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INTRODUÇÃO 

 

 A elaboração do presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Ensino 

Clínico – Integração à Vida Profissional em Cuidados de Saúde Primários, integrado no plano 

de estudos do 4º ano/2ºsemestre do Curso de Enfermagem - 1º Ciclo, da Escola Superior de 

Saúde - ESS, do Instituto Politécnico da Guarda.  

 O Ensino Clínico - EC decorreu na Unidade de Saúde Familiar - USF Santo António, 

desde o dia 7 de março a 3 de maio de 2019, com a interrupção para as férias da páscoa entre o 

dia 15 a 22 de abril, perfazendo um total de oito semanas com uma duração de 256 horas de EC 

e 41 horas de orientação tutorial. 

 A realização deste relatório tem como finalidade descrever, analisar e refletir sobre as 

atividades desenvolvidas, bem como as competências adquiridas, de modo a verificar se os 

objetivos propostos no plano de trabalho para este EC, foram ou não atingidos. 

 Segundo Vasconcelos (2009),  

Um relatório é um documento que descreve em detalhe um trabalho técnico, como 

uma experiência científica ou a implementação de uma tecnologia. (…) não é uma 

obra artística, literária ou biográfica: o texto deve ser conciso, claro e direto, com o 

mínimo de elementos supérfluos, quer de conteúdo, quer de estilo.   

 O EC é um período de aprendizagem por excelência, na medida que representa a 

oportunidade de viver em concreto o papel de enfermeiro, e assim pôr em prática todos os 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos anteriormente. Para Silva e Silva (2004), os alunos 

ao serem integrados na equipa de enfermagem aprendem a “enfermagem prática”, facilitando a 

sua inserção futura no mundo do trabalho, através da aquisição de várias competências: o 

trabalho em equipa, a organização individual do trabalho, as relações interpessoais, a partilha 

de responsabilidades, aprender com as novas situações, a comunicação e a decisão individual 

ou em grupo perante novas situações e acontecimentos.  

 Sendo este EC direcionado para a vida profissional, o conhecimento teórico-prático, a 

responsabilidade e autonomia na prestação de cuidados de enfermagem, neste caso, de cuidados 

de saúde primários, assumem um papel preponderante.  

 Em concordância com a Declaração de Alma Ata (1978), os cuidados primários de saúde 

são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente 

bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 

famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o 

país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

automedicação. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da   
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comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o 

mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 

elemento de um contínuo processo de assistência à saúde. 

 É de enaltecer que a enfermagem comunitária desenvolve uma prática globalizante 

centrada na comunidade, evidenciando-se as atividades de educação para a saúde, manutenção, 

recuperação, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, famílias 

e grupos de uma dada comunidade. É da sua responsabilidade identificar as necessidades dos 

indivíduos/famílias e grupos de certa área demográfica e assegurar a continuidade dos cuidados 

(Ordem dos Enfermeiros - OE, 2010). 

 Neste enquadramento, e tendo em conta as informações apresentadas, com este relatório 

pretendo atingir os seguintes objetivos: 

 Realizar uma reflexão crítica do meu desempenho ao longo do EC; 

 Descrever as atividades desenvolvidas ao longo do EC, integrando-as nos objetivos 

inicialmente propostos no plano de trabalho;  

 Refletir sobre as experiências vividas, as competências adquiridas/aperfeiçoadas e os 

contributos obtidos para o enriquecimento pessoal e profissional; 

 Identificar as dificuldades sentidas e a evolução na prestação de cuidados; 

 Facilitar a auto e heteroavaliação, a nível do desempenho, dedicação, e habilidades 

técnicas adquiridas ao longo do EC. 

 No sentido de facilitar a compreensão e proporcionar uma melhor organização dos 

conteúdos, este relatório é constituído por um único capítulo, onde são mencionadas as 

atividades que desenvolvi ao longo do EC realizando uma descrição e apreciação destas, e as 

competências adquiridas, de modo a verificar se todos os objetivos inicialmente definidos foram 

atingidos. Posteriormente, segue-se uma conclusão onde é realizado um balanço destas oito 

semanas de EC. Por fim, as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. 

 A metodologia utilizada é a descritiva e reflexiva, uma vez que se pretende com a 

realização deste relatório uma descrição e reflexão sintetizada do trabalho desenvolvido. Como 

tal, recorreu-se à consulta do guia de elaboração e apresentação de trabalhos escritos em vigor 

na ESS; ao guia de funcionamento da unidade curricular; a vários documentos disponibilizados 

pela USF para consulta; aos conhecimentos pedagógicos anteriormente adquiridos; aos registos 

diários realizados e a bibliografia pertinente para enriquecer o conteúdo do relatório.  

 Por fim, pretendo que este relatório seja o mais claro e conciso possível, e que reproduza 

fielmente este período de aprendizagem.
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1 - ANÁLISE E REFLEXÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 No início do presente EC, elaborei o plano de trabalho segundo o modelo GESP.004, 

como solicitado, na qual planeei os objetivos e as atividades que poderiam ser desenvolvidas e 

realizadas para o alcance dos mesmos, durante as oito semanas de EC. 

 No término deste EC, torna-se imprescindível realizar uma análise crítico-reflexiva das 

atividades desenvolvidas, bem como das competências adquiridas e aperfeiçoadas, com o 

intuito de as confrontar com o que foi definido no plano de trabalho, e assim verificar se os 

objetivos foram atingidos.  

 Os objetivos constituem a base de qualquer trabalho, mas só fazem sentido quando 

justificados por atividades que permitam a sua concretização. Assim, neste capítulo irei referir 

os objetivos e de que forma as atividades que realizei vão de encontro à concretização positiva 

dos mesmos, e ao cumprimento e superação das competências definidas. 

