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Palavras-chave 

 
 
Resumo 

 

Sistema de Nacional de Saúde, Covid-19 e Indicador de Saúde. 

 

O atual relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio 

curricular realizado de janeiro a junho de 2021, na Unidade de Saúde 

Familiar Arte Nova da Administração Regional de Saúde Centro do 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga. 

Ao longo do estágio foram desenvolvidas atividades que se focaram na 

estrutura e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, no bilhete de 

identidade dos cuidados de saúde primários, na extração de dados, na 

leitura e interpretação de scores, no estudo dos indicadores de saúde, em 

análises exploratórias, e na aplicação de estatística inferencial na 

avaliação da homogeneidade entre as unidades de saúde em estudo. 

A pandemia da Covid-19 veio alterar o normal funcionamento das 

unidades de saúde provocando dificuldade nas consultas, exames e 

tratamento dos utentes. Os indicadores de saúde são um dos componentes 

principais para a monitorização do comportamento das unidades do 

Sistema Nacional de Saúde. Foi neste pressuposto que se desenvolveram 

as atividades realizadas. Não se tratam de simples indicadores, mas de um 

conjunto de dados abrangentes que nos auxiliam a compreender o que 

está subjacente a um ACS.  

Em termos gerais, concluiu-se que o ACS Baixo Vouga ao longo do 

complicado ano de 2020, geriu com substancial regularidade as unidades 

sob sua jurisdição quer em termo dos scores dos indicadores assim como 

na similaridade do comportamento dos valores e das medianas. 

A realização deste estágio curricular permitiu solidificar e 

aplicar os conhecimentos adquiridos a um caso de estudo real, resultando 

num conjunto de informação que contribuirá para a eficiente atividade da 

entidade de acolhimento. 
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Abstract 

 

National Health System, Covid-19 and Health Indicator 

 

The current report describes the work developed within the curricular 

internship carried out from january to june 2021, at Unidade de Saúde 

Familiar Arte Nova from Administração Regional de Saúde Centro do 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga. 

Throughout the internship, activities were developed that focused on the 

structure and functioning of the National Health Service, on the identity 

card of primary health care, on data extraction, on reading and 

interpreting scores, on the study of health indicators, on exploratory 

analyses, and on the application of inferential statistics in the evaluation 

of homogeneity among the health units under study. The Covid-19 

pandemic altered the normal functioning of health units causing difficulty 

in consultations, examinations and treatment of users. Health indicators 

are one of the main components for monitoring the behavior of units in 

the National Health System. It was in this presupposition that the 

activities carried out were developed. These are not simple indicators, but 

a comprehensive data set that help us understand what underlies an 

ACS.  In general terms, it was concluded that the ACS Baixo Vouga 

throughout the complicated year 2020, managed with substantial 

regularity the units under its jurisdiction either in terms of the scores of 

the indicators as well as in the similarity of the behavior of values and 

medians.  

The realization of this curricular internship allowed solidifying and 

applying the knowledge acquired to a real case study, resulting in a set of 

information that will contribute to the efficient activity of the host entity. 
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Introdução 

A concretização de um estágio curricular completa é a fase da formação académica em 

que o estudante se coloca a teste, numa conjuntura profissional. O atual relatório descreve 

as atividades práticas que decorreram no Agrupamentos de Centros de Saúde (ACS) 

Baixo Vouga na Unidade de Saúde Familiar Arte Nova(USFAN) com sede em 

Oliveirinha, de janeiro a junho de 2021. 

A melhoria ininterrupta da saúde foi sempre considerada um desígnio primário de 

qualquer sistema de saúde, tendo em conta o desenvolvimento de qualquer sociedade, 

sendo que a sua avaliação é feita através dos indicadores de saúde. 

Em Portugal o Serviço Nacional de Saúde é uma estrutura através do qual o Estado 

assegura o direito à saúde (promoção, prevenção e vigilância) a todos os cidadãos. Criada 

em 1979, após se terem reunido as condições políticas e sociais na década de 1970. O 

objetivo primário do Serviço Nacional Saúde é a persecução, por parte do Estado, da 

responsabilidade que lhe cabe na proteção da saúde individual e coletiva e para tal está 

munido de cuidados integrados de saúde, nomeadamente a promoção e vigilância da 

saúde, a prevenção da doença, diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação 

médica e social (1). 

O Decreto-Lei 298/2007 de 22 de agosto, estabelece que em cada eixo de análise do 

Monitor do Serviço Nacional de Saúde, são definidos e descritos indicadores de gestão 

relevantes para a tomada de decisão com base em informação, promovendo assim ações 

eficazes na gestão dos recursos e das atividades. 

No contexto do estágio curricular, estudou-se a temática dos indicadores de saúde e o 

comportamento das unidades de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo 

Vouga.  Para o efeito foi analisado um conjunto de dados das Unidades de Saúde Familiar 

modelo A e B e Unidades Cuidados de Saúde Personalizado. 

No presente relatório pretende-se apresentar e caracterizar o ACeS Baixo Vouga e da 

unidade de saúde Arte Nova, fazer uma abordagem teórica sobre os indicadores de saúde, 

relatar as atividades realizadas ao longo do estágio, o que começa pelo estudo da estrutura 

organizativa do Serviço Nacional de Saúde, culminando com a análise exploratória das 

frequências dos scores e da comparação do comportamento das frequências e dos índices 

de desempenho das unidades. No final apresentar-se-á uma discussão crítica das 

competências adquiridas e do seu impacto no contexto profissional e as principais 

conclusões em função dos resultados obtidos.
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1. Caraterização do Local do Estágio 

Segundo a Lei n.º 56/79 de 15 de setembro da Assembleia da República. Diário da 

República,1979, Serviço Nacional de Saúde é um conjunto de instituições e de serviços 

oficiais prestadores de cuidados de saúde que funciona sob tutela do Ministério da Saúde, 

por meio do qual o Estado assegura o direito à saúde com o objetivo primário de 

persecução, por parte do Estado, da responsabilidade que lhe cabe na proteção da saúde 

individual e coletiva e, para tal está munido de cuidados integrados de 

saúde, nomeadamente a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o 

diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social de todos os cidadãos 

de Portugal. Divide-se em público e privado (1). 

Os serviços são geridos a dois níveis principais: o nível central através do Ministério da 

Saúde e o nível regional através da Administração Regional de Saúde (3). 

1.1. Elementos Fundamentais que caraterizam o Serviço Nacional de Saúde 

Universalidade: O artigo 64.º do Diário da República, consagra, na sua versão atual, a 

proteção da saúde como um dever, mas, sobretudo, como um direito de todos, realizado 

através de um serviço nacional de saúde universal, geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito (4).  

Integralidade: Um dos grandes desafios para os sistemas de saúde, é garantir uma oferta, 

com fluxo adequado aos usuários e que prima pela integralidade dos cuidados. Portugal, 

neste princípio, observa-se políticas e ações programáticas que respondem às demandas 

e necessidades da população no acesso às Unidades de saúde, embora se reconheça a 

complexidade e as especificidades de distintas abordagens do processo e as distintas 

dimensões (4). 

Equidade: Definida por Starfield 2001, como a ausência sistemática e potencialmente 

evitável de diferenças de um ou mais aspetos do estado de saúde das pessoas. Para 

Portugal, todo cidadão é igual perante o Serviço Nacional de Saúde, garante a igualdade 

na distribuição de recursos e na utilização de serviços (5,6). 

Autonomia: Sendo a aptidão de estabelecer relações numa via de mão dupla, provocando 

iniciativa, responsabilidade, decisão e possibilidade de falar em nome próprio. Através 
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do Ministério da Saúde, autonomizado face à assistência. Esta autonomia é extensiva a 

todos unidades do sistema (7). 

Acessibilidade: Definida como a possibilidade de obter cuidados de saúde, que em 

qualquer momento sejam considerados necessários, nas condições mais convenientes e 

favoráveis. Esta possibilidade deverá pautar-se pelo princípio da equidade, tendo em 

conta as características de cada comunidade. Neste capítulo, Portugal estabelece que os 

serviços de saúde devem ser acessíveis geograficamente a toda a população.  

Informação: Através do Portal SNS toda a pessoa assistida tem direito à informação 

sobre sua saúde.  A área do Cidadão, permite a consulta da informação de saúde num só 

local. Com várias vantagens associadas, disponibiliza diversos serviços digitais com o 

objetivo de simplificar a vida do utente, evitar deslocações e perdas de tempo. 

Possibilitando, a marcação de consulta com o médico de família à distância, consultas 

exames, os guias de tratamento da receita sem papel ou aceder ao boletim de vacinas, 

entre outros (8).  

Literacia em saúde: Em 1998, a Organização Mundial da Saúde definiu literacia em 

saúde como o conjunto de «competências cognitivas e sociais e a capacidade dos 

indivíduos para acederem à compreensão e ao uso da informação, de forma a promover e 

manter uma boa saúde. A literacia em saúde tem, também, um forte impacto económico. 

É um importante determinante da saúde e da qualidade de vida e reflete as desigualdades 

sociais. Portugal determina que o Estado promova a participação das pessoas na 

definição, acompanhamento e avaliação da política de saúde, promovendo a literacia para 

a saúde (8). 

Organização dos serviços: Os serviços públicos devem estar organizados, de modo a 

evitar duplicidade de meios para os mesmos fins. Assim sendo, Serviço Nacional de 

Saúde estão organizados em regiões e, as regiões em sub-regiões de saúde (9). 
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Figura 1 - Organograma do Serviço Nacional de Saúde englobados as áreas que 

compõem, adaptado nº23 

1.2. Caraterização do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga 

Um sistema de saúde é um conjunto de instituições prestadoras de serviços. Enquanto 

sistema, tal como exigido pela teoria geral dos sistemas, refere-se a uma inter-relação 

entre seus elementos componentes onde o todo ou o sistema em si não pode ser reduzido 

a análise separada de seus elementos (10). 

