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COVID 19 

USF SANTA JOANA – RETOMA ATIVIDADE 

INFORMAÇÂO À COMUNIDADE 

Sabemos que a sua experiência no contato e na utilização da sua USF tem sido muito 

diferente do que era habitual, face à contingência da Pandemia pelo COVID 19. 

Compreendemos que possa haver alguma insatisfação com o modelo adotado, mas a 

gravidade da situação obrigou a que houvesse orientações oficiais para tomada destas 

medidas de exceção. 

A determinação de prestação de serviços mínimos, como forma de reduzir o risco de 

contágio da comunidade, implicou da parte da nossa equipa o reforço da presença 

junto dos nossos utentes por métodos indiretos como o telefone e o e-mail, 

procurando minimizar a perda do contato presencial, assegurando a continuidade de 

cuidados, a orientação da doença aguda, os cuidados presenciais a grávidas e crianças, 

os domicílios e a satisfação de necessidades básicas de saúde a todos os inscritos. 

O reforço do atendimento telefónico, apesar das limitações de linhas, foi uma das 

medidas em que apostámos, com disponibilidade de atendimento em todo o horário 

da USF para orientação dos múltiplos problemas de saúde que continuaram a surgir. 

Também a vigilância dos doentes com Covid19 passou a ser uma obrigação da USF. 

Diariamente, fins de semana incluídos, os doentes passaram a ser contactados pelos 

seus médicos. A equipa da USF Sta. Joana realizou também turnos diários, fins de 

semana incluídos, no ADC da Comunidade, em funcionamento no exterior do Centro 

de Saúde de Aveiro.  

Mas agora que a situação já está mais estabilizada, a sua USF está a reorganizar as 

atividades, para recomeçar com o atendimento presencial nos novos moldes, 

cumprindo as orientações oficiais entretanto divulgadas. 

Porque o risco da infeção não terminou, sendo obrigação do Ministério da Saúde, dos 

profissionais, mas também dos utentes, minimizar o risco de contagio e de propagação 

da doença, não será possível voltar a trabalhar de acordo com o modelo anterior à 

Covid-19. Algumas das metodologias adotadas durante o período de contingência e 

de emergência irão manter-se. 

Salientamos as seguintes alterações, que divulgaremos com mais detalhe em breve, e 

para as quais solicitamos desde já a sua atenção e colaboração. 

Irá haver alteração dos horários das atividades da sua equipa de saúde.  

Procurámos minimizar as alterações do horário geral de cada equipa, mas a 

necessidade de separar espaços para consultas e tratamentos por doença aguda, das 

outras atividades de vigilância, obriga a alternar a presença das equipas na unidade, 
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para podermos cumprir o horário de atendimento e evitar a presença de muitos 

utentes em simultâneo nas imediações da USF. 

O atendimento presencial irá ser condicionado a agendamento prévio, com hora 

marcada, para toda e qualquer atividade, seja doença aguda médica ou de 

enfermagem, vacinação ou tratamentos de enfermagem ou consulta por qualquer 

outro motivo. 

A permanência no interior das instalações da USF será limitada, por razões de 

segurança relacionadas com o distanciamento físico recomendado pela DGS, a 9 

pessoas em simultâneo, incluindo os acompanhantes autorizados, de acordo com o 

regulamento já aprovado. Se autorizado acompanhamento, este será efetuado por 

uma única pessoa, sem exceção. 

Estão já divulgados os endereços de e-mail profissional de cada um dos profissionais 

da USF. 

Irão ser afixados números de telemóvel de cada um dos profissionais da sua equipa de 

saúde e as respetivas regras de utilização dos mesmos, para o contacto direto ser mais 

fácil e a orientação dos problemas de saúde mais efetiva. 

Também haverá, para alem dos números fixos, cujo acesso sabemos ser difícil, e cuja 

responsabilidade nos ultrapassa, um número de telemóvel exclusivamente dedicado 

ao contacto para admissão na entrada da USF.  

Desta forma, disponibilizam-se contactos diretos, quer via e-mail, quer telefónicos que 

serão o suporte de boa parte da atividade assistencial futura. 

As entidades oficiais recomendam que cerca de metade da atividade assistencial seja 

efetuada por métodos indiretos, esperando que em breve as consultas por vídeo sejam 

uma realidade. 

Haverá igualmente algumas alterações nas consultas de vigilância dos doentes 

crónicos (diabéticos, hipertensos, bronquite, outras doenças do coração, 

reumatológicas, etc.) com alternância entre consultas presenciais e não presenciais de 

acordo com o estado de controle das doenças, o que reforçará o contato entre a equipa 

de saúde e estes doentes, evitando deslocações desnecessárias à USF, potenciadoras 

de risco de contrair esta ou outra infeção. 