   

 

1.1 - OBJETIVO GERAL I 

 Conhecer a estrutura física e a dinâmica orgânico-funcional da USF Santo 

António; 

 Colaborar com a equipa de enfermagem, na prestação de cuidados holísticos, 

individualizados e personalizados, ao indivíduo e família em todas as suas 

dimensões (física, psíquica e social); 

 Aplicar o processo de enfermagem, de modo a responder às necessidades 

fundamentais do indivíduo, família e comunidade. 

 

 Primeiramente, quero referir que considero de extrema importância o conhecimento 

inicial do funcionamento e dinâmica da unidade, uma vez que só assim é possível estabelecer 

um vínculo com a instituição, uma integração satisfatória e consequentemente um trabalho 

louvável durante todo o EC. 

 O acolhimento na USF Santo António deu-se no dia 7 de março, onde fui recebida pela 

Enf.ª Orientadora, que de imediato se demonstrou recetiva para colaborar na minha 

Desenvolver competências na prestação de cuidados de enfermagem, em cuidados de 

saúde primários, sob supervisão, aplicando a metodologia do processo de 

enfermagem, ao indivíduo, família e comunidade, ao longo do ciclo vital. 
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aprendizagem ao longo do EC. Inicialmente, tive uma conversa informal com a mesma, sobre 

os objetivos e anseios para este EC, bem como de que forma estava estruturada a unidade 

curricular e qual o horário que iria realizar. Ainda, me explicou de forma breve o funcionamento 

da unidade, a forma como toda a equipa trabalha, bem como algumas regras, rotinas e 

protocolos pré-estabelecidos pela unidade.  

 De seguida, apresentou-me a estrutura física da unidade e toda a equipa multidisciplinar 

presente. Quanto à estrutura física, a USF Santo António é constituída por dois pisos com vinte 

e um gabinetes, sendo eles: duas salas de tratamentos, nove gabinetes médicos, nove gabinetes 

de enfermagem e um gabinete de planeamento familiar. Para além destes gabinetes, a USF 

possui ainda duas salas de espera para os clientes (uma em cada piso), três balcões de 

atendimento, um back office, uma sala de stock de material, uma sala de reuniões, uma sala de 

depósito de sujos, uma copa para a equipa, um vestiário, duas wc’s para os clientes e duas para 

os profissionais, e um elevador para o 1º piso da USF, permitindo acessibilidade para clientes 

com dificuldades motoras. 

 Como opinião pessoal considero que a estrutura física da unidade encontra-se capaz de 

dar resposta às necessidades da população em geral, estando provida de boas condições e de 

equipamento e material necessário e adequado. 

 Relativamente à estrutura orgânica e funcional da USF Santo António, esta fornece 

cobertura assistencial em módulo de consulta programada, consulta aberta e visita domiciliária, 

de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 20 horas, abrangendo todas as freguesias do 

concelho de Barcelos. É composta por uma equipa multidisciplinar constituída por nove 

médicos, nove enfermeiros, sete secretários clínicos, uma assistente operacional em tempo 

parcial e um segurança.  Esta USF trabalha por enfermeiro de família, sendo que a equipa de 

enfermagem assegura o atendimento a uma lista de clientes, trabalhando por lista médica, ou 

seja, cada enfermeiro encontra-se adstrito à lista de um médico.  

 Semanalmente, às quartas feiras, ocorre uma reunião com toda a equipa 

multiprofissional a fim de se debaterem temas como a funcionalidade da unidade, indicadores 

a cumprir, metas a atingir, entre outros assuntos pertinentes. Estas reuniões apresentam 

características particulares e rotatividade, sendo elas a reunião de conselho geral, reunião de 

grupos de trabalho e reuniões intersectoriais (por equipas: médicos, enfermeiros e secretários 

clínicos). Infelizmente, não pude assistir a estas reuniões, uma vez que não é permitida a 

presença de alunos, dado que nas mesmas são tratados assuntos fundamentais à organização, 

com votações de caráter secreto. Apenas é permitida a presença dos profissionais em funções 

na USF, segundo o descrito no regulamento interno da mesma. 
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 A característica que melhor define a USF Santo António é o espírito de equipa. Daí a 

inexistência de uma hierarquia pré-estabelecida, sendo constituída pelo conselho geral, o 

coordenador da equipa, o conselho técnico e pelos serviços de informação competitiva (grupos 

de trabalho criados no seio da equipa multiprofissional, orientados para a 

monitorização/controle dos distintos programas de saúde). Esta forma de organização permite 

manter uma proximidade essencial para o bom funcionamento da USF e saudável 

relacionamento entre todos os elementos. 

 A USF Santo António articula com diversas equipas na prestação de cuidados 

(Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Equipas Locais de Intervenção, Equipa de 

Cuidados Continuados Integrados), com todas as unidades do Agrupamento de Centros de 

Saúde - ACES Cávado III - Barcelos / Esposende e hospitais definidos nos protocolos pré-

existentes, e com os recursos socias na comunidade (lares, centros de dia e Instituições 

Particulares de Solidariedade Social - IPSS). 

 Nem todas as USF estão no mesmo plano de desenvolvimento organizacional, 

diferenciando-se em três modelos de USF (A, B e C). A USF de Santo António, baseia-se no 

modelo B, desde 01/07/2010, o que significa que a unidade pertence às USF do setor público 

administrativo com regime retributivo especial para todos os profissionais integrando 

remuneração base, suplementos, e compensações pelo desempenho (Decreto-lei nº 298/2007). 

Além disto, possui um tipo de aprendizagem e de aperfeiçoamento de trabalho contínuo em 

equidade de saúde familiar, e ao mesmo tempo constituem um primeiro contributo para o 

desenvolvimento da prática de contratualização interna (Ministério da Saúde, 2012).  