Os agrupamentos de centros de saúde fazem parte das Administrações Regionais de 

Saúde (ARS), que são institutos públicos integrados na administração indireta do Estado, 

dotados de autonomia administrativa, financeira e património próprio. Têm por missão 

garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de 

cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer 

cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção. Dispõem de serviços 

desconcentrados designados por Agrupamentos de Centros de Saúde do Serviço Nacional 

de Saúde (ACS) (11). 
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A Administração Regional de Saúde Centro, resultou da fusão dos ACeS do Baixo do 

Vouga I (Centros de Saúde de Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga), do 

Baixo Vouga II (Centros de Saúde de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo e Vagos) e do 

Baixo Vouga III (Centros de Saúde de Estarreja, Murtosa e Ovar) e foi criado pela 

Portaria n.º 394-A/2112 de 29 de novembro. A Administração Regional de Saúde Centro 

envolve os seguintes Agrupamentos de Centros de Saúde: Baixo Mondego, Baixo Vouga, 

Beira Interior do Sul, Cova da Beira, Dão Lafões, Guarda, Pinhal Interior Norte, Pinhal 

Interior Sul, Pinhal Litoral (12). 

De acordo com Decreto Lei, 28/2008 de 22 de Fevereiro, define-se Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS) como serviços de saúde com autonomia administrativa, 

constituídas por várias unidades funcionais que agrupam um ou mais centros de saúde, 

cuja missão é garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de 

determinadas áreas geográficas (11). 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga (ACES BV), é um dos nove que faz 

parte da Administração Regional Centro (ARSC), limitado, a Norte pelo Grande Porto e 

entre Douro e Vouga, a Este com Dão Lafões a Sul com o Baixo Mondego pelo que, 

compreende a   região de Aveiro com uma área de 1692,86 Km² (13). 

Engloba onze Concelhos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos (13).  
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Figura 2 - Mapa das Câmaras Municipal que englobados Aveiro, adaptado nº 24 

Segundo (13) o ACeS Baixo Vouga é composto por: 

1. Dezanove USF Modelo A:  Águas do Gonde, Águeda Mais Saúde, Arte Nova, 

Atlântico Norte, Aveiro-Aradas, Beira Vouga, Costa de Prata, Esgueira Mais, Flor 

d'Areosa, Flor de Sal, Laços, Leme, Rainha D. Tereza, Salinas, São João de Ovar, 

Senhora de Vagos, Terra Marinhoa, Vale do Cértima e dos Lagos;  

2. Sete USF Modelo B: Alpha, Barrinha, Beira Ria, João Semana, Moliceiro, Santa 

Joana e Terras do Antuã; 

3. Quinze UCSP: Águeda I, Águeda II, Águeda III, Águeda V, Anadia I, Anadia II, 

Anadia III, Aveiro I, Aveiro II, Branca, Estarreja I, Ílhavo I, Sever do Vouga, Vagos 

I, Vagos II; 

4. Onze UCC: Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cubo Mágico da Saúde, Grei de 

Águeda, Laços de Mar e Ria, Nós, Ovar, Sever do Vouga, Terras da Ria – Murtosa e 

Vagos. 

5. Uma Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados    

Uma Unidade de Saúde Pública     
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1.3. Caraterização da Unidade de Saúde Familiar Arte Nova 

O estágio curricular foi realizado numa unidade elementar de prestação de cuidados de 

saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga da Administração Regional 

de Saúde Centro denominada Unidade de Saúde Familiar Arte Nova (USFAN). Esta USF 

pertence ao Concelho de Aveiro e está dotada de autonomia organizativa, funcional e 

técnica, integrada numa lógica de rede com as outras unidades funcionais do ACeS Baixo 

Vouga. A mesma responde às necessidades de duas freguesias, São Bernardo e 

Oliveirinha, com a sede localizada junto das instalações da freguesia de Oliveirinha. E 

um na freguesia de São Bernardo.  

De acordo com a geografia, Oliveirinha é uma freguesia localizada no ponto médio da 

área Sul do Concelho de Aveiro, distando desta cidade 6 Km. Ocupando uma área de 12, 

07 Km² (INE, 2017) e 4 817 habitantes (INE, 2011), com uma densidade populacional de 

399, 1 hab. /km². Limita a norte e este com as freguesias de Aradas, São Bernardo, Santa 

Joana e Eixo-Eirol, a sul e oeste com as freguesias de Nª Sra. de Fátima-Nariz-Requeixo, 

Sosa e Ílhavo. 

A freguesia de São Bernardo ocupa uma área de 3,940 km² (INE, 2017) com 4960 

habitantes (INE, 2011) e uma densidade populacional de 1 258,9 hab/km². Tem como 

freguesias limítrofes Santa Joana, Aradas, Oliveirinha e União de Freguesia Glória e 

Vera-Cruz (13). 

Missão: A unidade de saúde Arte Nova é uma instituição que tem como missão de prestar 

cuidados personalizados de qualidade visando à satisfação dos habitantes inscritos.    

Visão: Diante dos desafios cada vez mais complexos postos à sua frente, a visão da 

mesma almeja prestar um serviço de dignidade, constituição e manutenção de uma equipa 

motivada, visando ser uma referência na satisfação quer da população como do 

profissional.  

Valores: A unidade de saúde Arte Nova acredita em princípios como a combinação de 

esforço, colaboração, dependência recíproca, autonomia, gestão participativa, formação 

e na busca de conhecimento científico.   

O mesmo tem um horário de atendimento Segunda-feira   &    Quinta-feira (das 10:00 às 

18:00), Terça-feira, Quinta-feira & Sexta-feira (das 8:00 às 20:00), Sábados, Domingos 

e feriados fica encerrado.  
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Figura 3 - Mapa do concelho englobados na Unidade de Saúde Arte Nova adaptado nº25 
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2. Objetivos do Trabalho Desenvolvido 

2.1. Objetivo Geral 

Comparar, o comportamento das unidades de saúde familiar (de acordo com o seu 

modelo), Unidade de cuidados de Saúde personalizado no primeiro ano do surgimento da 

covid-19, com recurso a frequências dos scores e ao índice de desempenho global.   

 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Caracterizar Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga e da 

Unidade de Saúde Familiar Arte Nova. 

b) Reconhecer os elementos fundamentais que caracterizam o Serviço 

Nacional de Saúde Português. 

c) Comparar o comportamento das Unidades de Saúde Familiar modelo A, 

modelo B e Unidade de Cuidados de Saúde personalizado através das 

frequências dos scores.  

d) Avaliar comparativamente do Índice de Desempenho Global nas diversas 

tipologias de unidades de saúde, fundamentalmente modelo A, B e 

Cuidados de Saúde personalizado.  
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3. Fundamentação Teórica 

3.1. Avaliação de Desempenho no Serviço Nacional de Saúde 

Avaliação de desempenho torna-se fundamental para as unidades de saúde assim como 

os profissionais, para as unidades serve para avaliar como os profissionais executam suas 

ocupações e do lado dos profissionais têm a necessidade de conhecer das unidades para 

se poder corrigir presumíveis falhas. O ajuizamento de desempenho pode ser construído 

por um conjunto de indicadores, em função do que se pretende avaliar e dos objetivos da 

avaliação (10, 14).  

3.2. Indicadores de Saúde no Contexto dos Cuidados de Saúde Primária 

Mensurar é um processo no qual se aplica uma escala padrão a uma variável ou a um 

conjunto de variáveis que permite fazer comparações em diferentes pontos e entre 

populações distintas (15).  

Os indicadores de saúde são medidos de frequências construídas com objetivo de 

mensurar acontecimentos de doenças numa determinada população, por meio do qual se 

expressam indiretamente a falta de infraestrutura e organização dos serviços de saúde. 

Servem também, para planear, realizar, administrar e aferir as ações dos serviços de 

saúde. De acordo com a história, o primeiro indicador utilizado em avaliação de saúde 

coletiva foi o da mortalidade, e ainda hoje, é o mais utilizado (10).  

Primeiramente a mensuração estava a cargo da Igreja Católica na Europa. Só a partir do 

Século XVII é que a regulamentação do registo sistemático de fatos vitais passou a ser 

efetuados progressivamente pelo Estado (14). 

Existem várias definições de indicador, para o efeito foram escolhidas apenas duas, que 

consideramos que estão mais completas e que constam na semântica da informação da 

Direção Geral de Saúde de Portugal. 

O Dicionário de Epidemiologia define indicador de saúde como uma variável que pode 

ser medida diretamente e reflete o estado de saúde das pessoas de uma comunidade (16). 

Indicador é uma estimativa de uma dimensão de saúde em uma população ou é uma 

mensuração que reflete uma determinada situação.  (17).   
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Quer na abordagem clínica assim como em saúde pública é imperativo distinguir-se as 

diversas dimensões   da situação de saúde e dos fatores decisivos. A concretização é feita 

através das características em variáveis, qualitativas ou quantitativas, no qual os dados 

são medidas indireta das ocorrências podendo ser usados como seus indicadores cuja 

finalidade é a de capturar informações que permite avaliar ameaças à saúde (18, 19).   

O termo é utilizado para representar ou medir aspetos não sujeitos à observação direta; a 

saúde está nesse caso, assim como a normalidade, a qualidade de vida e a felicidade (19).  

3.3. Validade do Indicador 

No processo de escolha de indicador a ser usado para refletir uma dada ocorrência, a 

tarefa primeira é a de delimitação do problema, condição, tema ou evento que carece ser 

analisado ou medido e para o qual se elege o indicador e se elabora a respetiva definição 

operacional. Para tal deve ser capaz de discriminar corretamente um dado evento de outro 

e retratar com fidedignidade e fácil utilização, seguindo os preceitos éticos (20).  

