez mais sofisticadas, permitindo-lhe construir uma experiência de
relação ativa com o mundo à sua volta, com maior autonomia, capacidade de tomada de
decisões, criatividade, responsabilidade e integração de regras sociais.  Nesta oficina vamos
aprofundar esta noção e proporcionar alguns momentos de brincadeira ativa, entre pais e filhos.
 Dinamizadores: Terapeuta Ocupacional João Godinho e Estagiária de Psicologia Joana Nobre.
 Vamos Fazer uma História - As histórias fazem parte da infância, tal como o brincar e
permitem à criança fantasiar e lidar com algumas angústias do seu dia-a-dia. Ao ouvir histórias
a criança tem a oportunidade de enriquecer a sua imaginação, ampliar o vocabulário, aprender
a reflectir e a aceitar diferentes situações. Desenvolve o seu pensamento lógico e espírito
critico, através de manifestações de humor e satisfação da sua curiosidade natural.Nesta oficina
pretende-se:-Estimular o conto de histórias entre pais e filhos, recorrendo  à história como
mediador da relação e interacção;-Promover a imaginação, a fantasia e o desenvolvimento da
linguagem. Dinamizadores: Terapeuta da Fala Mónica Madeira e Enfermeira Marisa Pinho.  

Fundamentação: A família  assume um papel de extrema importância no crescimento e desenvolvimento  da
criança.  Os pais constituem-se como modelos para os seus filhos,  exercendo uma influência
determinante, nos hábitos  que serão desenvolvidos ao longo da infância.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

JOÃO-PEDRO-MASCARENHAS-BORGES-GODINHO-(xi); MARISA-GOMES-OLIVEIRA-
PINHO-(x); MÓNICA-ISABEL-MADEIRA-(xiii)

Horas Contratualizadas: 3

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 122 Elo de Farmacovigilância

Título: Elo de Farmacovigilância

Descrição:

Tipologia: Qualidade e Segurança

Fundamentação: Será efetuada presença nas reuniões em que seja convocada, neste âmbito, promovendo a
concretização dos procedimentos na unidade por forma a garantir a segurança na prescrição e
administração de farmacos, assim como o cumprimento das directrizes da DGS relativamente a
esta temática.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 12

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados: 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289- Proporção de utentes com
ganhos expressos no controlo da intensidade da dor; 291- Proporção de utentes com
internamento hospitalar durante a integração na ECCI; 293- Tempo médio de permanência em
ECCI; 284- Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Perturbações depressivas; Diabetes Mellitus
Aumento da Pevalência;

Atividade n.º 112 Elo de Ligação à CQSD

Título: Elo de Ligação à CQSD

Descrição: Participação nas reuniões da CQSD e promoção do cumprimento no serviço das diretrizes
emanadas por este grupo.

Tipologia: Qualidade e Segurança

Fundamentação: Sendo a área de Segurança do Doente uma prioridade dos técnicos que integram esta unidade,
consideramos de grande importância a participação neste grupo de trabalho.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 12

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados: 329- Taxa de resolução da ineficácia/compromisso na GRT;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Prevalência de quedas nos idosos;



02-04-2020 10:31

49

Atividade n.º 89 Elo de Ligação ao Grupo de Coordenação Local do PPCIRA

Título: Elo de Ligação ao Grupo de Coordenação Local do PPCIRA

Descrição: A Enfª Lara articula com o grupo reponsável por esta área no ACES, sendo depois o elemento
que transmite esta informação à equipa e monitoriza o cumprimento dos normativos na área da
infeção associada aos cuidados de saúde. As horas serão  desenvolvidas quando for solicitada
a sua intervenção pelo GCL ou no desenvolvimento de auditorias neste âmbito.

Tipologia: Qualidade e Segurança

Fundamentação: dada a importância de prevenir as infeções associadas aos cuidados de Saúde, esta Unidade
manterá como elo de ligação ao PPCIRA a enfª Lara. Esta efetuará as formações e
monitorização dos procedimentos preconizados pelas entidades nacionais, neste domicinio.