 No apêndice A encontra-se descrita a área da abrangência e população inscrita na USF, 

bem como a missão, a visão e os valores da mesma. 

  Ao longo do EC, colaborei com a equipa de enfermagem na prestação de cuidados 

holísticos, individualizados e personalizados, pelo que procurei olhar para o cliente no seu todo, 

tendo em conta o meio envolvente em que se insere. Nem sempre isto foi fácil, apesar de 

estabelecer uma relação de confiança e empatia com os clientes, por vezes é difícil entender o 

meio familiar e social na qual o cliente se insere. 

 O ser humano é um ser biopsicossocial, e deste modo é importante avaliar a pessoa em 

todas as suas dimensões. A realidade é que a prática clinica ainda foca-se bastante na dimensão 

física, desvalorizando-se as outras dimensões, psicológica e social.  

 Isto para contextualizar, uma de muitas situações que me marcaram neste EC, e me 

fizeram repensar na importância que o enfermeiro tem na vida dos clientes na sua dimensão 

física, psicológica e social, e o quanto é importante ter uma visão holística do cliente. Durante 

este EC, tive a oportunidade de prestar cuidados a uma senhora com a perna direita amputada, 
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na qual possui uma úlcera venosa na perna esquerda. Apesar da sua boa disposição e alegria 

contagiante, esta senhora vive em condições precárias, a viver de alguns apoios e dos pequenos 

trabalhos que faz, sendo ela o sustento da família. Tendo conhecimento do meio familiar e 

social da mesma, todos os enfermeiros contribuem para o seu sustento através da recolha do 

cartão existente na unidade, uma vez que a senhora ganha algum dinheiro com o mesmo. Sem 

dúvida, um gesto tão simples e que contribuí de forma significativa para o bem-estar da senhora. 

Ainda durante os tratamentos, a mesma acabava por desabafar connosco e agradecia pelos 

cuidados prestados, dizendo “Eu gosto tanto destes enfermeiros, o que me vale são eles”. De 

facto, um caso em que todas as dimensões do ser humano foram avaliadas e tidas em conta na 

prestação de cuidados, sendo estes individualizados, personalizados e acima de holísticos.  

 Em concordância com Almeida (2011), é importante compreender que o processo de 

enfermagem “trata-se de um processo contínuo e dinâmico, que possibilita alterar os cuidados 

à medida que se alteram as necessidades do utente”. Compreende, ainda, que este processo 

desdobrasse em cinco fases diferentes, que devem apresentar-se interrelacionadas e 

interdependentes, sendo elas: avaliação inicial; diagnósticos; planeamento; implementação e 

avaliação final. 

 A meu ver, ao longo das consultas de enfermagem consegui aplicar as diversas etapas 

do processo de enfermagem e responder às necessidades dos indivíduos e familiares, prestando 

cuidados holísticos, humanos e personalizados.  

 Com o auxílio do sistema de informação Sclínico foi possível, nas diversas consultas 

efetuadas, realizar e atualizar o processo de enfermagem dos clientes, procedendo-se à 

realização da avaliação inicial, ao levantamento dos diagnósticos pertinentes a cada indivíduo, 

ao planeamento e posterior implementação dos cuidados, e por fim à avaliação dos resultados 

obtidos, quando assim era possível. 

 No final deste primeiro objetivo geral, considero que o concretizei plenamente, uma vez 

que realizei todas as atividades planeadas. Assim sendo, sinto adquiridas as seguintes 

competências da OE (2012): (1) Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos 

juízos profissionais que elabora; (9) Garante a confidencialidade e a segurança da informação, 

escrita e oral, adquirida enquanto profissional; (20) Aplica os conhecimentos e as técnicas mais 

adequadas, na prática de Enfermagem; (33) Trabalha em colaboração com outros profissionais 

e com outras comunidades; (34) Vê o indivíduo, a família e a comunidade numa perspetiva 

holística que tem em conta as múltiplas determinantes da saúde; (37) Atua de forma a dar poder 

ao indivíduo, à família e à comunidade, para adotarem estilos de vida saudáveis; (44) Efetua, 

de forma sistemática, uma apreciação sobre os dados relevantes para a conceção dos cuidados 

de Enfermagem. 
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1.2 - OBJETIVO GERAL II 

 

 Colaborar de forma ativa no planeamento e realização das consultas em vigor na 

USF Santo António; 

 Cooperar na administração de terapêutica, vacinação infantojuvenil e de adultos, 

tratamento de feridas e visitas domiciliárias. 

 

 De forma a beneficiar a minha prestação nas várias consultas de enfermagem, decidi, 

logo no inicio do EC, questionar a Enf.ª Orientadora acerca das mesmas, dos diversos 

programas de saúde em vigor, para que assim pudesse rever e atualizar os meus conhecimentos. 

 Como estão implementadas na USF Santo António várias consultas de enfermagem, de 

acordo com a carteira básica de serviços (consulta infantil e juvenil, planeamento familiar e 

rastreio das doenças oncológicas, saúde materna, diabetes, hipertensão arterial, hipocoagulação, 

saúde do adulto e saúde das pessoas idosas) foram surgindo algumas dúvidas e dificuldades 

relativamente aos temas a abordar e as atividades que deveriam ser desenvolvidas em cada 

consulta de enfermagem. Deste modo, tomei a iniciativa de realizar algumas pesquisas e realizar 

uma espécie de guia orientador de como deveria proceder em cada consulta (cf. Apêndice B), 

o que me ajudou bastante.  

