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1ª Questão 
 

“Como está organizada a 
prática da fisioterapia no 

ACES AL?” 
 

A minha prática profissional divide-se em dois centros 
de saúde, 2ª, 4ª e 6ª feiras em Alcácer do Sal e 3ª e 5ª 
feira em Grândola. O meu colega e orientador de 
estágio está diariamente no centro de saúde de 
Odemira. 

 

2ª Questão 
 

“Em que áreas Intervêm 
predominantemente?” 

 

Na minha prática intervenho na área de promoção da 
saúde através dos programas de saúde escolar e 
materno infantil, intervenho no tratamento de 
doentes através do tratamento nas instalações do 
centro de saúde (tratamentos individuais e em classe) 
e do apoio domiciliário. 
 

 

3ª Questão 
 

“Que tipo de utentes 
recorrem ao ACES AL?” 

 

Utentes de diversas áreas, desde utentes com 
doenças crónicas degenerativas, a utentes pós-
cirúrgicos essencialmente provenientes do H. do 
Outão, Crianças com infecções respiratórias, AVC´s, 
mastectomizadas, etc. 
 

 

4ª Questão 
 

“Quem encaminha os 
utentes?” 

 

Recebemos utentes encaminhados essencialmente 
pelo médico de família. Estes são referenciados pela 
equipe de enfermagem ao médico de família que por 
sua vez, após avaliação positiva, encaminham para a 
fisioterapia. Também recebemos utentes do hospital 
do Outão e do Litoral Alentejano. 
 

 

5ª Questão 
 

“Qual a sua opinião acerca 
do tipo de trabalho que 

exerce e das condições em 
que o exerce?” 

 

Gosto muito do tipo de trabalho que exerço e tenho 
boas condições para o fazer quer em termos de 
instalações e equipamentos quer em termos de 
equipa de trabalho, no entanto tenho pena de não ter 
mais colegas porque por vezes sinto necessidade de 
discutir os casos com outros colegas. 

 

6ª Questão 
 

“Na sua opinião como 
poderia melhorar o seu nível 
de satisfação profissional? 

Trabalhar com outros colegas ou melhorar a 
comunicação com colegas das organizações vizinhas. 

 

 


