Dados necessários para Relatórios de Estágios e Currículo de Medicina Geral e Familiar

Dados dos utentes inscritos na unidade de saúde de formação:


Identificação da unidade de saúde



Nome clínico do médico de família orientador de formação



Nome completo do utente



Número de utente



Número de processo



Número de processo familiar



Mobilidade (ex.: inscrito, esporádico, etc.)



Data de nascimento



Sexo



Freguesia



Nacionalidade



País



Tipo de utente



Isenção e regime de isenção



Profissão e situação profissional



Habilitações literárias

Dados dos utentes do ficheiro do orientador e internos:


Identificação da unidade de saúde



Nome clínico do médico de família orientador de formação



Nome completo do utente



Número de utente



Número de processo



Número de processo familiar



Mobilidade (ex.: inscrito, esporádico, etc.)



Data de nascimento



Sexo



Freguesia



Nacionalidade



País
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Tipo de utente



Isenção e regime de isenção



Profissão e situação profissional



Habilitações literárias



Óbitos (data do óbito)

Dados das consultas dos utentes do ficheiro do orientador e internos:


Número de consultas



Tipo de consulta (ex.: saúde materna, diabetes, contacto telefónico, etc.)





o

Programada (sim ou não)

o

Agendada

o

Iniciativa

o

Efetivada

o

Presença

o

Confirmada

Duração da consulta
o

Data de registo da consulta

o

Data da consulta

o

Data e hora da chegada do utente

o

Data e hora de visto pelo médico

Codificação do motivo de consulta (S – SOAP) e problemas ativos (A – SOAP) segundo
ICPC-2



o

Episódio

o

Data do motivo/problema

o

Data de registo

o

Programas de saúde

o

Tipo de consulta

o

Vigiado (sim ou não)

Parâmetros biométricos
o

Altura, peso e IMC

o

Tensão arterial (TAS e TAD)

o

Frequência cardíaca + Frequência respiratória

o

Perímetro abdominal

o

Glicemia capilar
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o

Hábitos tabágicos + UMA

o

Hábitos alcoólicos

o

Hábitos de drogas ilícitas

o

Hemoglobina A1c

o

FEV1

o

Taxa de filtração glomerular

o

Risco diabetes

o

Risco cardiovascular

o

Método contracetivo

Referenciações externas (hospitalares)
o

Tipo de referenciação

o

Instituição

o

Especialidade (subespecialidade)

o

Tipo de urgência

o

Justificação

o

Observações

Referenciações internas (ACeS)
o

Data de referenciação

o

Especialidade

o

Tipo de urgência

o

Estado

o

Motivo da queixa

o

Observações

Métodos complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)
o

Data de registo

o

Data dos MCDT

o

Nomes dos MCDT

o

Resultados dos MCDT

Medicação
o

Data da prescrição dos medicamentos

o

Nome dos medicamentos



Plano Nacional de Vacinação e vacinas extra-plano



Escala de Barthel
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