 Em todas as consultas de enfermagem tive em consideração o preconizado nos diversos 

programas nacionais de saúde da Direção Geral de Saúde - DGS, e nos manuais de 

procedimentos da USF.  

 De todas as consultas efetuadas, a consulta de saúde infantil e juvenil foi a que tive mais 

dúvidas e dificuldades, para a qual tive de realizar mais pesquisas, nomeadamente em relação 

à alimentação no primeiro ano de vida, às consultas de vigilância consoante a idade, saber o 

que se avalia em cada consulta e em cada parâmetro da Escala de Mary Sheridan de acordo 

com a idade e os vários temas a abordar nas consultas juvenis. 

 Ao longo das diversas consultas de enfermagem, para além dos ensinos efetuados e das 

atividades desenvolvidas, tive a oportunidade de trabalhar no sistema de informação Sclínico, 

no qual posso afirmar que já domínio.  Acrescento que em todas as consultas procurei manter 

uma postura correta e profissional, e estabelecer uma relação empática e de confiança com os 

clientes.  

  Uma vez que a USF Santo António possui uma grande afluência de clientes, tive o 

privilégio de desenvolver diversas atividades e ensinos em todos os programas existentes e 

Aplicar conhecimentos acerca dos diferentes programas de saúde em vigor. 

 



11 
 

colaborar em inúmeras consultas com clientes de praticamente todas as idades, o que foi 

enriquecedor para a minha aprendizagem enquanto futura profissional de saúde. 

 Ao longo do EC, tive a oportunidade de preparar e administrar todas as vacinas do 

Programa Nacional de Vacinação – PNV (cf. Anexo A) e algumas vacinas extraplano, 

recomendadas pela DGS, nomeadamente a vacina contra rotavírus, varicela, neisseria 

meningitidis B e hepatite A. Administrei, ainda vária terapêutica por via intramuscular (Haldol, 

Neurobion, Hidrocortisona, Lentocilin, Relmus e Voltaren), subcutânea (insulina, 

enoxaparinas, vacinas antialérgicas) e endovenosa (Aclasta). 

  Sempre que administrava uma vacina ou terapêutica, tinha em atenção o local e a via 

de administração e o devido cuidado de explicar o procedimento e as possíveis reações adversas 

ao cliente. 

 É de salientar que em todas as consultas verifiquei, através do programa informático, se 

o cliente possuía o PNV atualizado, de modo a promover uma maior taxa de cobertura vacinal. 

Colaborei, também, na verificação da lista de clientes que deveria tomar a vacina do tétano e 

difteria este ano, pelo que foram convocados e agendado o dia para a sua administração. 

 O tratamento de feridas foi uma das atividades que mais desenvolvi, respeitando sempre 

os princípios técnicos da sua execução. Deste modo, executei tratamentos a feridas cirúrgicas, 

traumáticas, queimaduras e úlceras venosas e arteriais, além da remoção de material cirúrgico.  

Notei um grande desenvolvimento da minha parte no tratamento às diversas feridas, pois tive a 

capacidade de adquirir gradualmente mais autonomia, aplicar os meus conhecimentos e adquirir 

outros.  

 Durante o decorrer do EC colaborei, todas as semanas, com os enfermeiros nas visitas 

domiciliárias, na qual ajudava a preparar o material para o domicílio tendo em conta as 

necessidades dos clientes. Nestas visitas domiciliárias, tive a oportunidade de realizar alguns 

tratamentos de feridas, avaliar a tensão arterial, a glicémia capilar e o valor de Índice 

Internacional Normalizado - INR a clientes que se encontravam sob vigilância, bem como 

realizar ensinos oportunos a estes. Ainda, colaborei nas visitas domiciliárias à puérpera e ao 

recém-nascido, nas quais era realizado ao recém-nascido o teste de diagnóstico precoce, a 

avaliação do peso e o levantamento de todos os dados de nascimento para a posterior realização 

do processo de enfermagem, assim como a vigilância da puérpera e o esclarecimento de 

dúvidas. 

 Posto isto, considero que o objetivo geral II foi alcançado. A meu ver, adquiri as 

seguintes competências da OE (2012): (1) Aceita a responsabilidade e responde pelas suas 

ações e pelos juízos profissionais que elabora; (20) Aplica os conhecimentos e as técnicas mais 

adequadas, na prática de Enfermagem; (24) Ajuíza e toma decisões fundamentadas, qualquer 
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que seja o contexto da prestação de cuidados; (26) Organiza o seu trabalho, gerindo eficazmente 

o tempo; (38) Fornece informação de saúde relevante para ajudar os indivíduos, a família e a 

comunidade a atingirem os níveis ótimos de saúde e de reabilitação; (41) Reconhece o potencial 

da educação para a saúde nas intervenções de Enfermagem; (44) Efetua, de forma sistemática, 

uma apreciação sobre os dados relevantes para a conceção dos cuidados de Enfermagem; (70) 

Garante a segurança da administração de substâncias terapêuticas. 

 

 

1.3 - OBJETIVO GERAL III 

   Realizar ensinos no âmbito dos programas de saúde em vigor; 

   Elaborar panfleto(s) e/ou póster informativo, sobre um tema pertinente para a 

promoção da saúde e prevenção da doença; 

   Realizar uma sessão de educação para a saúde, sobre uma temática pertinente para 

a comunidade. 

 

  Durante as consultas de enfermagem, realizei sempre ensinos oportunos, direcionando-

os para as dúvidas, medos e preocupações dos clientes, de forma a prevenir complicações e 

proporcionar ganhos em saúde. Para além disto, tentei sempre sensibilizar os clientes para a 

importância dos conselhos e ensinos fornecidos pelos profissionais de saúde, explicando 

também que tudo o que é dito é com o objetivo de promover a sua saúde. 