Também as atividades do planeamento familiar e dos rastreios oncológicos terão 

alteração de procedimentos. Privilegiar-se-á o contato não presencial em todas as 

situações em que possa ser efetuado com segurança e o presencial nos anos de 

citologia ou caso a equipa e o utente entendam ser a melhor forma de prestar o 

cuidado. 

As atividades de vigilância em grávidas e crianças não sofrerão alterações significativas, 

ocorrendo apenas um pequeno acerto de calendarização. 



 

3 
 

Também a atividade domiciliaria de enfermagem e médica será reforçada. 

Os doentes considerados de maior risco de complicação por doença infeciosa, Covid-

19 ou outra, dependentes ou autónomos, serão alvo de rigorosa avaliação do risco, 

evitando-se na medida do possível o recurso à deslocação a USF. 

Os cuidados de higiene e de segurança contra o risco de infeção serão reforçados 

dentro da USF, o que tem implicações no tempo disponível para cada atendimento 

presencial. Será obrigatória a desinfeção do espaço de atendimento a cada consulta. 

A meio da manhã e a meio da tarde haverá uma intervenção mais ampla em todo o 

espaço da USF. 

Tal obriga a que os horários das consultas sejam rigorosamente cumpridos, quer pelos 

utentes quer pelos profissionais, até porque haverá menor disponibilidade para 

consultas presenciais do que anteriormente, face a esta necessidade de desinfeção. O 

que só poderá ser compensado com atendimentos por via mail ou telefónica como já 

anteriormente referimos. 

Aproveitamos esta informação para comunicar que a equipa decidiu que irá continuar 

a emitir atestados para carta de condução, exclusivamente para veículos ligeiros, não 

profissionais, atestados de robustez física, atestados médico-desportivos para a prática 

da atividade desportiva federada e os pré-requisitos para inscrição no Ensino Superior. 

Relembramos que estas atividades não são obrigatórias, mas a equipa entende que é 

um serviço útil à comunidade e vai continuar a prestá-lo. 

Relembramos que o prazo de validade das cartas de condução foi alargado até 30 de 

outubro, pelo que o agendamento das consultas, não sendo prioritário, sobretudo 

nesta fase da retoma da atividade, irá a ocorrer logo que possível. 

Sabendo que a sua colaboração é fundamental para podermos continuar a servi-lo de 

forma eficiente e eficaz, pretendemos reforçar as seguintes mensagens: 

1- Não venha à USF sem contacto prévio, por telefone ou por e-mail, e marcação 

de hora. Não haverá possibilidade de satisfazer a sua solicitação se tal não for 

observado. 

2- Procure estar à hora marcada, uns minutos antes será suficiente. Não há 

necessidade de se deslocar com mais de 5 ou 10 minutos de antecedência à hora 

marcada. 

3- Procure resolver tudo o que é de natureza burocrática por meio de e-mail ou 

telefone. 

4- Procure tratar de vários assuntos ou necessidades de uma única vez, 

colaborando na melhor resposta possível às suas necessidades. 
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Se pedir uma receita hoje, outra daqui a 2 dias, haverá uma sobrecarga administrativa 

que levará a atrasos na resposta, que pretendemos continuar a dar. Solicite o apoio de 

familiares e amigos se tiver dificuldades na gestão do seu receituário, credenciais, etc. 

5- Os tempos de consulta terão de ser respeitados, para que possamos dar 

resposta à agenda. 

6- Não hesite em utilizar os meios de contacto que disponibilizámos, de acordo 

com as regras divulgadas. 

De uma forma geral estas são as medidas que temos de adotar, para estarmos em 

consonância com as orientações superiores e dessa forma envolvermos toda a 

comunidade na limitação do risco de propagação da doença. 

Sabemos que nem todos concordarão com a nova forma de organização dos cuidados 

de saúde primários, mas relembramos que, em todo o país, este será o novo modelo 

de organização e que teremos de nos reorganizar de forma a obter os mesmos 

resultados de saúde, ou ainda melhores, que até aqui. 

Aos poucos estamos a retomar a nossa atividade, reforçando o nosso compromisso de 

o fazer em segurança, mantendo a qualidade organizacional e de serviços a que o 

habituámos, apesar das condições menos amigáveis que todos vivenciamos. 

Continuamos abertos a receber sugestões de melhoria. Tudo é novo para todos, e 

queremos adequar a nossa resposta, quer ás orientações governamentais quer às 

necessidades dos nossos utentes. 

Esperamos a compreensão e a colaboração de todos na construção e ajustamento 

deste modelo organizacional, no estrito cumprimento dos direitos, mas também dos 

deveres do utente. 

Esteja atento aos placards da USF e às informações no exterior onde serão afixadas as 

orientações. 

No nosso facebook estarão informações detalhadas sobre tudo o que for relevante 

informar. 

Aveiro, 5 de junho de 2020 

A equipa da USF Santa Joana 