Segundo Gomes (21), 2015, para que um indicador de saúde tenha aplicabilidade plena, 

ele precisa atender alguns critérios tais como:  

 

Figura 1 - Critérios dos Indicadores adaptado com base em Gomes (2015). 

 

No contexto dos cuidados de saúde primários Portugal estabelece que em cada eixo de 

análise do Monitor do SNS, são definidos e descritos indicadores de gestão relevantes 

para a tomada de decisão com base em informação, promovendo assim ações eficazes na 
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gestão dos recursos e de atividade. A monitorização incide sobre dados quantificáveis 

com periodicidades variáveis e orientados em cinco eixos de análise: recursos humanos, 

recursos financeiros, desempenho, medicamentos e dispositivos médicos. Visto em 

conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância 

das condições de saúde. Para o biénio 2020 – 2021, as atividades das USF e UCSP 

obedecem à seguinte matriz: (21, 22) 

 

Figura 4 - Matriz multidimensional adaptado com base a Operacionalização da 

Contratualização nos cuidados de saúde primária Biénio 2020/2021. 

Para monitorar a matriz, construiu-se um conjunto de indicadores que é avaliada através 

de score conceituada como uma medida para acompanhar e entender o que é certo ou não 

no processo do Serviço Nacional de Saúde (22).  

Score zero (S0) não cumpriu: conjunto de ações que traduz uma prática errada.  

Score um (S1) resultado no intervalo aceite: conjunto de ações que traduz uma prática 

aceitável.  

Score dois (S2) resultado no intervalo esperado: conjunto de resultados que traduz uma 

boa prática.   

3.4. Categorização dos Indicadores de Saúde 

Indicadores de saúde podem ser classificados em Positivo e negativo.  O primeiro tem 

uma relação, associação ou correlação direta com a situação de saúde maior magnitude, 
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perfeito o estado de saúde das pessoas e o negativo tem uma relação, associação ou 

correlação contrária com o estado de saúde. Maior a sua magnitude, pior é estado de saúde 

das pessoas (14).  

Citado por Gomes 2015 (21), segundo Pereira 2013, os indicadores podem ser 

categorizados em: Demográficos, de saúde, mortalidade e sobrevida, morbidade, 

nutrição, crescimento e desenvolvimento, condições socioeconómicas e saúde ambiental. 

3.5. Fontes de Informação para Construção de Indicadores 

A construção de um indicador implica disponibilidade de dados, isto é, dos valores 

originais das variáveis simples escolhidas com os quais irá ser edificado um indicador 

quantitativo. Os dados podem vir de fontes primárias ou secundárias, as primárias são 

aqueles derivadas diretamente do fato (censo populacional ou inquéritos), e as 

secundárias são aquelas recolhidas para outras finalidades (censos, pesquisas e sistemas 

de informação). As principais fontes são: censo demográfico, sistema de informação em 

saúde (Nascimento, mortalidade, vigilância em saúde pública) e o inquérito (19). 

 

3.6. Avaliação da qualidade dos Indicadores de Saúde 

A qualidade dos indicadores estar ligado à qualidade dos dados e das fontes, logo, é 

importante envolver num único circuito todos os atores (gestores de dados, 

administradores do sistema, usuários e avaliadores no sentido de conhecerem os pontos 

fortes e a fragilidade do sistema. A falta de qualidade intervém de forma negativa na 

interpretação e comparação dos dados nas distintas áreas. Múltiplos fatores podem 

interferir na qualidade dos indicadores tais como: qualidade dos dados, validade dos 

instrumentos de mensuração, gravidade da doença, normas culturais, confidencialidade e 

sistema de informação em saúde (19).   
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4. Atividades Realizadas 

Neste item pretende-se referenciar as atividades realizadas ao longo dos seis meses de 

estágio, no qual far-se-á análise estatística das frequências dos scores e comparação do 

comportamento das UCSP e USF-A e B.  

O primeiro momento de estágio, realizado na unidade de Oliveirinha, foi dedicado ao 

desenho do plano de trabalho alinhado com os objetivos de estágio. Foram esclarecidas 

as normas a serem adotadas para que fosse possível o alcance dos objetivos e traçou-se o 

cronograma de atividades em anexo.  

No decorrer do estágio curricular realizaram-se diversas atividades, foram elucidadas 

determinadas imprecisões sobre o Serviço Nacional de Saúde. Devido ao contexto da 

COVID-19 foram realizadas ao longo do estágio várias reuniões à distância, uma das 

primeiras atividades foi o estudo aprofundado da matriz multidimensional da 

Contratualização nos cuidados de saúde primária Biénio 2020/2021. A segunda etapa do 

estágio focou-se na organização dos dados para posteriores análises estatísticas como 

etapa final do estágio os resultados obtidos foram expostos e discutidos com o Concelho 

Clínico da Unidade de Saúde Familiar Arte Nova.    

 

Tabela 1 - Cronograma de Atividade de Estágio 

         

                                    Meses  

 

Atividades 

Janeiro  Fevereiro  Março  Abril Maio  Junho  

Treinamento do Sistema de informação (BI-

CSP-SNS) 

x      

Reuniões de acompanhamento  x x x x x x 

Elucidação geral sobre indicadores de saúde  x x    

Formação sobre extração de dados no sistema    x   

Formação sobre leitura e interpretação de scores     x x 

Preparação dos dados     x x x 

Elaboração de 4 relatórios    x x x x 

Pesquisa bibliográficas     x x x 

Discussão dos dados com uma  equipa 

multiprofissional 

     x 

Elaboração do relatório   x x x x x 
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4.1. Análise Estatística 

A análise comparada, pode proporcionar informações relevantes para as unidades. Os 

objetivos das análises realizadas incidiram na comparação do comportamento das 

unidades a partir dos indicadores, assim como na análise das diferenças dos índices de 

desenvolvimento global nas diversas tipologias de unidades funcionais do ACS Baixo 

Vouga, nomeadamente, em distinguir com base em semelhanças e diferenças. 

Desta forma, a análise comparada é uma importante ferramenta para que se repense o 

ponto de vista das práticas dos cuidados primários de saúde prestado e das medidas 

tomadas no primeiro ano da pandemia, tendo em vista que comparar não se resume a 

estabelecer padrões nem a recomendar a cópia ou a transferência de experiências, mas a 

encontrar referências para a busca de novos caminhos (19). 

4.1.1. Materiais e métodos  

Tratou-se de uma análise observacional retrospectivo com recolha de dados no BI-CSP 

de 2020. Foram escolhidos quinze UCSP com um total de S0=5901, S1=2628, S2=4640 

,Soma IDG=28377.25, mediana do IDG=14242.8; dezoito USF-A com um total de 

S0=4646, S1=3094, S2=6861, Soma IDG =72185.83, mediana do IDG =8855.8 e sete 

USF-B com um total de S0=1334; S1=1230; S2=3862; Soma IDG =38743.36; mediana 

do IDG =6279.7, todas partes dos cuidados primários de saúde, o que favoreceu uma 

análise comparativa.     

O trabalho foi fundamentado em ideias e pressupostos teóricos que apresentam 

significativa importância na definição e construção dos conceitos. Tais como livros, 

artigos, leis e decretos que foram selecionados. 

Foram levantadas as seguintes hipóteses: 

H0: As unidades apresentam homogeneidade dos scores 

H1 As unidades apresentam scores heterogéneos 

Usou-se o teste de Friedman (friedman.test), que é uma contrapartida à ANOVA de um 

fator de medidas repetida. Foi considerado um α=0.05.  

 Os resultados com p-value <0.05 foram executados testes de comparação de pares pelo 

método de Siegel e Castellan com a correção de Bonferroni.  

O teste escolhido favoreceu na análise possibilitando assumir posições ao longo do 

percurso, não obrigando a tomar uma resposta única e universal em torno das unidades. 

Para possibilitar a visualização e análise dos dados recorreu-se ao software R e R Studio 
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através do pacote ggplot2 que permitiu fazer gráficos de linhas e testar as diferenças entre 

as unidades.  

4.1.2. Análise das Frequências dos Scores 

Trata-se de uma análise do comportamento das frequências dos Scores das Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizado, que incidiu sobre a Região Centro do Agrupamento de 

Centros de Saúde de Baixo Vouga referente ao ano de 2020.  

Análise Exploratória 

Através da análise exploratória procurou-se observar os dados.  

Tabela 2 - Medianas e intervalo interquartil das frequências dos scores das UCSP. 