 Na minha opinião, a realização de ensinos é de extrema importância para que os clientes 

se consciencializem que são responsáveis pela própria saúde, pois só assim é que se consegue 

efetuar mudanças no comportamento destes. 

 De forma a realizar um panfleto e/ou póster que causasse algum impacto na população 

abrangente da USF Santo António, tentei inicialmente perceber quais as patologias mais 

frequentes, e sobretudo qual o grau de conhecimento que havia acerca das mesmas.  

 Apercebi-me, então que havia um grande número de diabéticos e hipertensos inscrito na 

unidade. No entanto, após uma conversa com a Enf.ª Orientadora na intenção de elaborar um 

panfleto sobre essas temáticas, a mesma referiu que eram temas já bastante abordados por 

outros colegas de enfermagem. Assim, com vista a realizar um panfleto oportuno, sobre uma 

temática que ainda não tivesse sido abordada na unidade, decidi fazer um panfleto na área de 

saúde materna.  

Implementar atividades específicas para a promoção da saúde e prevenção da doença. 
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  Visto que a saúde materna engloba várias temáticas, e todas elas interessantes e 

importantes, decidi elaborar um pequeno questionário (cf. Apêndice C) destinado às grávidas a 

frequentar as consultas de enfermagem. Tendo como objetivo perceber quais as temáticas que 

as grávidas gostariam de ter mais orientação, indo ao encontro dos seus interesses, e assim 

elaborar o panfleto nesse sentido. O questionário foi aplicado nas consultas de enfermagem de 

saúde materna, durante quatro dias, após ter sido realizado o pedido de autorização ao 

coordenador da unidade (cf. Apêndice D). O questionário era composto por três perguntas de 

resposta fechada e uma aberta, consoante a resposta dada na pergunta anterior. É de salientar 

que foi garantida a confidencialidade e o anonimato de toda a informação recolhida.  

 Após a sua aplicação, recolhi os questionários preenchidos, no total de dez 

questionários, e analisei os mesmos, pelo que conclui que a amamentação era o tema que as 

grávidas gostariam de ter mais orientação. Posto isto, elaborei o panfleto sobre essa temática 

(cf. Apêndice E), de modo a ir ao encontro das necessidades da população alvo e contribuir 

para a promoção e educação em saúde materna. 

 Após a elaboração do panfleto, decidi também realizar uma sessão de educação para a 

saúde sobre os cuidados ao recém-nascido, englobando a amamentação, uma vez que se 

constatou ser um tema de interesse das grávidas. O objetivo desta sessão é sensibilizar as 

grávidas para a prestação de cuidados corretos ao recém-nascido, assim como esclarecer as 

dúvidas mais frequentes dos pais, evidentes, nas primeiras consultas ao recém-nascido. 

 Para tal, convoquei por via telefónica todas as grávidas inscritas na unidade, que se 

encontram no terceiro trimestre de gravidez. A sessão realizar-se-á no dia 29 de abril, pelas 14 

horas, na sala de reuniões da USF, tendo a duração de uma hora. De forma a complementar a 

sessão elaborei um panfleto (cf. Apêndice E) com toda informação que será abordada, para no 

final serem distribuídos pelas grávidas presentes. 

 A avaliação desta sessão não foi possível, uma vez que a sua realização está agendada 

para uma data após a entrega deste relatório. 

 A meu ver, este objetivo geral foi atingido, uma vez que realizei todas as atividades a 

que me propus. Relativamente às competências adquiridas da OE  (2012), considero que adquiri 

as seguintes: (35) Participa nas iniciativas de promoção da saúde e prevenção da doença, 

contribuindo para a sua avaliação; (37) Atua de forma a dar poder ao indivíduo, à família e à 

comunidade, para adotarem estilos de vida saudáveis; (38) Fornece informação de saúde 

relevante para ajudar os indivíduos, a família e a comunidade a atingirem os níveis ótimos de 

saúde e de reabilitação; (41) Reconhece o potencial da educação para a saúde nas intervenções 

de Enfermagem; (61) Inicia, desenvolve e suspende relações terapêuticas com o cliente e/ou 

cuidadores, através da utilização de comunicação apropriada e capacidades interpessoais; (63) 
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Assegura que a informação dada ao cliente e/ou aos cuidadores é apresentada de forma 

apropriada e clara; (64) Responde apropriadamente às questões, solicitações e aos problemas 

dos clientes e/ ou dos cuidadores, no respeito pela sua área de competência. 

 

 

1.4 - OBJETIVO GERAL IV 

 Atualizar e consolidar os conhecimentos teórico-científico adquiridos, de modo a 

aplicá-los na prática; 

 Desenvolver competências relacionais, comunicacionais e humanas, durante o 

ensino clínico; 

 Estabelecer relações interpessoais eficazes com toda a equipa multidisciplinar; 

 Prestar cuidados de enfermagem respeitando os princípios básicos de atuação. 

 

Sendo a enfermagem uma profissão na área da saúde, requer uma multiplicidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, e daí ser tão imprescindível a atualização contínua dos 

conhecimentos e técnicas já adquiridas, uma vez que estão em constante inovação e mudança. 

Deste modo, considero que os EC são a melhor oportunidade de atualizar, consolidar e 

aperfeiçoar esses conhecimentos, pois aplicámo-los na prática o que permite fazer uma 

autorreflexão daquilo que fizemos bem ou mal, como havemos de melhorar e como ultrapassar 

as nossas dificuldades.   