Identificação dos
profissionais envolvidos:

IRIS-LARA-FERREIRA-OLIVEIRA-LOBO

Horas Contratualizadas: 12

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços | Serviços não Assistenciais | Atividades de Governação Clínica no ACES; Outras
Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Atividades de Governação Clínica no ACES; Outras Atividades não Assistenciais;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:

Atividade n.º 88 Atividade 42 - Comissão Municipal da Proteção Civil

Título: Atividade 42 - Comissão Municipal da Proteção Civil

Descrição: Representação do ACES na Comissão da Proteção Civil deste Concelho. Participação nas
reuniões convocadas pelo Sr. Presidente da CML. São realizadas habitualmente 6 reuniões por
ano com duração de 3,5 horas cada

Tipologia: Qualidade e Segurança

Identificação dos
profissionais envolvidos:

EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 21

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços; Qualidade Organizacional | Serviços não Assistenciais; Segurança | Segurança de
Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais;
Gestão do Risco;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Prevalência de quedas nos idosos;
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Qualidade Organizacional - Melhoria Contínua da Qualidade

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 111
Atividade 102
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 111
Atividade 102
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 111
Atividade 102
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Atividade n.º 111 Tempos máximos de resposta gravados no âmbito da ECCI

Título: Tempos máximos de resposta gravados no âmbito da ECCI

Descrição:

Identificação: Tempos máximos de resposta gravados no âmbito da ECCI

Resultados esperados: Que 50% dos utentes admitidos na ECCI registem avaliação presencial de enfermagem e não
presencial de outro técnico nas primeiras 48h após utente integrado no projeto ECCI, ao nível
do sclinic

Definição Processo: Baixa proporção de utentes da ECCI com avaliação multidisciplinar nas 48 horas

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade | Acesso

Dimensões associadas: Acesso;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h;

Outros indicadores/métricas:

Problemas:



02-04-2020 10:31

51

Atividade n.º 102 Monitorização dos Registos efetuados no SClinic, no âmbito do projeto ECCI

Título: Monitorização dos Registos efetuados no SClinic, no âmbito do projeto ECCI

Descrição: Avaliação do desempenho atual: Confirma-se lacunas principalmente ao nível do registo de
execução de cuidados no âmbito do sclinic, agravadas com a "constante" atualização
informática deste sistema de registos Discussão e análise dos resultados: Depois de efetuadas
as auditorias são discutidos os resultados na reunião semanal da ECCI Introdução das
mudanças: Elaboração de "normas de registo" de acordo com situações mais comuns nos
utentes da ECCI Reavaliação: No final do ano planeamos fazer análise dos resultados
observados e da efetividade das medidas corretivas instituídas

Identificação: Auditoria no âmbito da Qualidade nos Processos Assistências Integrados

Resultados esperados: Esperamos melhoria dos valores dos indicadores abaixo referidos

Definição Processo: Confirma-se dificuldades na atualização dos planos de cuidados no âmbito do sclinic. Dado se
considerar de extrema importância melhorar os  resultados dos  indicadores no âmbito da ECCI,
a equipa concordou ser importante continuar a investir na realização de auditorias nesta
área.orias são discutidos os resultados na reunião semanal da ECCI  Introdução das mudanças:
Elaboração de "normas de registo" de acordo com situações mais comuns nos utentes da ECCI
Reavaliação: No final do ano planeamos fazer análise dos resultados observados e da
efetividade das medidas corretivas instituídas

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade | Programas de Melhoria Contínua
de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados;

Indicadores associados: 285- Taxa de efetividade na prevenção de úlceras de pressão; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 289- Proporção de utentes com ganhos
expressos no controlo da intensidade da dor; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras
de pressão; 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de "dependência no
autocuidado"; 284- Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos;

Outros indicadores/métricas:

Problemas:

Atividade n.º 63 Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Fisioterapeuta e Enfª especialista em reabilitação- a definir de acordo com disponibilidade do
serviço e destes elementos

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 62 Dinâmicas de grupo

Título: Dinâmicas de grupo

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Psicóloga - a definir de acordo com disponibilidade do serviço e dos elementos deste perfil

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 61 Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Catarina Pinto; enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:
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Qualidade Organizacional - Segurança

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 88
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 88
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 88
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Atividade n.º 88 Atividade 42 - Comissão Municipal da Proteção Civil

Título: Atividade 42 - Comissão Municipal da Proteção Civil

Descrição: Representação do ACES na Comissão da Proteção Civil deste Concelho. Participação nas
reuniões convocadas pelo Sr. Presidente da CML. São realizadas habitualmente 6 reuniões por
ano com duração de 3,5 horas cada

Tipologia: Qualidade e Segurança

Identificação dos
profissionais envolvidos:

EMILIANA-GUERREIRO-MARTINS

Horas Contratualizadas: 21

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Serviços; Qualidade Organizacional | Serviços não Assistenciais; Segurança | Segurança de
Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Outras Atividades não Assistenciais

Dimensões associadas: Outras Atividades não Assistenciais; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais;
Gestão do Risco;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Prevalência de quedas nos idosos;
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Atividade n.º 63 Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Fisioterapeuta e Enfª especialista em reabilitação- a definir de acordo com disponibilidade do
serviço e destes elementos

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 62 Dinâmicas de grupo

Título: Dinâmicas de grupo

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Psicóloga - a definir de acordo com disponibilidade do serviço e dos elementos deste perfil

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 61 Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Catarina Pinto; enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:
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Qualidade Organizacional - Centralidade no Cidadão

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Atividade n.º 63 Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Fisioterapeuta e Enfª especialista em reabilitação- a definir de acordo com disponibilidade do
serviço e destes elementos

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 62 Dinâmicas de grupo

Título: Dinâmicas de grupo

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Psicóloga - a definir de acordo com disponibilidade do serviço e dos elementos deste perfil

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 61 Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Catarina Pinto; enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:
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Formação Profissional - Formação Interna

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 110
Atividade 66
Atividade 65
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61
Atividade 60
Atividade 59

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 110
Atividade 66
Atividade 65
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61
Atividade 60
Atividade 59

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 110
Atividade 66
Atividade 65
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61
Atividade 60
Atividade 59
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Atividade n.º 110 Atualização do Manual de acolhimento para profissionais a integrar na unidade e
estagiários dos vários perfis

Título: Atualização do Manual de acolhimento para profissionais a integrar na unidade e estagiários
dos vários perfis

Descrição: Destinatários: Elementos da unidade e a integrar (alunos e estagiários)
Descrição: Atualização do documento e seus anexos, para dar a conhecer o desempenho da
unidade (ex. resumo plano de ação, regulamento da unidade, etc)

Localização: Sala de Reuniões da UCC

Formador: Conselho Técnico da unidade

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 7.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Interna | Formação de Internos e Alunos

Dimensões associadas: Formação de Internos e Alunos;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:

Atividade n.º 66 Técnicas de relaxamento/ dinâmicas de grupo

Título: Técnicas de relaxamento/ dinâmicas de grupo

Descrição:  (i) fomentar o espírito de equipa e fortalecer os laços entre grupos profissionais e dentro de
cada grupo profissional; (ii) envolver os profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e
práticos; (iii) contribuir para o aumento da motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Parque Municipal de Loulé

Formador: Enfª Magda Fernandes; Enfª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Interna | Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação da Equipa Multiprofissional;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 65 Suporte Básico de Vida no Adulto

Título: Suporte Básico de Vida no Adulto

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de Formação ou ginásio do Centro de Saúde de Loulé

Formador: 2 enfermeiros a definir de acordo com disponibilidade

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Interna | Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação da Equipa Multiprofissional;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Mortalidade por doenças do aparelho circulatório;

Atividade n.º 64 Técnicas de meditação

Título: Técnicas de meditação

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio do Centro de Saúde de Loulé

Formador: Enfª Sandra Couto

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Externa; Formação Interna | Serviços de Formação Externa;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade Organizacional; Satisfação dos clientes (internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 63 Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Fisioterapeuta e Enfª especialista em reabilitação- a definir de acordo com disponibilidade do
serviço e destes elementos

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 62 Dinâmicas de grupo

Título: Dinâmicas de grupo

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Psicóloga - a definir de acordo com disponibilidade do serviço e dos elementos deste perfil

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 61 Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Catarina Pinto; enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:

Atividade n.º 60 Alimentar a pessoa com alteração da deglutição

Título: Alimentar a pessoa com alteração da deglutição

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Liliana Nunes (estagiária da especialidade de reabilitação)

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Interna | Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação da Equipa Multiprofissional;

Indicadores associados: 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de "dependência no autocuidado"; 285- Taxa
de efetividade na prevenção de úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de
úlceras de pressão; 287- Taxa de incidência de úlcera de pressão durante a integração na
ECCI;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Diabetes Mellitus; Obesidade e excesso de peso;
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Atividade n.º 59 Terapia do riso

Título: Terapia do riso

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Pavilhão Polidesportivo de Loulé