UCSP Variable Median Iqr 

UCSP Águeda I Não Cumpriu (S0) 31.5 3 

 UCSP Águeda II Não Cumpriu (S0) 29 3 

 UCSP Águeda III Não Cumpriu (S0) 25.5 4.75 

 UCSP Águeda V Não Cumpriu (S0) 26 1 

 UCSP Anadia I Não Cumpriu (S0) 37 2.5  

 UCSP Anadia II Não Cumpriu (S0) 40.5 6.25 

 UCSP Anadia III Não Cumpriu (S0) 32.5 6.75 

 UCSP Aveiro I Não Cumpriu (S0) 35 2.25 

 UCSP Aveiro II Não Cumpriu (S0) 47 2.5  

 UCSP Branca Não Cumpriu (S0) 38 3.25 

 UCSP Estarreja I Não Cumpriu (S0) 48 0.5  

 UCSP Ílhavo I Não Cumpriu (S0) 33 2 

 UCSP Sever do Vouga Não Cumpriu (S0) 26 2 

 UCSP Vagos I Não Cumpriu (S0) 0 32.8  

 UCSP Vagos II Não Cumpriu (S0) 29 2 

UCSP Águeda I R.I.Aceite (S1) 16 1.5  

 UCSP Águeda II R.I.Aceite (S1) 21 2 

 UCSP Águeda III R.I.Aceite (S1) 20 2.25 

 UCSP Águeda V R.I.Aceite (S1) 17 3.25 

 UCSP Anadia I R.I.Aceite (S1) 14 2 

 UCSP Anadia II R.I.Aceite (S1) 14.5 4 

 UCSP Anadia III R.I.Aceite (S1) 15.5 6.5  

 UCSP Aveiro I R.I.Aceite (S1) 13.5 2 

 UCSP Aveiro II R.I.Aceite (S1) 14.5 3.25 

 UCSP Branca R.I.Aceite (S1) 8 0.75 

 UCSP Estarreja I R.I.Aceite (S1) 11.5 2.25 

 UCSP Ílhavo I R.I.Aceite (S1) 14.5 2.5  

 UCSP Sever do Vouga R.I.Aceite (S1) 19.5 3.5  

 UCSP Vagos I R.I.Aceite (S1) 0 14.5  

 UCSP Vagos II R.I.Aceite (S1) 17 2.25 

UCSP Águeda I R.I.Esperado (S2) 30 1.25 

 UCSP Águeda II R.I.Esperado (S2) 26 2.75 

 UCSP Águeda III R.I.Esperado (S2) 32 1.75 
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 UCSP Águeda V R.I.Esperado (S2) 33 3 

 UCSP Anadia I R.I.Esperado (S2) 25 1.25 

 UCSP Anadia II R.I.Esperado (S2) 23.5 3.5  

 UCSP Anadia III R.I.Esperado (S2) 29 2.25 

 UCSP Aveiro I R.I.Esperado (S2) 28 2 

 UCSP Aveiro II R.I.Esperado (S2) 15.5 3.25 

 UCSP Branca R.I.Esperado (S2) 26 2.25 

 UCSP Estarreja I R.I.Esperado (S2) 17 2.25 

 UCSP Ílhavo I R.I.Esperado (S2) 28 2.25 

 UCSP Sever do Vouga R.I.Esperado (S2) 32 3 

 UCSP Vagos I R.I.Esperado (S2) 0 26.2  

 UCSP Vagos II R.I.Esperado (S2) 30.5 1.25 

 

Nota: UCSP – Unidade de cuidados de saúde personalizado, (S0) - Não Cumpriu, (S1) - 

Resultado no Intervalo Aceite, (S2) - Resultado no Intervalo Esperado, iqr – amplitude 

do intervalo interquartil.  

 

Observa-se, na tabela 1, medianas e amplitudes das frequências do scores das 15 

unidades, nota-se que em relação ao S0, a UCSP Estarreja I tem a maior mediana o que 

implica dizer que registou maior frequência. Quanto ao S1 nota-se maior mediana em 

Águeda II e para o S2 mediana mais alta para Águeda V e a menor para Vagos I.  

 

Gráfico 1 - Frequências mensais de Score zero (S0) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das15 UCSP. 
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Gráfico 2 Frequências mensais de Scores um (S1) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 15 UCSP. 

 

Gráfico 3 - Frequências mensais de Score dois (S2) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 15 UCSP. 
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Verifica-se no gráfico 1 que no intervalo analisado as unidades de Aveiro II e Branca são 

as que apresentam a frequência mais elevada. É de realçara UCSP Águeda III que regista 

a menor frequência de não cumprimento. No gráfico 2 as unidades Águeda I e Águeda II 

são as que apresentam a frequência mais elevada. A que apresenta menor frequência é a 

UCSP Branca. E no gráfico 3 as unidades Águeda III, Águeda V e Anadia I são as que 

registaram a menor frequência, e aspeto negativo na UCSP Estarreja I. 

Obs: A UCSP Vagos I transformou-se em USF dos Lagos ao longo do período em 

análises, que justificaria o registo destes resultados.  

 

Análise Inferencial 

Através da análise inferencial procurou-se examinar homogeneidade entre as UCSP.  

 

Gráfico 4 - Frequências mensais de Scores/UCSP, entre janeiro e dezembro de 2020 

No gráfico 4, com boxplot comparativo observa-se outliers nos três níveis, o S1 apresenta 

mediana mais baixo e o S0 apresenta maior variabilidade que o resulto no intervalo e 

aceite e no intervalo esperado.  
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Tabela 3 - Teste de Friedman das frequências de scores das UCSP 

 

Nota: 1) Df-Graus de liberdade 

Constata-se na tabela 3 valor de p observado do teste de Friedman é inferior a 0.05. rejeita-

se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade dos scores. As diferenças 

são estatisticamente significativas. 

 

Tabela 4 - Comparações Multiplas das frequências de scores das UCSP. 

 

Nota: UCSP – Unidade de cuidados de saúde personalizado 

Podemos verificar, através da análise com teste post-hoc Bonferroni na tabela 4 os pares 

que apresentam diferenças estatisticamente significativas na comparação entre as 

unidades.  

Chi-squared 64.093

Df 14

P-value 2.219e-08

Friedman rank sum test

UCSP Águeda II 1 - -             -   -   - - - - - - - - -

UCSP Águeda III 1 1 -             - -             - - - - - - - - -

UCSP Águeda V 1 1 1 -            - - - - - - - - - -

UCSP Anadia I 1 0.85188 0.00111 0.00311 -             - - - - - - - -

UCSP Anadia II 0.20063 0.07064 2.6e-05 8.7e-05 1 -             - - - - - - - -

UCSP Anadia III 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

UCSP Aveiro I 1 1 0.01452 0.03566 1 1 1  - -  - - - - -

UCSP Aveiro II 0.00137 0.00034 1.5e-08 6.5e-08 1 1 0.01323 0.97406   - - - -

UCSP Branca 0.69424 0.27208 0.00019 0.00059 1 1 1 1 1            - - - - -

UCSP Estarreja I 0.00090 0.00022 8.2e-09 3.6e-08 1 1 0.00909 0.74360 1 1 -                       - - -

UCSP Ílhavo I 1 1 0.13560 0.29326 1 1 1 1 0.14680 1 0.10658 -            - -

UCSP Sever do 

Vouga
1 1 1 1 0.00124 3.0e-05 1 0.01592 1.7e-08 0.00022 9.5e-09 0.14680 - -

UCSP Vagos I 1 1 1 1 0.14680 0.00827 1 0.97406 2.1e-05 0.03891 1.3e-05 1 1

UCSP Vagos II 1 1 1 1 0.23387 0.01452 1 1 4.3e-05 0.06497 2.6e-05 1 1 1

Ílhavo I  
Sever do 

Vouga       
 Vagos IAnadia II  Anadia III  Aveiro I  Aveiro II  Branca Estarreja I  Águeda I       ÁguedaII  ÁguedaIII Águeda V       Anadia I
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Análise dos Valores do Índice de Desempenho global das UCSP 

Análise do comportamento dos valores do índice de desempenho global das UCSP. 

Região Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano de 2020. 

Análise Exploratória     

Tabela 5 - Medianas e intervalo interquartil dos valores dos IDG das UCSP 

UCSP variable median iqr 

UCSP Águeda I Valor Variavel Contexto 84 0.554 

UCSP Águeda II Valor Variavel Contexto 75.4 4.39 

UCSP Águeda III Valor Variavel Contexto 271 9.68 

UCSP Águeda V Valor Variavel Contexto 182 29.6 

UCSP Anadia I Valor Variavel Contexto 140 0.261 

UCSP Anadia II Valor Variavel Contexto 128 1.58 

UCSP Anadia III Valor Variavel Contexto 125 0.771 

UCSP Aveiro I Valor Variavel Contexto 75 0.107 

UCSP Aveiro II Valor Variavel Contexto 240 1.82 

UCSP Branca Valor Variavel Contexto 133 0.225 

UCSP Estarreja I Valor Variavel Contexto 285 1.02 

UCSP Ílhavo I Valor Variavel Contexto 320 1.86 

UCSP Sever do Vouga Valor Variavel Contexto 90.6 0.244 

UCSP Vagos Valor Variavel Contexto 0 0 

UCSP Vagos I Valor Variavel Contexto 0 137 

UCSP Vagos II Valor Variavel Contexto 153. 0.638 

 

Nota: 1- UCSP- Unidade de cuidados de saúde personalizados, 2 – iqr –  amplitude do 

intervalo interquartil.  

Observa-se, na tabela 5, temos medianas e amplitudes dos valores dos IDG, destacando-

se a UCSP Ílhavo I com maior mediana.  
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Gráfico 5 - Valores mensais dos IDG das UCSP entre janeiro e dezembro de 2020, das 15 UCSP. 

Nota-se no gráfico 5 que a UCSP Ílhavo I apresenta a frequência mais elevada. Seguida 

pelas UCSP Estarreja I e UCSP Águeda III e UCSP Águeda II regista a menor frequência. 

Análise Inferencial 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese. 

 

Gráfico 6 - Valores mensais dos IDG das UCSP, entre janeiro e dezembro de 2020. 

No boxplot de valores do IDG observa-se não ter outliers e é assimétrico positivo.  
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Tabela 6 - Teste de Friedman dos valores dos IDG das UCSP 

 

Nota 1) Df-Graus de liberdade 

Verifica-se na tabela 6 valor de p observado do teste de Friedman é inferior a 0.05. 

Rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nos valores dos 

IDG. As diferenças são estatisticamente significativas. 

 

Tabela 7 - Comparações Múltiplas dos valores dos IDG das UCSP. 