No decorrer deste EC, procurei sempre rever e atualizar diariamente os meus 

conhecimentos e técnicas de forma a manter-me atualizada e poder prestar cuidados de 

enfermagem com segurança e autonomia. Além disto, sempre que iam surgindo situações novas 

que nunca tive contacto, tinha sempre o cuidado de realizar pesquisas de modo a adquirir 

conhecimentos sobre o assunto. Como já aconteceu em EC anteriores, apercebi-me que nem 

tudo o que aprendemos na teoria é possível transpor para a prática, sendo que às vezes é 

necessário improvisar e adaptar a situação aos recursos disponíveis, sem nunca comprometer o 

bem-estar e conforto dos clientes.  

 A parte humana em enfermagem é tão ou mais importante que a parte técnica, e requer 

muita dedicação e esforço por parte de cada um. Para se desenvolver competências humanas e 

relacionais, é necessário estabelecer uma relação de empatia e confiança com os clientes, saber 

ouvir e manter a calma em situações um pouco mais complicadas, mas acima de tudo respeitar 

sempre todos os clientes. Para tal, é necessário saber comunicar, pois é pela comunicação 

Consolidar conhecimentos e competências ao nível cientifico, técnico e relacional. 
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estabelecida com o cliente que é possível compreendê-lo no seu todo, isto é, no seu modo de 

pensar, sentir e agir. Só desta forma podemos identificar os problemas sentidos pelos clientes 

com base no significado que os mesmos atribuem aos fatos que lhes acontecem. 

  Ao longo de todo o EC, esforcei-me sempre para estabelecer uma relação empática e 

de confiança com os clientes, adotando sempre uma postura ética e adequando a linguagem à 

pessoa a quem me dirigia, de modo a proporcionar um ambiente de confiança, propício ao 

estabelecimento de uma relação de ajuda. Como futura profissional de saúde considero que o 

estabelecimento desta relação terapêutica é essencial na prestação de cuidados de excelência, 

pois só assim conseguimos conhecer o cliente na sua totalidade e atuar da melhor forma 

possível. 

 Acrescento, ainda que estabeleci relações interpessoais eficazes com toda a equipa 

multidisciplinar, comunicando de forma eficaz e ativa em prol do bom funcionamento da USF. 

 Durante o EC, procurei sempre respeitar os princípios básicos de atuação aquando da 

prestação de cuidados, assegurando que estes fossem prestados de forma correta e segura, 

zelando pelo conforto, privacidade e bem-estar do cliente. Para que isto acontecesse planeei 

previamente as atividades, assim como o material necessário, de forma a economizar tempo, 

esforço e material. Também, tentei adaptar cada procedimento à realidade e ao cliente, desde 

que não interferisse com os princípios básicos de atuação. 

 Demonstrei empenho e interesse em todas as atividades que desenvolvi, revelando 

sempre bastante iniciativa e interesse em aprender, disponibilizando-me com frequência para 

realizar os diversos procedimentos e/ou atividades que iam surgindo. Quando tinha dúvidas ou 

dificuldades relativamente a uma determinada técnica ou assunto, questionava sempre a Enf.ª 

Orientadora ou outro enfermeiro que estivesse presente. 

 Completada mais uma reflexão, neste caso do quarto objetivo geral, posso afirmar que 

o mesmo foi alcançado, visto que consegui realizar todas as atividades previamente delineadas. 

Como competências adquiridas e/ou aperfeiçoadas da OE (2012), destaco: (25) Fornece a 

fundamentação para os cuidados de Enfermagem prestados; (26) Organiza o seu trabalho, 

gerindo eficazmente o tempo; (61) Inicia, desenvolve e suspende relações terapêuticas com o 

cliente e/ou cuidadores, através da utilização de comunicação apropriada e capacidades 

interpessoais; (63) Assegura que a informação dada ao cliente e/ou aos cuidadores é apresentada 

de forma apropriada e clara; (68) Cria e mantém um ambiente de cuidados seguro, através da 

utilização de estratégias de garantia da qualidade e de gestão do risco; (73) Aplica o 

conhecimento sobre práticas de trabalho interprofissional eficazes; (74) Estabelece e mantém 

relações de trabalho construtivas com enfermeiros e restante equipa; (75) Contribui para um 

trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de colaboração; (92) Assume 
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responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida e pela manutenção e aperfeiçoamento das 

competências; (96) Aproveita as oportunidades de aprender em conjunto com os outros, 

contribuindo para os cuidados de saúde. 

 

 

1.5 - OBJETIVO GERAL V 

 Colaborar na gestão, organização e reposição de material de consumo clínico e 

produtos farmacêuticos; 

 Evitar consumos desnecessários e zelar pela boa utilização e conservação do 

material e equipamento; 

 Consultar os diversos protocolos e procedimentos de gestão de recursos humanos 

e de material; 

 Contribuir para a gestão correta dos resíduos hospitalares. 

 

 Na USF Santo António não existem dias específicos para realizar a gestão de stock, pelo 

que esta é realizada uma vez por semana, quando surge oportunidade.  

 A responsabilidade da gestão de stock está dividida por enfermeiros, sendo duas 

enfermeiras responsáveis pelo material farmacêutico e clínico, outras duas enfermeiras 

responsáveis pela gestão das vacinas e uma enfermeira responsável pelos dispositivos 

intrauterinos e implantes subcutâneos.  Deste modo, a gestão de stock é feita através do 

programa informático Logibéria, na qual as mesmas vão dando baixa dos materiais que vão 

sendo utilizados e o próprio programa assimila as quantidades e os materiais que são necessários 

ser repostos pelo serviço de aprovisionamento da Administração Regional de Saúde do Norte. 

Para tal, e de modo a facilitar este pedido de material, é efetuada a contagem do mesmo através 

do preenchimento de uma checklist.  

 Após a chegada do material ao serviço, procede-se ao seu armazenamento, bem como à 

confirmação das quantidades requeridas e fornecidas. É preciso ter em conta que as quantidades 

de material solicitado devem suportar as necessidades do serviço, até nova reposição.  