Formador: enf.ª Magda Fernandes

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Interna | Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação da Equipa Multiprofissional;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;
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Formação Profissional - Formação Externa

Ano 2019 J F M A M J J A S O N D
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2020 J F M A M J J A S O N D
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Ano 2021 J F M A M J J A S O N D
Atividade 64
Atividade 63
Atividade 62
Atividade 61

Atividade n.º 64 Técnicas de meditação

Título: Técnicas de meditação

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio do Centro de Saúde de Loulé

Formador: Enfª Sandra Couto

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional | Formação Externa; Formação Interna | Serviços de Formação Externa;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade Organizacional; Satisfação dos clientes (internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 63 Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Fisioterapeuta e Enfª especialista em reabilitação- a definir de acordo com disponibilidade do
serviço e destes elementos

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 62 Dinâmicas de grupo

Título: Dinâmicas de grupo

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer
os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões ou ginásio da unidade

Formador: Psicóloga - a definir de acordo com disponibilidade do serviço e dos elementos deste perfil

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 1.0 Nº OP: 2.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;
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Atividade n.º 61 Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar

Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos
profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Localização: Sala de reuniões (Centro de Saúde de Loulé)

Formador: enf.ª Ana Catarina Pinto; enf.ª Ana Maria Gaspar e enf.ª Carla Gonçalves

Destinatários: Nº MF: 0.0 Nº EF: 15.0 Nº SC: 0.0 Nº OP: 0.0

Áreas | Sub-Áreas |
Dimensões:

Formação Profissional; Qualidade Organizacional | Melhoria Contínua da Qualidade; Formação
Externa; Segurança; Formação Interna; Centralidade no Cidadão | Acesso; Serviços de
Formação Externa; Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade
no Cidadão; Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional

Dimensões associadas: Programas de Melhoria Contínua de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados; Acesso;
Segurança de Utentes; Segurança de Profissionais; Gestão do Risco; Centralidade no Cidadão;
Formação de Internos e Alunos; Formação da Equipa Multiprofissional; Serviços de Formação
Externa;

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:
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6.	Plano de Formação
Identificação das necessidades formativas

Conforme Plano de Formação Interna 2019, elaborado pela responsável pela formação em serviço nesta unidade, enf.ª Luísa
Passos, a identificação das necessidades formativas foi feita ao longo do ano de 2018 através do questionário de avaliação da
formação em serviço, aplicado após cada formação realizada, no qual para além de ser avaliada a formação realizada,  foi
também aberto um espaço designado “Sugestões/Críticas”, de resposta aberta, onde os formandos podiam referir aspetos a
melhorar em futuras formações e também temas que gostariam de ver abordados futuramente, sendo que, deste último
espaço,foi realizada a colheita de alguns dos temas que integram o cronograma de formações definido para 2019.No sentido de
envolver os colegas um pouco mais no processo de elaboração do presente plano, foram-lhes ainda, enviados por e-mail, os
temas reunidos após a análise dos questionários, bem como, os temas planeados para 2018 mas não realizados, dos quais,
alguns, após análise com a coordenadora da unidade, enf.ª Emiliana Martins, irão ser replaneados. 
É ainda de mencionar que a planificação da formação em serviço não é estanque, podendo ser alterada consoante
eventualidades inesperadas que surjam e manter-se-á sempre aberta a formações dinamizadas pelos estagiários das diversas
áreas profissionais.

Atividade n.º 110

Título: Atualização do Manual de acolhimento para profissionais a integrar na unidade e estagiários

dos vários perfis
Descrição: Destinatários: Elementos da unidade e a integrar (alunos e estagiários)

Descrição: Atualização do documento e seus anexos, para dar a conhecer o desempenho da
unidade (ex. resumo plano de ação, regulamento da unidade, etc)

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Interna Formação de Internos e Alunos

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas:

Atividade n.º 66

Título: Técnicas de relaxamento/ dinâmicas de grupo
Descrição:  (i) fomentar o espírito de equipa e fortalecer os laços entre grupos profissionais e dentro de

cada grupo profissional; (ii) envolver os profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e
práticos; (iii) contribuir para o aumento da motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Interna Formação da Equipa Multiprofissional

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 65

Título: Suporte Básico de Vida no Adulto
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos

profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Interna Formação da Equipa Multiprofissional