 Águed

a I 

Águeda 

II 

Agueda 

III 

Águed

a V 

Anadia 

I 

Anadia 

II 

Anadia 

III 

Aveiro I Aveiro II Branca Estarrej

a I 

Ílhavo I Sever do 

Vouga 

Vag

os I 

UCSP Águeda II 1 - - - - - - - - - - - - - 

UCSP Águeda 

III 

2.6e-05 2.4e-07 - - - - - - - - - - - - 

UCSP Águeda 

V 

0.0051

0 

0.00011 1 - - - - - - - - - - - 

UCSP Anadia I 0.3159

3 

0.01592 1 1 - - - - - - - - - - 

UCSP Anadia II 1 1 0.04625 1 1 - - - - - - - - - 

UCSP Anadia III 1 1 0.00510 0.3159

3 

1 1 - - - - - - - - 

UCSP Aveiro I 1 1 2.4e-07 0.0001

1 

0.0159

2 

1 1 - - - - - - - 

UCSP Aveiro II 0.0004

2 

1 5.9e-06 1 1 1 1 0.2720

8 

- - - - - - 

UCSP Branca 1 0.27208 0.31593 1 1 1 1 0.2720

8 

       1 - - - - - 

UCSP Estarreja 

I 

1.2e-06 7.0e-09 1 1 0.6478

4 

0.0051

0 

0.0004

2 

7.0e-09 1 0.0462

5 

- - - - 

UCSP Ílhavo I 4.2e-08 1.6e-10 1 1 0.1065

8 

0.0004

2 

2.6e-05 1.6e-

10 

1 0.0051

0 

1 - - - 

UCSP Sever do 

Vouga 

1 1 0.00042 0.0462

5 

1 1 1 1 0.00510 1 2.6e-05 1.2e-06 - - 

UCSP Vagos I 1 1 6.8e-05 0.0109

8 

0.5633

3 

1 1 1 0.00100 1 3.5e-06 1.3e-07 1 -- 

UCSP Vagos II 0.0462

5 

0.00152 1 1 1 1 1 0.0015

2 

1 1 1 0.6478

4 

0.31593 0.09

054 

 

Nota: UCSP – Unidade de cuidados de saúde personalizado 

Verificar-se através da análise com teste post-hoc Bonferroni na tabela 7 os pares que 

apresentam diferenças estatisticamente significativas na comparação entre as unidades. 

 

 

Chi-squared 159.53

Df 14

P-value 2.2e-16

Friedman rank sum test
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Análise das Medianas dos IDG das UCSP 

Análise do comportamento dos valores do índice de desempenho global das UCSP. 

Região Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano de 2020.  

Análise Exploratória 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese.    

Tabela 8 - Medianas e intervalo interquartil dos IDS das UCSP 

 

Nota: 1- UCSP- Unidade de cuidados de saúde personalizados, 2 – Iqr – amplitude do 

intervalo interquartil.  

Tabela 8, temos medianas e amplitudes dos valores dos IDG, destacando-se a UCSP 

Águeda III com maior mediana.  

UCSP variable median iqr

 1 UCSP Águeda I Mediana 54.6 0.5 

 2 UCSP Águeda II Mediana 46.8 6.95

 3 UCSP Águeda III Mediana 59.8 2.82

 4 UCSP Águeda V Mediana 59.2 4.35

 5 UCSP Anadia I Mediana 47.2 6.35

 6 UCSP Anadia II Mediana 46.8 2.38

 7 UCSP Anadia III Mediana 47.5 2.05

 8 UCSP Aveiro I Mediana 53.6 2.25

 9 UCSP Aveiro II Mediana 41.6 2

10 UCSP Branca Mediana 52.6 8.5 

11 UCSP Estarreja I Mediana 34.6 3.08

12 UCSP Ílhavo I Mediana 54.8 1.68

13 UCSP Sever do 

Vouga
Mediana 52.2 2.12

14 UCSP Vagos I Mediana 0 46.9 

15 UCSP Vagos II Mediana 57.2 3.15
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Gráfico 7 - Medianas mensais dos IDG das UCSP entre janeiro e dezembro de 2020, das 

15 UCSP. 

Verifica-se no gráfico 7 que a UCSP Águeda V apresenta a frequência mais elevada, 

seguida pelas UCSP Anadia II e UCSP Anadia I e UCSP Estarreja I regista a menor 

frequência. 

Análise Inferencial 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese. 

 

Gráfico 8 -Medianas mensais dos IDG das UCSP entre janeiro e dezembro de 2020 

Ao gráfico 8, o boxplot das medianas dos IDG observa-se valores atípicos (outliers) e a 

maior parte dos dados está localizada na parte inferior do gráfico (assimétrico negativo). 
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Tabela 9 - Teste de Friedman das medianas dos IDG das UCSP 

 

Nota 1) Df-Graus de liberdade.  

 

Verifica-se na tabela 8 valor de p observado do teste de Friedman é inferior a 0.05. 

Rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas medianas dos 

IDG. As diferenças são estatisticamente significativas. 

 

Tabela 10 - Comparações Multiplas das medianas dos IDG das UCSP. 

 Águ
eda I             

Águeda 
II 

  Águeda 
III 

Águed
a V 

Anadia 
I 

Anadia 
II   

Anadia 
III 

Aveiro I   Aveiro 
II   

Branca Estarre
ja I   

Ílhavo I Sever do 
Vouga 

Vagos 
I 

UCSP Águeda II 1      -  - - - - - - - - - - - 

UCSP ÁguedaIII 1 0.02738 - - - - - - - - - - - - 

UCSP Águeda V 0.91
114 

0.0046 1 - - - - - - - - - - - 

UCSP Anadia I 1 1 0.01911 0.0031
1 

- - - - - - - - - - 

UCSP Anadia II 1 1 0.00827 0.0012
4 

1 - - - - - - - - - 

UCSP Anadia III 1 1 0.00827 0.0012
4 

1 1 - - - - - - - - 

UCSP Aveiro I 1 1 1 0.8518
8 

1 1 1 - - - - - - - 

UCSP Aveiro II 0.45
514 

1 4.8e-05 4.5e-06 1 1 1 0.4889
1 

- - - - - - 

UCSP Branca 1 1 0.91114 0.2338
7 

1 1 1 1 1 -         - - - - 

UCSP EstarrejaI 0.00
169 

0.45514 8.2e-09 4.2e-10 0.6042
5 

1 1 0.0018
7 

1 0.01098 - - - - 

UCSP Ílhavo I 1 1 1 0.8518
8 

1 1 1 1 0.4889
1 

1 0.0018
7 

- - - 

UCSP Sever do 

Vouga 

1 1 1 0.2720
8 

1 1 1 1 1 1 0.0090
9 

1 - - 

UCSP Vagos I 0.04
243 

1 1.1e-06 7.5e-08 1 1 1 0.0462
5 

1 0.20063 1 0.04625 0.17178 - 

UCSP Vagos II 1 0.60425 1 1 0.4551
4 

0.2338
7 

0.233
7 

1 0.0034
4 

1 2.1e-06 1 1 0.0001
4 

 

Nota: UCSP- Unidade de cuidados de saúde personalizado 

Verificar-se através da análise com teste post-hoc Bonferroni (tabela 10) os pares que 

apresentam diferenças estatisticamente significativas na comparação entre as unidades.  

 

Chi-squared 108.28

Df 14

P-value 2.2e-16

Friedman rank sum test
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4.1.3. Unidades de Saúde Familiar Modelo A 

Análise das Frequências dos Scores das USF-A 

Análise do comportamento das frequências dos scores de resultado das USF-A. Região 

Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano 2020.  

Análise Exploratória 

Através da análise exploratória procurou-se observar os dados.    

Tabela 11 - Medianas e intervalo interquartil das frequências dos scores das USF-A. 

 