 Tive o privilégio de colaborar na gestão de todo o material, desde a reposição e 

organização nos devidos locais (sala de enfermagem e tratamentos e mala de domicílios) à 

contagem das vacinas, realizando posteriormente com o auxilio da Enf.ª Orientadora a baixa 

das mesmas no programa informático. Para além disto, tive a oportunidade de verificar e repor 

o material que se encontrava perto do término do prazo de validade, no carro de emergência.  

Colaborar na gestão dos cuidados de enfermagem, dos recursos humanos e matérias. 
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  Houve da minha parte a preocupação de utilizar, de forma correta, todos os materiais e 

equipamentos, contribuindo assim para a conservação destes, evitando consumos 

desnecessários. Além disto, verifiquei sempre a validade e conservação de todos os materiais 

antes da sua utilização. Contribui, também, para a gestão correta dos resíduos, realizando a 

triagem de todo o material resultante das atividades.   

 Efetivamente, existe na unidade vários documentos alusivos à gestão de recursos 

humanos e material, pelo que tive a oportunidade de os consultar. Relativamente à gestão de 

recursos humanos, cabe a uma enfermeira, a um secretário clínico e ao coordenador (médico), 

responsáveis pela gestão de pessoal, realizar o planeamento, organização, coordenação e 

controlo de todas as pessoas que trabalham na unidade. 

 Dado por concluído este objetivo, considero que foi alcançado positivamente. Assim, 

como competências adquiridas da OE (2012), saliento: (24) Ajuíza e toma decisões 

fundamentadas, qualquer que seja o contexto da prestação de cuidados; (33) Trabalha em 

colaboração com outros profissionais e com outras comunidades; (75) Contribui para um 

trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de colaboração; (85) Contribui 

para o desenvolvimento da prática de enfermagem. 

 

 

1.6 - OBJETIVO GERAL VI 

   Consultar documentos pertinentes para o bom desempenho no ensino clínico e     

aquisição de competências profissionais; 

   Atualizar e consolidar conhecimentos, através da pesquisa e recolha de informação 

pertinente, utilizando as bases de dados, documentos existentes na unidade 

funcional e livros/revistas. 

 

 Para obter um bom desempenho ao longo do EC, foi crucial consultar diversos 

documentos com o intuito de atualizar, rever e consolidar conhecimentos. Assim, recorri a 

diversos sites de saúde, como a OE e a DGS por serem duas fontes de formação imprescindíveis 

para a profissão de enfermagem, com o intuito de rever normas e diretrizes preconizados pelos 

mesmos. No site da DGS, pesquisei sobre os diversos programas de saúde em vigor e sobre as 

respetivas normas e diretrizes preconizadas. Enquanto no site da OE, pesquisei acerca das 

Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais que foram necessárias para o 

Desenvolver hábitos de pesquisa em documentos da especialidade e nas bases de dados 

internacionais de enfermagem baseada na evidência para atualizar os conhecimentos. 
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desenvolvimento deste relatório, em que refiro quais as competências que adquiri ao longo do 

EC.  

 Recorri, também, a diversas bases de dados com o intuito de realizar pesquisas sobre 

temáticas pertinentes e que suscitavam a minha curiosidade, para a sua posterior aplicação nas 

oportunidades que iam surgindo ao longo do EC. Procurei sempre pesquisar documentos 

atualizados e com rigor científico.  

 Para um melhor desempenho neste EC, ainda consultei livros e artigos de revistas sobre 

as temáticas que me suscitavam mais dúvidas nas consultas de enfermagem, nomeadamente o 

desenvolvimento infantil, de forma a complementar os meus conhecimentos.  

 Ainda consultei diversos documentos existentes na unidade, desde manuais de 

procedimentos, protocolos e normas, que foram essências para o conhecimento da dinâmica 

funcional da unidade, para a consolidação de conhecimentos e para a concretização deste 

relatório.  

 Terminada a reflexão deste objetivo, posso afirmar que este foi alcançado com sucesso, 

pois todas as atividades previamente delineadas foram realizadas, adquirindo desta forma 

algumas competências da OE (2012), sendo elas: (86) Valoriza a investigação como contributo 

para o desenvolvimento da Enfermagem e como meio para o aperfeiçoamento dos padrões de 

qualidade dos cuidados; (92) Assume responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida e 

pela manutenção e aperfeiçoamento das competências; (93) Atua no sentido de ir ao encontro 

das suas necessidades de formação contínua; (96) Aproveita as oportunidades de aprender em 

conjunto com os outros, contribuindo para os cuidados de saúde. 

 

 

1.7 - OBJETIVO GERAL VII 

   Consultar e cumprir com o Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros, Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais e o Código Deontológico dos Enfermeiros; 

   Aperfeiçoar a capacidade de planear e estabelecer prioridades na prestação de 

cuidados; 

   Adotar uma postura correta e profissional perante toda a equipa multidisciplinar e 

clientes. 

Desenvolver competências, em cuidados de saúde primários, que permitam alcançar 

o perfil de competências de enfermeiro de cuidados gerais definidas pela Ordem dos 

Enfermeiros. 
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 Na reta final do curso de enfermagem, considero que tanto o Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros - REPE, Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro 

de Cuidados Gerais e o Código Deontológico dos Enfermeiros, são essenciais para o exercício 

da profissão. Com a leitura do REPE, entendi que este configura o exercício de enfermagem, 

clarifica conceitos, intervenções e áreas de atuação, assim como os direitos e deveres dos 

enfermeiros. Relativamente ao Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais, li o respetivo documento algumas vezes ao longo do EC, de modo a verificar 

quais as competências que já tinha alcançado e quais as que poderia atingir ao longo deste EC. 