02-04-2020 10:31

68

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Mortalidade por doenças do aparelho circulatório;

Atividade n.º 64

Título: Técnicas de meditação
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer

os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Externa; Formação Interna Serviços de Formação Externa; Formação

de Internos e Alunos; Formação da Equipa
Multiprofissional

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade Organizacional; Satisfação dos clientes (internos)

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 63

Título: Noções de higiene postural e exercícios de relaxamento
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer

os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Qualidade Organizacional Melhoria Contínua da Qualidade;

Segurança; Centralidade no Cidadão
Acesso; Programas de Melhoria Contínua
de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes;
Segurança de Profissionais; Gestão do
Risco; Centralidade no Cidadão

Formação Profissional Formação Externa; Formação Interna Serviços de Formação Externa; Formação
de Internos e Alunos; Formação da Equipa
Multiprofissional

Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 62

Título: Dinâmicas de grupo
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer

os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Qualidade Organizacional Melhoria Contínua da Qualidade;

Segurança; Centralidade no Cidadão
Acesso; Programas de Melhoria Contínua
de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes;
Segurança de Profissionais; Gestão do
Risco; Centralidade no Cidadão

Formação Profissional Formação Externa; Formação Interna Serviços de Formação Externa; Formação
de Internos e Alunos; Formação da Equipa
Multiprofissional
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Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Satisfação (clientes internos)

Problemas: Perturbações depressivas;

Atividade n.º 61

Título: Contratualização e registo em SClínico: compreender para melhor registar
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos

profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Qualidade Organizacional Melhoria Contínua da Qualidade;

Segurança; Centralidade no Cidadão
Acesso; Programas de Melhoria Contínua
de Qualidade e Processos Assistenciais
Integrados; Segurança de Utentes;
Segurança de Profissionais; Gestão do
Risco; Centralidade no Cidadão

Formação Profissional Formação Externa; Formação Interna Serviços de Formação Externa; Formação
de Internos e Alunos; Formação da Equipa
Multiprofissional

Indicadores associados: 280- Proporção de utentes com contacto pela equipa multiprofissional nas primeiras 48h; 284-
Proporção de utentes com alta da ECCI com objetivos atingidos; 287- Taxa de incidência de
úlcera de pressão durante a integração na ECCI; 285- Taxa de efetividade na prevenção de
úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de úlceras de pressão; 289-
Proporção de utentes com ganhos expressos no controlo da intensidade da dor;

Outros indicadores/métricas: Qualidade organizacional; Melhoria contínua (Processos Assistenciais Integrados)

Problemas:

Atividade n.º 60

Título: Alimentar a pessoa com alteração da deglutição
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) aperfeiçoar o desempenho individual dos

profissionais e promover o desenvolvimento das suas competências; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Interna Formação da Equipa Multiprofissional

Indicadores associados: 290- Proporção de utentes com melhoria no nível de "dependência no autocuidado"; 285- Taxa
de efetividade na prevenção de úlceras de pressão; 286- Taxa de resolução (cicatrização) de
úlceras de pressão; 287- Taxa de incidência de úlcera de pressão durante a integração na
ECCI;

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Diabetes Mellitus; Obesidade e excesso de peso;

Atividade n.º 59

Título: Terapia do riso
Descrição: (i) melhorar a qualidade da prestação de serviços; (ii) fomentar o espírito de equipa e fortalecer

os laços entre grupos profissionais e dentro de cada grupo profissional; (iii) envolver os
profissionais na partilha de conhecimentos teóricos e práticos; (iv) contribuir para o aumento da
motivação profissional individual e de grupo.

Área Sub-Áreas Dimensões
Formação Profissional Formação Interna Formação da Equipa Multiprofissional
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Indicadores associados:

Outros indicadores/métricas:

Problemas: Perturbações depressivas;

Metodologia de Avaliação - Formação da Equipa Multiprofissional

Numerador (Previsão) Denominador
(Previsão)

Meta Contratualizada
(Previsão)

% Reuniões Formativas/ Total das Reuniões 50.0 70.0 71.43 %
% Ações de formação realizadas/ total das ações
de formação programadas

7.0 8.0 87.5 %

% Formações externas partilhadas em reunião/
total formações externas frequentada

15.0 20.0 75 %

N.º de
Profissionais da
Equipa
(Previsão)(C)

N.º Reuniões
Formativas
(Previsão) (B)