UCSP variable median iqr

USF Águas do Gonde Não Cumpriu (S0) 22 2

USF Águeda Mais 

Saúde
Não Cumpriu (S0) 18.5 5

USF Arte Nova Não Cumpriu (S0) 13.5 2.25

USF Atlântico Norte Não Cumpriu (S0) 15 6.5

USF Aveiro-Aradas Não Cumpriu (S0) 29 7

USF Beira Vouga Não Cumpriu (S0) 24 9.25

USF Costa de Prata Não Cumpriu (S0) 26.5 5

USF Esgueira Mais Não Cumpriu (S0) 31 19.2

USF Flor d'Areosa Não Cumpriu (S0) 23.5 4.25

USF Flor de Sal Não Cumpriu (S0) 26 4.75

USF Laços Não Cumpriu (S0) 28 4.25

USF Leme Não Cumpriu (S0) 26 11.2

USF Rainha D. Tereza Não Cumpriu (S0) 28 9.75

USF Salinas Não Cumpriu (S0) 25.5 16.5

USF São João de Ovar Não Cumpriu (S0) 22 6.25

USF Senhora de Vagos Não Cumpriu (S0) 27 2.25

USF Terra Marinhoa Não Cumpriu (S0) 25.5 5.5

USF Vale do Cértima Não Cumpriu (S0) 26 2.25

USF Águas do Gonde R.I.Aceite (S1) 16 2.25

USF Águeda Mais 

Saúde
R.I.Aceite (S1) 16 2.75

USF Arte Nova R.I.Aceite (S1) 16 5.25

USF Atlântico Norte R.I.Aceite (S1) 19.5 3.5

USF Aveiro-Aradas R.I.Aceite (S1) 17 3

USF Beira Vouga R.I.Aceite (S1) 9.5 2.25

USF Costa de Prata R.I.Aceite (S1) 16 3

USF Esgueira Mais R.I.Aceite (S1) 15 2

USF Flor d'Areosa R.I.Aceite (S1) 17 6.25

USF Flor de Sal R.I.Aceite (S1) 21 4.75

USF Laços R.I.Aceite (S1) 19.5 5

USF Leme R.I.Aceite (S1) 16.5 2.25

USF Rainha D. Tereza R.I.Aceite (S1) 16.5 3.75

USF Salinas R.I.Aceite (S1) 16 3.25

USF São João de Ovar R.I.Aceite (S1) 17.5 6.5

USF Senhora de Vagos R.I.Aceite (S1) 11 2.5

USF Terra Marinhoa R.I.Aceite (S1) 14 3.5

USF Vale do Cértima R.I.Aceite (S1) 16 2.25

USF Águas do Gonde R.I.Esperado (S2) 38.5 2.5

USF Águeda Mais 

Saúde
R.I.Esperado (S2) 39.5 7.25

USF Arte Nova R.I.Esperado (S2) 48 4.5

USF Atlântico Norte R.I.Esperado (S2) 43 3.5

USF Aveiro-Aradas R.I.Esperado (S2) 31.5 3.5

USF Beira Vouga R.I.Esperado (S2) 35.5 13.2

USF Costa de Prata R.I.Esperado (S2) 34 1.25

USF Esgueira Mais R.I.Esperado (S2) 32.5 17.2

USF Flor d'Areosa R.I.Esperado (S2) 35.5 4.25

USF Flor de Sal R.I.Esperado (S2) 31 3.75

USF Laços R.I.Esperado (S2) 29.5 2

USF Leme R.I.Esperado (S2) 32.5 10.2

USF Rainha D. Tereza R.I.Esperado (S2) 33 5.5

USF Salinas R.I.Esperado (S2) 31 12

USF São João de Ovar R.I.Esperado (S2) 36 10.2

USF Senhora de Vagos R.I.Esperado (S2) 37 2.5

USF Terra Marinhoa R.I.Esperado (S2) 35.5 2

USF Vale do Cértima R.I.Esperado (S2) 35 1.25
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Nota: USF- unidade de saúde familiar, (S0) Não Cumpriu, (S1) Resultado no intervalo 

Aceite, (S2) Resultado no intervalo Esperado, Iqr – amplitude do intervalo interquartil. 

Observa-se, na tabela 11, medianas e amplitudes das 15 unidades, em relação ao S0, a  

USF-A Aveiro-Aradas tem a maior mediana. Quanto ao S1 nota-se maior mediana na 

USF-A Arte Nova e USF Laços e para o S2 USF-A Arte Nova registou maior mediana.  

 

Gráfico 9 - Frequências mensais de score zero (S0) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 18 USF-A. 

 

 

Gráfico 10 - Frequências mensais de score um (S1) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 18 USF-A. 
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Gráfico 11 - Frequências mensais de score dois (S2) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 18 USF-A. 

Verificou-se (gráfico 9) de janeiro a março não haver grandes diferenças, já no que diz 

respeito aos meses de abril à outubro, observa-se um crescimento exponencial e no último 

trimestre observa-se uma ligeira descida. Destacando-se a Unidade de Saúde Familiar 

Arte Nova que registou menor. O gráfico 10 sobre S1, aponta que houve um decréscimo 

a partir do mês de abril, acentuando-se no último trimestre. Aspeto positivo, percebido na 

ligeira regularidade de algumas unidades com destaque a USF Água do Gonde, USF Arte 

Nova e USF São João de Ovar. No (S2) gráfico 11, é possível observar ligeira 

regularidade no primeiro trimestre e um decréscimo na maior das unidades ao longo dos 

outros trimestre, aspeto positivo, é percebido a partir de uma recuperação exponencial da 

USF-A Arte Nova no período de junho até dezembro com maior frequência no 

cumprimento do que é esperado sobre os indicadores.  
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Análise Inferencial 

 

Gráfico 12 - Frequências mensais de score/USF-A entre janeiro e dezembro de 2020. 

Ao gráfico 12, observa-se valores atípicos (outliers) nos três níveis, comparando as 

medianas o S1 apresenta a mais baixo e S2 apresenta maior variabilidade.   

Tabela 12 - Teste de soma de classificação de Friedman das frequências das USF-A 

 

Nota 1) Df-Graus de liberdade 

 

Verifica-se na tabela 12 valor de p observado do teste de Friedman é superior a 0.05. Não 

rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas frequências  dos 

scores. As diferenças não são estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

Chi-squared 11.017

Df 17

P-value 0.8557

Friedman rank sum test
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Análise dos Valores dos Índices de Desempenho Global das USF-A 

Análise Exploratória 

Análise do comportamento dos valores do índice de desempenho global das USF-A. 

Região Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano de 2020.  

Análise Exploratória 

Tabela 13 - Medianas e intervalo interquartil dos valores dos IDG das USF-A. 

 

Nota: USF- Unidade de saúde familiar, Median- Mediana, iqr – amplitude do intervalo 

interquartil.   

USF-A variable median iqr

USF Águas do Gonde Valor Variável Contexto 269 0.442

USF Águeda Mais Saúde Valor Variável Contexto 228 3.61

 USF Arte Nova Valor Variável Contexto 437 1.03

 USF Atlântico Norte Valor Variável Contexto 670 10.5

 USF Aveiro-Aradas Valor Variável Contexto 514 1

 USF Beira Vouga Valor Variável Contexto 138 1.03

 USF Costa de Prata Valor Variável Contexto 405 2.42

 USF dos Lagos Valor Variável Contexto 138 138.

 USF Esgueira Mais Valor Variável Contexto 491 2.18

 USF Flor d'Areosa Valor Variável Contexto 287 1.84

USF Flor de Sal Valor Variável Contexto 454 1.15

USF Laços Valor Variável Contexto 325 1.45

USF Leme Valor Variável Contexto 392 1.26

USF Rainha D. Tereza Valor Variável Contexto 184 0.648

USF Salinas Valor Variável Contexto 240 0.165

USF São João de Ovar Valor Variável Contexto 342 0.546

USF Senhora de Vagos Valor Variável Contexto 142 0.431

USF Terra Marinhoa Valor Variável Contexto 150 0.203

USF Vale do Cértima Valor Variável Contexto 261 0.324



32 
 

Observa-se, na tabela 13, medianas e amplitudes das 15 unidades, a USF-A Atlântico 

Norte tem a maior mediana, Beira Vouga e dos Lagos registou menor mediana.  

 

 

 

Gráfico 13 - Valores mensais dos IDG das USF-A entre janeiro e dezembro de 2020, das 

19 USF-A. 

Verifica-se, no gráfico 13, que a USF-A Atlântico Norte apresenta a frequência mais 

elevada. e USF-A dos Lagos regista a menor frequência. 
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Análise Inferencial 

 

Gráfico 14 - Valores mensais dos IDG das USF-A entre janeiro e dezembro de 2020. 

No gráfico 14, como se pode observar, não há presença de outliers e a maior parte dos 

dados está localizada na parte superior do gráfico (assimétrico positivo).  

Tabela 14 - Teste de Friedman dos valores dos IDG das USF-A 

 

Nota 1) Df-Graus de liberdade 

 

Verifica-se na tabela 14 valor de p observado do teste de Friedman é superior a 0.05. Não 

rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas medianas dos 

IDG. As diferenças não são estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

Chi-squared 13.201

Df 11

P-value 0.2804

Friedman rank sum test
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Análise das Medianas dos IDG das USF-A 

Análise do comportamento das medianas do índice de desempenho global das USF-A. 

Região Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano de 2020.  

 

Análise Exploratória 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese. 

Tabela 15 - Medianas e amplitude interquartil dos IDG das USF-A 

 

Nota: USF- Unidade de saúde familiar, iqr – amplitude do intervalo interquartil. 

Verifica-se, na tabela 15, que a USF Arte Nova apresenta a mediana mais elevada, e USF 

Dos Lagos a menor mediana. 

USF-A variable median iqr

 USF Águas do Gonde Mediana 63.2 2.2 

USF Águeda Mais Saúde Mediana 71.6 4.65

USF Arte Nova Mediana 82.0 7.25

USF Atlântico Norte Mediana 73.4 2.25

USF Aveiro-Aradas Mediana 59.5 2.12

USF Beira Vouga Mediana 69.5 15.5 

USF Costa de Prata Mediana 59.9 1.08

USF dos Lagos Mediana 46.4 48.2 

USF Esgueira Mais Mediana 69.0 3.48

USF Flor d'Areosa Mediana 56.2 1.82

USF Flor de Sal Mediana 56.7 3.72

USF Laços Mediana 59 3.22

USF Leme Mediana 65.2 8.3 

USF Rainha D. Tereza Mediana 54.6 1.68

USF Salinas Mediana 60.2 12.1 

USF São João de Ovar Mediana 68.8 2.12

USF Senhora de Vagos Mediana 64.4 1.92

USF Terra Marinhoa Mediana 58.2 2.3 

USF Vale do Cértima Mediana 57.8 1.92
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Gráfico 15 - Medianas mensais dos IDG entre janeiro e dezembro de 2020, 19 USF-A. 

 

Verifica-se, no gráfico 15, que a USF-A Atlântico Norte apresenta a frequência mais 

elevada e USF-A dos Lagos regista a menor frequência. 

Análise Inferencial 

 

Gráfico 16 - Medianas mensais dos IDG das USF-A entre janeiro e dezembro de 2020 

No gráfico 16, podemos observar outliers e a maior parte dos dados está localizada na 

parte superior do gráfico (assimétrico positivo).  
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Análise Inferencial 

 

Tabela 16 - Teste de Friedman das medianas dos IDS das USF-A. 

 

Nota 1) Df-Graus de liberdade 

 

Verifica-se, na tabela 16, que o valor de p observado do teste de Friedman é superior a 

0.05. Não rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas 

medianas dos IDS das USF-A. As diferenças não são estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-squared 16.98

Df 11

P-value 0.1085

Friedman rank sum test
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4.1.4. Unidades de Saúde Familiar Modelo B 

 

Análise das Frequências dos Scores das USF-B 

Análise do comportamento das frequências dos scores de resultado das USF-B. Região 

Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano 2020.  

