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Motivar os profissionais, inovar no desenvolvimento de boas práticas, projectar o futuro do
serviço nacional de saúde.
É este o lema do III Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar (III ENUSF), que irá
ter lugar nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2011, no Centro de Artes e Espectáculos da
Figueira da Foz.
Promovido pela Unidades de Saúde Familiar – Associação Nacional (USF-AN), a primeira
entidade social criada para promover o intercâmbio, o desenvolvimento e a valorização dos
médicos de família, enfermeiros e secretários clínicos que integram as unidades de saúde
familiar, no contexto de equipas multiprofissionais, o III ENUSF está a ser preparado como
mais um grande acontecimento, capaz de aglutinar em seu redor todos os interessados no
sucesso da reforma dos cuidados de saúde primários e na melhoria contínua dum serviço
nacional de saúde eficaz.
Numa altura em que se inicia a Etapa II da referida reforma dos cuidados de saúde
primários, a USF-AN afirma-se como um parceiro imprescindível e responsável,
contribuindo com a sua quota-parte para a sustentabilidade da reforma a longo prazo. A
comprová-lo, a recente designação da USF-AN como um dos elementos constituintes do
Conselho Consultivo, uma das estruturas criadas no novo modelo de governação da
reforma dos cuidados de saúde primários.
O desenvolvimento dos ACeS (Agrupamentos de Centros de Saúde) e a articulação entre as
suas diferentes unidades funcionais, a melhoria contínua da qualidade e o desenvolvimento
de um sistema de acreditação das USF, a partilha de boas práticas e a investigação nas USF
e a formação contínua são os grandes temas que marcarão a agenda dos próximos tempos
e que, por isso, farão parte obrigatória do programa do III ENUSF.
É assim que vimos convidar V. Exas. a continuarem a contribuir, como nossos parceiros
privilegiados, na garantia de bom rumo que todos pretendemos para a reforma dos
cuidados de saúde primários e para o fortalecimento do serviço nacional de saúde,
apoiando a realização do III Encontro Nacional das USF, evento que juntará cerca de 1000
profissionais em torno dos nossos objectivos comuns!
Neste sentido gostaríamos de contar com a V. presença numa reunião a realizar em
Lisboa, no dia 16 de Setembro de 2010 pelas 16h30, no Hotel Lagoas Park (Oeiras) onde
será apresentado o projecto de organização deste III Encontro Nacional das Unidades de
Saúde Familiar, bem como todas as formas de participação e colaboração para a
concretização deste evento.
Certos da vossa presença, agradecemos confirmação junto do secretariado.
Com os nossos melhores cumprimentos
A comissão organizadora

Contactos para confirmação de presença
Isabel Moita / Mónica Várzea | Tel. 21 7121010 / 912 535 012
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PROGRAMA PRELIMINAR
A REFORMA DOS CSP
O desafio da construção dos ACeS
O papel das USF no Plano Nacional de Saúde
Qualidade e acreditação das USF
Que futuro para as USF?
BOAS PRÁTICAS: PARTILHA E DESENVOLVIMENTO
Gestão de Processos
Atendimento de excelência
Prevenção da exaustão
Prática baseada na evidência
Investigação nas USF
Capacitação dos utentes
TEMAS CLÍNICOS
Prevenção cardiovascular
Patologia osteoarticular
Saúde Mental
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