N.º Total de
Presenças
(Previsão) (A)

Meta
Contratualizada
(A/(BxC))

% Profissionais envolvidos por
cada grupo profissional

Médicos 0.0 0.0 0.0 0 %
Enfermeiros 17.0 50.0 520.0 61.18 %
Secretários
Clínicos

2.0 1.0 1.0 50 %

Outros
Profissionais

11.0 5.0 30.0 54.55 %
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7.	Recursos
Recursos Humanos

Carteiras de serviço
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Área Assistencial Período Freq. HS NS MF EF SC OP Total Fundamentação
Outros tipos Dias Úteis 4.0 4 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0 Dado o aumento da

esperança média de
vida, é espectável a
prevalência de idosos na
nossa população.
Contudo dadas as
diversas conjunturas
socioeconómicas que
temos vivenciado é cada
vez mais comum que os
filhos dos idosos tenham
que trabalhar (
habitualmente residem
afastados dos
projenitores) e como tal
os idosos fiquem muito
tempo sozinhos nos
seus domicílios, sendo
ainda comun que
residam em zonas mais
isoladas ou prédios sem
elevadores, o que
também promove algum
isolamento urbano.,

Outros tipos Dias Úteis 2x Semana 12.0 27 0.0 324.
0

0.0 0.0 324.
0

Com o envelhecimento
crecente da população
do nosso concelho,
especialmente nas
zonas rurais torna-se
necessário proporcionar
a esta população o
acesso aos cuidados de
saúde, por forma a dar-
lhe mais saúde aos anos
de vida

Outros tipos Sábados 1x Semana 24.0 1 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0 Com o envelhecimento
crecente da população
do nosso concelho,
especialmente nas
zonas rurais torna-se
necessário proporcionar
a esta população o
acesso aos cuidados de
saúde, por forma a dar-
lhe mais saúde aos anos
de vida

Outros tipos Dias Úteis 1x Semana 24.0 1 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0 Com o envelhecimento
crecente da população
do nosso concelho,
especialmente nas
zonas rurais torna-se
necessário proporcionar
a esta população o
acesso aos cuidados de
saúde, por forma a dar-
lhe mais saúde aos anos
de vida

Outros tipos Dias Úteis 5x Semana 11.0 52 0.0 312.
0

260.
0

0.0 572.
0

Projeto importante pois
monitoriza se foram
efetuadas as
necessárias vigilâncias
de saúde do Recém-
Nascido, para além de
dar a conhecer os
recursos de que dispõe
na UCC e nas restantes
unidades funcionais.
sempre que necessário
também é efetuado o
encaminhamentos para
estes recursos.



02-04-2020 10:31

73

Outros tipos Dias Úteis 5x Semana 10.0 52 0.0 0.0 52.0 104.
0

156.
0

Projeto de grande
procura, por parte de
utentes não só da ECCI.
Dada a carência
económica de uma
grande parte dos idosos
ou outras pessoas
dependentes, temos
vindo a confirmar a
utilidade deste projeto
para a qualidade de vida
e segurança esta
população abrangida.

Outros tipos Dias Úteis 1x Semana 9.0 52 0.0 96.0 52.0 312.
0

460.
0

Com a vivência da
ultima crise económica
que o Pais atravessou
com a intervenção da
TROIKA, foram
detectadas pela equipa
desta unidade diversas
carências, como no que
concerne aos
medicamentos, ao
vestuário, aos
brinquedos, etc. Assim,
foi iniciada a "recolha"
destes materiais sempre
que haviam doações por
parte dos familiares de
utentes da eCCI, que
normalmente haviam
falecido ou que
alteravam a medicação,
ou até por parte da
população em geral
(divulgação do projeto
boca a boca pelos
elementos desta
unidade) e começou-se
a redistribuir por
utentes/familias que
deles necessitassem.
Atualmente  já temos
muitos médicos de
família que também
recorrem aos nossos
materiais para darem
aos seus utentes mais
desfavorecidos, assim
como a Unidade de
Convalescença
(principalmente roupa)
quando doentes têm alta
da unidade e têm graves
dificuldades
económicas.