Análise Exploratória 

Através da análise exploratória procurou-se observar os dados. 

Tabela 17 - Medianas e intervalo interquartil das frequências dos scores das USF-B. 

 

Nota: USF – Unidade se saúde familiar, (S0) Não Cumpriu, (S1) Resultado no intervalo 

Aceite, (S2) Resultado no intervalo Esperado, iqr – amplitude do intervalo interquartil.  

 

UNIDADES variable median iqr

USF Alpha Não Cumpriu (S0) 16 5

 USF Barrinha Não Cumpriu (S0) 20.5 7

 USF Beira Ria Não Cumpriu (S0) 11 1.25

 USF João Semana Não Cumpriu (S0) 19 1

 USF Moliceiro Não Cumpriu (S0) 18.5 1.75

 USF Santa Joana Não Cumpriu (S0) 13 3.25

 USF Terras do Antuã Não Cumpriu (S0) 15.5 3.75

 USF Alpha R.I.Aceite (S1) 13 1.25

 USF Barrinha R.I.Aceite (S1) 18 4

 USF Beira Ria R.I.Aceite (S1) 11.5 3

 USF João Semana R.I.Aceite (S1) 18 2

 USF Moliceiro R.I.Aceite (S1) 16 1.5 

 USF Santa Joana R.I.Aceite (S1) 13 3.5 

 USF Terras do Antuã R.I.Aceite (S1) 14 5.75

 USF Alpha R.I.Esperado (S2) 48.5 4.75

 USF Barrinha R.I.Esperado (S2) 38.5 5.25

 USF Beira Ria R.I.Esperado (S2) 55.5 2

 USF João Semana R.I.Esperado (S2) 40 3.5 

 USF Moliceiro R.I.Esperado (S2) 42.5 3.25

 USF Santa Joana R.I.Esperado (S2) 50 3.75

 USF Terras do Antuã R.I.Esperado (S2) 47.5 2.25
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Observa-se, na tabela 17, medianas e amplitudes das 7 USF-B, em relação ao S0, a USF-

B Barrinha tem a maior mediana. Quanto ao S1 nota-se maior mediana na USF-B 

Barrinha e João Semana e para o S2 USF-B Beira Ria registou maior mediana.  

 

 

Gráfico 17 - Frequências mensais de score zero (S0) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 7 USF-B. 

 

Gráfico 18 - Frequências mensais de score um (S1) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 7 USF-B. 
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Gráfico 19 - Frequências mensais de score dois (S2) dos indicadores, entre janeiro e 

dezembro de 2020, das 7 USF. 

Percebe-se no gráfico 17, no (S0), observa-se de janeiro a março um equilíbrio nas 

frequências, notando-se um crescimento de abril a outubro. Nos últimos dois meses 

observa-se uma ligeira descida. Realce incide na USF-B Beira Ria registando menor 

frequência. No que diz respeito ao S1 (gráfico 18), distingue-se um crescimento no mês 

de março e em seguida observa-se um decréscimo acentuado nos meses seguintes e no S2 

no gráfico 19, nota-se regularidade no primeiro trimestre e um decréscimo dos outros 

trimestre.  
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Análise Inferencial 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese.    

 

Gráfico 20 - Frequências mensais de score/USF-B entre janeiro e dezembro de 2020. 

No gráfico 20, com boxplot comparativo observa-se não ter outliers nos três níveis, o S0 

e S1 apresentam níveis médio de score iguais e S2 apresenta maior variabilidade.  

Tabela 18 - Teste de Friedman das frequências dos scores das USF-B. 

 

Nota: 1) Df- Graus de liberdade. 

Verifica-se, na tabela 18, que o valor p observado do teste de Friedman é superior a 0.05. 

Não rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas medianas dos 

IDG das USF-B. As diferenças não são estatisticamente significativas. 

 

 

Chi-squared 9.8878

Df 6

P-value 0.1295

Friedman rank sum test



41 
 

Análise dos Valores dos Índices de Desempenho Global das USF-B 

Análise do comportamento dos valores do índice de desempenho global das USF-B. Região 

Centro do Agrupamento de Centros de Saúde de Baixo Vouga do ano de 2020. 

 

Análise Exploratória    

 

Tabela 19 - Medianas e intervalo interquartil dos valores dos IDG das USF-B. 

 

Nota: USF- Unidade de saúde familiar, Iqr – amplitude do intervalo interquartil.  

Observa-se, na tabela 19, medianas e amplitudes das 7 unidades, a USF Barrinha tem a 

maior mediana, USF Terras do Antuã registou menor mediana. 

USF-B variable median iqr

USF Alpha
Valor Variável 

Contexto
281 1.23 

USF Barrinha
Valor Variável 

Contexto
846 4.87 

USF Beira Ria
Valor Variável 

Contexto
587 2.42 

USF João Semana
Valor Variável 

Contexto
336 0.394

USF Moliceiro
Valor Variável 

Contexto
477 7.40 

USF Santa Joana
Valor Variável 

Contexto
520 1.13 

USF Terras do 

Antuã

Valor Variável 

Contexto
182 0.458
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Gráfico 21 - Valores mensais dos IDG, entre janeiro e dezembro de 2020, das 7 USF-B. 

Verifica-se, no gráfico 21, que a USF Barinha apresenta a maior frequência e USF Terras 

do Antuã regista a menor frequência. 

Análise Inferencial 

Observação dos dados que explicam além do teste de hipótese.    

 

Gráfico 22 - Visualização dos IDG mensais da USF-B, entre janeiro e dezembro de 

2020. 

No gráfico 22, não se observa outliers e a maior parte dos dados está localizada na parte 

inferior do gráfico (assimétrico negativo).  
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Tabela 20 - Teste de Friedman dos valores dos IDG das USF-B. 

 

Nota: chi-squared -teste qui-quadrado, Df- Graus de liberdade. 

Verifica-se, na tabela 20, que o valor p observado do teste de Friedman é inferior a 0.05. 

Rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas medianas dos 

IDG das USF-B. As diferenças são estatisticamente significativas. 

 

Tabela 21 - Comparações Multiplas dos valores das USF-B. 

 USF 

Alpha 

USF 

Barrinha 

USF Beira Ria USF João 

Semana 

USF 

Moliceiro 

USF 

Santa 

Joana 

USF Barrinha 3.0e-07    - - - -  

USF Beira Ria 0.00001 1  - - -  

USF João Semana 1       0.00012 0.01406 - -  

USF Moliceiro 0.49019 0.01406 0.49019 1 -  

USF Santa Joana 0.01406 0.09019 1 0.49019 1  

USF Terras do Antuã 1 2.1e-10       3.0e-07        0.49019         0.01406        0.00012 

A fim de saber ao certo aonde reside as diferenças foi feito o ajuste com o teste post-hoc 

de  Bonferroni  (tabela 21). Verifica-se que os pares que apresentam diferenças 

estatisticamente significativas na comparação.  

 

 

 

 

 

Chi-squared 72

Df 6

P-value 1.589e-13

Friedman rank sum test
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Análise das medianas dos Índices de Desempenho Global nas USF-B 

Tabela 22 - Medianas e amplitude interquartil dos IDG das USF-B. 

 

Nota: USF- Unidade de saúde familiar, iqr – amplitude do intervalo interquartil.  

Observa-se, na tabela 22, que a USF Beira Ria apresenta a mediana mais elevada, e USF 

Barrinha registou a menor mediana. 

 

 

Gráfico 23 - Medianas mensais dos IDG, entre janeiro e dezembro de 2020, das 7 USF-

B. 

USF-B variable median iqr

 USF Alpha Mediana 77.8 2.58

 USF Barrinha Mediana 62.6 5.22

 USF Beira  Ria Mediana 81 3.4

USF J o ão  Semana Mediana 73.2 3.2

 USF Mo lice iro Mediana 70.4 2.52

 USF Santa  J o ana Mediana 78.5 1.88

USF Terras  do  Antuã Mediana 74.2 4.68
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Da apreciação verifica-se, no gráfico 23, que a USF Beira Ria aprsenta a maior frequência 

e USF Barrinha regista a menor frequência.  

Análise Inferencial  

 

 

Gráfico 24 - Visualização das medianas dos IDG da USF-B, entre janeiro e dezembro 

de 2020. 

No gráfico 24, observa-se outliers e a maior parte dos dados está localizada na parte 

inferior do gráfico (assimétrico negativo).  

Tabela 23 - Teste de Friedman das medianas dos IDG das USF-B. 

 

Nota: 1) Df- Graus de liberdade  

Verifica-se, na tabela 23, que o valor observado do teste de Friedman é inferior a 0.05. 

Rejeita-se a hipótese nula de as unidades apresentam homogeneidade nas medianas dos 

IDG das USF-B. As diferenças são estatisticamente significativas. 

 

 

 

Chi-squared 3.3297

Df 11

P-value 0.0001104

Friedman rank sum test
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Tabela 24 - Comparações Multiplas das medianas das USF-B. 

