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...e projetos 
EDITORIAL 

 

Em Abril/2009, em plena  

Reforma dos Cuidados de 

Saúde Primários iniciou-se em 

Portugal a reconfiguração 

dos Centros de Saúde,   

agrupando Centros de    

Saúde e construindo as suas 

diversas Unidades Funcionais 

e   Serviços. 

Hoje, ao fim de seis anos 

podemos dizer que está 

construído o Agrupamento 

de Centros de Saúde do 

Porto Ocidental e por isso 

importa dar a conhecer  

nesta Newsletter alguns dos 

resultados apresentados em 

reunião pública(4Nov2015). 

Muito ainda há para fazer e 

melhorar, mas não nos    

de sv i amos  do  n os s o         

compromisso ou se ja        

Cuidados de Saúde de   

proximidade, a tempo e  

horas e com a máxima   

Qualidade.   

Rui Medon 

Diretor Executivo 

 

Nº 50 - janeiro 2016 

 

Porto com      Saúde + 

Missão 

Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população da área geográfica. 

Desenvolver atividades de promoção da saúde prevenção da doença, prestação de 

cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade de cuidados. 

Desenvolver atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo 

e avaliação dos resultados e formação pré, pós-graduada e contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que o ACeS Porto Ocidental... 

 Tem 182.121 utentes inscritos e um total de 494 profissionais.  

 Todos os anos são vacinadas cerca de 14.000 pessoas contra a gripe. 

 No Centro de Vacinação Internacional foram administradas 12.000 vacinas/ano a  

viajantes e atendidos cerca de 6.000 utentes/ano.  

 O número médio anual de contactos realizados pelo secretariado clínico é de 700.000. 

 Realizamos por ano 1.400 juntas médicas de avaliação de incapacidade.  

 Fazemos 2.500 consultas de psicologia por ano. 

 O serviço social faz 1.500 atendimentos anuais.  

 Emitimos anualmente 3.200 cheques-dentista para as crianças em idade escolar. 

 Em 6 anos identificamos e encaminhamos 528 crianças e jovens em risco.  

 Fizemos mais de 11.500 consultas de nutrição.   

 Asseguramos o acompanhamento multidisciplinar de cerca de 200 idosos em risco.  

 Nos últimos 6 anos acompanhamos 900 doentes em equipa de cuidados continuados 

integrados no domicílio. 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Em 6 anos... 

 Realizámos 25031 domicílios médicos; 95340 

consultas de enfermagem de planeamento  

familiar; 41350 consultas de saúde materna; 

132090 consultas de saúde infantil. 

 Efetuamos 390.288 consultas a utentes            

hipertensos;  184.679 consultas  a utentes com 

diabetes.  

 Atingimos uma percentagem de 83,2% recém-

nascidos consultados no primeiro mês de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Cuidados centrados nas Pessoas  

 Fazemos a avaliação da satisfação dos utentes regularmente e 

95% dos utentes recomendaria a sua unidade de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em rede 

Trabalhamos em colaboração com outras instituições nomeadamente com o Centro 

Hospitalar do Porto, o Hospital Magalhães Lemos, o Instituto Português de Oncologia,  as 

Unidades Coordenadoras Funcionais, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a 

Comissão de Ética, as Escolas, os Internatos médicos, as Associações de Doentes, a    

Entidade Reguladora da Saúde, os Tribunais, as Ordens Profissionais, a Câmara Municipal 

e Juntas de Freguesia, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as                 

Organizações não Governamentais, a Policia de proximidade e os Bombeiros, entre   

outros.  