Outros tipos Dias Úteis 1x Semana 1.0 48 0.0 0.0 0.0 48.0 48.0 Baseado na premissa de
que  Cuida Melhor quem
se sente Bem Cuidado,
tem sido nossa
preocupação
proporcionar este
serviço aos profissionais
dese Centro de Saúde

Profissionais

Sem Recursos

Recursos Físicos

Comunicações
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Descrição Qt. Valor
Unitário

Atividades

Telefones 10
Telefones 4

Sistemas de informação

Descrição Qt. Valor
Unitário

Atividades

Computadores fixos 4
Computadores portáteis 5 Cuidar-da-Nossa-Voz, Saúde-Escolar, Curso-de-

Preparação-para-o-Nascimento-e-Parentalidade,
Cantinho-da-Saúde-no-espaço-K, Higiene-
Postural-nas-Escolas

Amenidades

Sem Recursos

Equipamento Clínico

Descrição Qt. Valor
Unitário

Atividades

Andarilho fixo 4 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz
Almofada em espuma polieteretano 3
Alteadores de sanita com apoio de braços 6 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz
Cadeiras de banho com rodas 4 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz
Tábua de banheira 5 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz
Pedaleira 2 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz
Cama elétrica hidraulica com grdes e colchão de
espuma anti-escaras

6 Ajuda-Técnica-(AT)---Produto-de-Apoio-Eficaz

Kit de planeamento familiar 5 Saúde-Escolar
Mala de enfermagem para material de pensos 3 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-

INTEGRADOS-(ECCI)
Mala para material de emergência 3 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-

INTEGRADOS-(ECCI), Suporte-Básico-de-Vida-
no-Adulto

Oxímetro portátil 8 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-
INTEGRADOS-(ECCI)

Braçadeiras para esfigmomanómetros para
adultos

8 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-
INTEGRADOS-(ECCI), Consultas-de-Nutrição

Material de consumo para aspiradores de
secreções

12 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-
INTEGRADOS-(ECCI)

Bola de pilatos 12 Cuidar-das-Nossas-Gentes, Curso-de-Preparação-
para-o-Nascimento-e-Parentalidade

Colchões 12 Técnicas-de-relaxamento, Curso-de-Preparação-
para-o-Nascimento-e-Parentalidade, Cuidar-das-
Nossas-Gentes, Centro-de-Saúde-das-
Brincadeiras

Almofadas para amamentação 10 Curso-de-Preparação-para-o-Nascimento-e-
Parentalidade, Cantinho-da-Amamentação,
Centro-de-Saúde-das-Brincadeiras

Balança 1 EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-
INTEGRADOS-(ECCI), Consultas-de-Nutrição

Outros
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Descrição Qt. Valor
Unitário

Atividades

Fardamento 0
Cacifos 15
Máquina fotográfica 1 Centro-de-Saúde-das-Brincadeiras, Feira-do-

Envelhecimento-(Oficina-Temática-sobre-
«Prevenção-de-Quedas»), Feira-Social, Cuidar-
da-Nossa-Voz, Oficinas-em-Família, Formação-
de-alunos-de-vários-perfis, Higiene-Postural-nas-
Escolas, «Bora-Lá-ao-Parque»-(atividade-
integrada-no-Projeto-Literacia-para-a-Saúde-na-
Cidade-Educadora), Curso-de-Massagem-Infantil,
EQUIPA-DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-
INTEGRADOS-(ECCI), Saúde-Escolar, Dias-Sem-
Carros-(«A-partilhar-chegamos-mais-longe»)

Disco externo 5
Impressora a cores 1
Material diverso para a realização de sessões no
âmbito da Nutrição (por exemplo, porções de
carne e de peixe)

0 Intervenção-Nutricional, Saúde-Escolar, Centro-
de-Saúde-das-Brincadeiras

Transportes

Descrição Qt. Valor
Unitário

Atividades

Viaturas 2 Visita-Domiciliária-do-Recém-Nascido, EQUIPA-
DE-CUIDADOS-CONTINUADOS-INTEGRADOS-
(ECCI), Saúde-Escolar, Sistema-Nacional-de-
Intervenção-Precoce-(SNIPI), Núcleo-de-Apoio-à-
Criança-e-Jovem-em-Risco-(NACJR), Comissão-
de-Proteção-de-Crianças-e-Jovens-(CPCJ), Rede-
Social, Centro-de-Saúde-das-Brincadeiras, Feira-
Social, Cantinho-da-Amamentação, Loulé---
Cidade-Educadora, Higiene-Postural-nas-Escolas,
Feira-do-Envelhecimento-Ativo, Cuidar-da-Nossa-
Voz, Vital-Cities, Promoção-da-Saúde-Visual-na-
Infância--Protocolo-com-CML