 

 USF 

Alpha 

USF Barrinha USF Beira Ria USF João Semana USF Moliceiro USF 

Santa 

Joana 

USF Barrinha 3.0e-05 - - - -  

USF Beira Ria 1 9.4e-09 - - -  

USF João Semana 0.29440 0.38142 0.00225 - -  

USF Moliceiro 0.03821 1 0.00012 1 -  

USF Santa Joana 1 3.0e-07 1 0.01979 0.00152  

USF Terras do 

Antuã 

1 0.05244 0.02761 1 1 0.17117 

 

Nota: USF- Unidade de saúde familiar 

Nas Comparações múltiplas de ajuste do p-value de Siegel e Castellan com a correção de 

Bonferroni na (tabela 24). Nota-se haver diferenças estatisticamente significativas entre 

USF Barrinha ~ Alpha; Beira Ria~ Barrinha; Moliceiro~ Alpha; Santa Joana~ Barinha; 

Santa Joana~ Beira Ria; Moliceiro~ Beira Ria; Terras do Antuã~ Beira Ria e Santa Joana~ 

Moliceiro.  
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5. Discussão Crítica das Aptidões adquiridas e do seu impacto no 

Contexto Profissional 

O relatório ressalta os indicadores de saúde como elementos que evidenciam a forma 

como é a organização funcional das unidades do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo 

Vouga. Tendo em conta a análise proposta, o ajuste assumido no plano de contingência 

da pandemia da COVI-19 face à insegurança vivida desde março de 2020 foi basilar para 

se manter razoavelmente estável o comportamento das unidades e uma evolução aceitável 

quando se descortina os resultados do S1 e S2 dos indicadores. 

Os indicadores de saúde têm servido de uma ferramenta importantíssima que permite 

avaliar a situação de cada unidade com regularidade. 

A materialização dos objetivos do trabalho passou pela utilização das frequências dos 

scores e dos IDG, permitindo assim analisar o comportamento das unidades no primeiro 

ano da pandemia da COVID-19. O trabalho circunscreveu-se ao estudo da estrutura 

funcional no conhecimento do serviço de saúde como um todo e na análise comparativa 

das USF-A, USF-B e UCSP de Baixo Vouga. 

Percebeu-se que no princípio da pandemia os serviços foram quase que cancelados, 

criando uma série de dificuldades quer para as unidades como para utentes. No sentido 

de garantir a continuidade da assistência aos utentes, acompanhamento correspondente e 

a manutenção da qualidade dos serviços prestados, o ACS Baixo Vouga com base nas 

orientações da DGS traçou uma série de medidas que permitiram uma gestão boa da 

pandemia. As frequências de scores e os IDG permitiram-nos a visualização do 

desempenho por unidade assim como analisar o comportamento das mesmas na prestação 

dos cuidados de saúde primária, ficando-se com uma perceção clara de que as USF-A e 

USF-B geriram de forma mais eficiente e eficaz a situação vivida.     

A consolidação na prática, na Unidade de Saúde Familiar Arte Nova, significou sem 

equívocos um contributo para o desenvolvimento quer pessoal como profissional. Tive 

uma ocasião ímpar, permitindo-me ter uma ampla visão da estrutura e organização do 

Serviço Nacional de Saúde que permitiu fazer um paralelismo com serviço de outro país, 

da caracterização do Agrupamento de Centro de Saúde Baixo Vouga, do bilhete de 

identidade dos indicadores dos cuidados primários, leitura e interpretação dos scores 

assim como analisar comportamento dos scores e dos IDG. 

Em relação ao comportamento das unidades, as UCSP em termo das frequências de 

scores, as diferenças foram estatisticamente significativas p-value=2.219e-08. Em 
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relação aos valores dos IDG as diferenças são estatisticamente significativas p-

value=2.2e-16 e nas medianas dos IDG também as diferenças são estatisticamente 

significativas P-value=2.2e-16.  

Nas USF-A em termos de frequências dos scores as diferenças não são estatisticamente 

significativas p-value=0.8557. As diferenças mensais dos valores dos IDG não são 

estatisticamente significativas p-value=0.2804 e as diferenças mensais das medianas nas 

também não são estatisticamente significativas p-value=0.1085>0.05.  

As USF-B no que concerne as frequências dos scores as diferenças não são 

estatisticamente significativas p-value=0.1295. Em relação aos valores a diferenças são 

estatisticamente significativas p-value=1.589e-13 e nas medianas as diferenças são 

estatisticamente significativas p-value=0.0001104.  

O estágio ajudou-me a perceber que, a estatística está presente entre as decisões simples 

a complexas no dia-a-dia dos serviços Nacionais de Saúde. Apreendi que é basilar um 

indivíduo que realiza ações de saúde reúna um conhecimento mesmo que básico, para 

determinar se pode ou não confiar nos resultados expostos nas pesquisas, pois que poder-

se-á aplicar os resultados da investigação com precisão.   

Auxiliou-me a desenvolver aptidões reflexivas, ainda que nem sempre de uma maneira 

fácil e rápida, mas com o acompanhamento dos orientadores foi possível refletir sobre 

minhas práticas de uma forma mais crítica, tornando-me capaz de avaliar melhor as 

escolhas e decisões. Enquanto estagiário aprendi muito e, almejo aprender mais todos os 

dias.   

Limitações  

Tendo em conta a experiência implícita a este Mestrado, a conjuntura da pandemia da 

COVID-19 nem sempre foi fácil conciliar o tempo para realização deste relatório, o que 

dificultou a sua condução. A necessidade de aplicar neste contexto e de forma muito 

autónoma todos os conhecimentos de estatística adquiridos foi o maior desafio do estágio. 

No entanto, a persistência na análise dos dados permitiu-me melhorar significativamente 

o meu racional para a organização e implementação da análise estatística o que me 

permitiu também resistir ao desafio de ter elaborado um trabalho com esta estrutura.  

É de realçar que o presente relatório apenas analisa um ano de dados e este ser um ano 

atípico, o que deve ser tido em conta na interpretação e discussão dos resultados obtidos.   
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6. Conclusões 

O Serviço Nacional de Saúde assenta em princípios universalmente aceites como: 

universalidade, integralidade, equidade, autonomia, acessibilidade, informação, literacia, 

organização dos serviços, participação do empreendimento privado e cobertura a 

medicamentos. 

O ACeS Baixo Vouga é uma unidade de gestão integrada da Administração Regional de 

Saúde Centro. Proporciona cobertura a onze concelhos e é composto por dezoito USF-A, 

sete USF-B, quinze UCSP, onze UCC, uma URAP e uma USP. Os médicos, os 

enfermeiros de família e outros secretários clínicos são os responsáveis por um contato 

próximo com a população e a sua atividade demostra a pertinência no momento atual de 

algumas premissas para a sustentabilidade dos indicadores, tais como: a gestão estratégica 

centrada nos cuidados de saúde primárias e no cidadão, um sistema de avaliação de 

indicadores de desempenho para que se consiga dar resposta à natureza complexa e 

multidimensional de um sistema de saúde. 

Na avaliação que monitoriza o Sistema Nacional de Saúde, são definidos e descritos 

indicadores de gestão seguidos através dos scores e dos IDG, originando assim atos 

eficazes na gestão dos recursos e de atividade. A monitorização ocorre sobre dados 

quantificáveis com periodicidades alteráveis e orientados em cinco eixos de análise: 

recursos humanos, recursos financeiros, desempenho, medicamentos e dispositivos 

médicos. 

Para o ACeS Baixo Vouga, tendo em consideração as frequências dos scores e 

confrontando o comportamento das unidades estudadas ao longo do ano de 2020, após 

aplicação das medidas de confinamento como resultado da pandemia da COVID-19, em 

termos de frequência de scores foi possível observar que para as UCSP, as diferenças são 

estatisticamente significativas. Nas USF-A e USF-B, as diferenças não são 

estatisticamente significativas. 

Em relação ao índice de desenvolvimento global em termos de valores, existem diferenças 

significativas nas UCSP, USF-B  na  USF-A as diferenças não são significativas . 

No que diz respeito às medianas do índice de desenvolvimento global, existiram 

diferenças significativas nas medianas das UCSP e nas USF-B. Não existiram diferenças 

significativas nas medianas das USF-A.  

O  ACeS Baixo Vouga conseguiu administrar com ligeira regularidade as unidades sob 

sua alçada, apesar das medidas de restrições impostas pela situação vivida no ano em 
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referência, trabalhou arduamente na consciencialização das populações sobre as medidas 

a serem tomadas. 

Foi possível cumprir com os objetivos do estágio, quer para compreender a estrutura 

organizativa do Serviço Nacional de Saúde, com vista à caraterização da entidade 

acolhedora, compreender os indicadores de saúde no contexto dos cuidados de saúde 

primários assim como de Análise dos efeitos da COVD 19 confinamento sobre alguns 

indicadores. Análise comparativa dos diferentes tipos/modelo de unidade de saúde 

familiar.  

Visto que as práticas dos profissionais de saúde originam grande quantidade de dados, 

carregados de dúvida e variabilidade, hoje, aferir com precisão em saúde é cada vez mais 

importante, entretanto precisa-se ter em conta que devem ser concretizadas de forma certa 

para tal é imperativo recorrer a técnicas de análise estatísticas. Neste sentido a leitura 

crítica das características das informações neste setor é imprescindível para estratégia de 

controlo e tomada de decisões, visando qualidade nos serviços de saúde.  

Assim sendo, a análise feita utilizando técnicas estatísticas foi partilhada e discutida com 

uma equipa multiprofissional da Unidade de Saúde Familiar Arte Nova.     

O estágio permitiu solidificar conhecimentos sobre o modo de sintetizar as principais 

características de um conjunto de dados, frequentemente com métodos visuais e os 

métodos que permitem alcançar conclusões que excedem os limites do conhecimento 

alcançados a partir dos dados originais.  

Ajudou também a consolidar sobre testes estatísticos, construção de hipóteses, 

comparações múltiplas com correção, análise de pressupostos, preparação de gráficos e 

tabelas assim como na prática do uso do software R.    

Após o meu regresso, pretendo continuar a busca de aptidões práticas necessárias para 

aplicar corretamente os métodos estatísticos comumente empregues no campo da 

investigação das ciências de saúde.  
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8. Anexos 

Anexo I - Slides apresentadas no Conselho Clínico  
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