Obras

Obras

Sem Recursos

Formação

Formação

Sem Recursos
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8.	IDG

Visão Global do IDG 2019 2020 2021

Valor de referência 60.9 B - -

Valor esperado

Resultado 60.9 B - -

Desempenho 2019 2020 2021

Valor de referência 30.5 A - -

Valor esperado

Resultado 30.5 A - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Acesso Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Cobertura ou Utilização - - 30 A - - - -

Distribuição da Atividade - - 50 B - - - -

Tempos Máximos de
Resposta Garantidos

- - 50 B - - - -

IDS Acesso - 44 A - -
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Valor de Referência 2019 2020 2021

Gestão da Saúde Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Criança e Adolescência - - - - - - -

Saúde Reprodutiva - - 0 A - - - -

Saúde do Adulto - - - - - - -

Saúde do Idoso - - - - - - -

IDS Gestão da Saúde - 0 A - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Gestão da Doença Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado
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Reabilitação - - 100 E - - - -

Saúde Mental - - - - - - -

Abordagem Paliativa - - 100 E - - - -

Doença Crónica - - 50 B - - - -

ECCI - - 62.5 B - - - -

IDS Gestão da Doença - 78.1 C - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Intervenção
Comunitária

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Saúde Escolar - - 0 A - - - -

Intervenção Precoce - - - - - - -

NACJR - - - - - - -

NLI - - - - - - -

CPCJ - - - - - - -

EPVA - - - - - - -

Rede Social - - - - - - -

IDS Intervenção
Comunitária

- 0 A - -
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Valor de Referência 2019 2020 2021

Satisfação Utentes Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Satisfação de Utentes - - - - - - -

IDS Satisfação Utentes - - - -

Serviços 2019 2020 2021

Valor de referência 95.7 E - -

Valor esperado

Resultado 95.7 E - -

Valor de Referência 2019 2020 2021
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Serviços Assistenciais Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Serviços de Carácter
Assistencial

- - 100 E - - - -

IDS Serviços
Assistenciais

- 100 E - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Serviços não
Assistenciais

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Atividades de
Governação Clínica no
ACES

- - 78.6 C - - - -

Outras Atividades não
Assistenciais

- - - - - - -

IDS Serviços não
Assistenciais

- 78.6 C - -

Qualidade Organizacional 2019 2020 2021

Valor de referência 100 E - -

Valor esperado

Resultado 100 E - -
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Valor de Referência 2019 2020 2021

Melhoria Contínua da
Qualidade

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Acesso - - 100 E - - - -

Programas de Melhoria
Contínua de Qualidade
e Processos
Assistenciais Integrados

- - 100 E - - - -

IDS Melhoria Contínua
da Qualidade

- 100 E - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Segurança Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado
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Segurança de Utentes - - - - - - -

Segurança de
Profissionais

- - - - - - -

Gestão do Risco - - - - - - -

IDS Segurança - - - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Centralidade no
Cidadão

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Centralidade no Cidadão - - - - - - -

IDS Centralidade no
Cidadão

- - - -

Formação Profissional 2019 2020 2021

Valor de referência 100 E - -

Valor esperado

Resultado 100 E - -
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Valor de Referência 2019 2020 2021

Formação Interna Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Formação da Equipa
Multiprofissional

- - 100 E - - - -

Formação de Internos e
Alunos

- - 100 E - - - -

IDS Formação Interna - 100 E - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Formação Externa Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Serviços de Formação
Externa

- - - - - - -
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IDS Formação Externa - - - -

Atividade Cientifica 2019 2020 2021

Valor de referência - - -

Valor esperado

Resultado - - -

Valor de Referência 2019 2020 2021

Autoria de Artigos
Escritos,
Apresentação de
Comunicações e
Participação em
Conferências

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Autoria de Artigos
Escritos, Apresentação
de Comunicações e
Participação em
Conferências

- - - - - - -

IDS Autoria de Artigos
Escritos,
Apresentação de
Comunicações e
Participação em
Conferências

- - - -
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Valor de Referência 2019 2020 2021

Trabalhos de
Investigação

Sem dados Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado

Trabalhos de
Investigação

- - - - - - -

IDS Trabalhos de
Investigação

- - - -
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9.	Proposta de aplicação dos Incentivos institucionais