No que concerne ao Código Deontológico dos Enfermeiros, menciona os deveres dos 

enfermeiros, na qual a meu ver é de extrema importância para a uniformização da conduta dos 

enfermeiros. Todos os meus atos foram baseados no código deontológico, respeitando sempre 

a decisão do cliente, em qualquer circunstância. 

 O planeamento e o estabelecimento de prioridades são duas tarefas importantes durante 

a prestação de cuidados de enfermagem, uma vez que sem elas não é possível organizar o 

trabalho tendo em conta o tempo necessário para cada atividade. Durante estas oito semanas de 

EC, a meu ver consegui de alguma forma planear e estabelecer prioridades na prestação de 

cuidados.  Tentei sempre melhorar a minha prestação de cuidados, refletindo diariamente sobre 

o que fiz, de modo a cada dia melhorar e realizar todas as atividades com mais destreza e 

autonomia. 

 Ao longo deste EC, mantive sempre uma postura correta, assertiva e profissional, 

demonstrando respeito por todos os clientes e por toda a equipa multidisciplinar, de forma a 

cooperar com os mesmos e a estabelecer uma relação de confiança.  

 Este último objetivo geral foi, assim como todos os outros, atingido com sucesso devido 

à concretização de todas as respetivas atividades. No que diz respeito às competências da OE 

(2012), considero adquiridas as seguintes: (5) Exerce de acordo com o Código Deontológico; 

(7) Atua na defesa dos direitos humanos, tal como descrito no Código Deontológico; (9) 

Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, adquirida enquanto 

profissional; (10) Respeita o direito do cliente à privacidade; (11) Respeita o direito do cliente 

à escolha e à autodeterminação referente aos cuidados de Enfermagem e de saúde; (15) Respeita 

os valores, os costumes, as crenças espirituais e as práticas dos indivíduos e grupos; (49) 

Estabelece prioridades para os cuidados, sempre que possível, em colaboração com os clientes 

e/ou cuidadores; (74) Estabelece e mantém relações de trabalho construtivas com os 

enfermeiros e restante equipa; (83) Promove e mantém a imagem profissional da Enfermagem. 
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CONCLUSÃO 

 

 O término de todo e qualquer trabalho académico necessita de uma breve consideração 

final, que deve patentear a sua pertinência e dar ênfase às ideias principais que o integram. Posto 

isto, a realização deste relatório foi primordial para descrever todo o desempenho individual 

através do relatar das atividades realizadas, objetivos e competências adquiridas. Considero que 

o mesmo intervém de forma positiva na formação em enfermagem e na formação pessoal, 

evoluindo o espírito critico, reflexivo e humano dos alunos.  

 Este EC foi um período de desenvolvimento quer a nível profissional como pessoal, 

extremamente gratificante, uma vez que me permitiu desenvolver novos conhecimentos e 

aprofundar outros já existentes, e executar uma panóplia de atividades de enfermagem. Posso 

afirmar que a aprendizagem foi uma constante ao longo destas oito semanas.  

 Ao longo do EC, esforcei-me para dar o meu melhor tanto a nível prático como teórico, 

aplicando todos os conhecimentos e ultrapassando os obstáculos que iam surgindo. Procurei, 

também, ter um papel ativo no meu processo de autoformação e aprendizagem, revelando 

interesse, responsabilidade e iniciativa na prestação de cuidados. Reconheço que tenho ainda 

muito para aprender e evoluir, e que terei de estar em constante processo de aprendizagem para 

poder alcançar a excelência profissional. 

 A passagem pela USF Santo António constituiu uma experiência muito gratificante e 

diferente dos EC anteriores, uma vez que a responsabilidade e autonomia foi diferente daquela 

que tive em outros EC. Considero que este EC teve um impacto bastante positivo para a 

aquisição e aperfeiçoamento de competências de enfermagem, fundamentais para a minha 

futura vida profissional e pessoal, que pretendo continuar a desenvolver.  

 Inicialmente, surgiram algumas dificuldades relativamente aos temas a abordar e as 

atividades que deveriam ser desenvolvidas em cada consulta de enfermagem, sendo que através 

da realização de várias pesquisas e da consolidação de conhecimentos, estas foram 

ultrapassadas. Considero que a minha maior dificuldade foi conciliar a realização do ensino 

clínico com os restantes documentos necessários para o cumprimento do guia de funcionamento 

da unidade curricular, pois com a realização dos diversos turnos e responsabilidade no que diz 

respeito à vida pessoal, torna-se difícil a realização dos mesmos.  

 Considero que atingi os objetivos inicialmente proposto, na medida em que o presente 

relatório permitiu-me refletir sobre todo o meu desempenho ao longo do EC, dando a conhecer 

todo o período de aprendizagem, com base na descrição e reflexão das atividades desenvolvidas 



21 
 

e das competências adquiridas. É de salientar, que o mesmo foi essencial para identificar e 

refletir sobre as minhas dificuldades, e assim expor como as mesmas foram ultrapassadas. Sem 

dúvida, que este relatório facilitou a minha autoavaliação destas oito semanas de EC.  

 Fica a sugestão de reconsideração da cotação dada a cada parte da avaliação desta 

unidade curricular, pois considero que a mesma encontra-se desequilibrada ao realizar um 

trabalho escrito com a mesma ponderação que o ensino clinico, sendo que a meu ver a parte 

prática é muito mais importante para o processo de aprendizagem do aluno. 

 Em suma, faço um balanço muito positivo de todo este período, enaltecendo o gosto e 

respeito que tenho pela minha futura profissão. Fica também o agradecimento a toda a equipa 

da USF Santo António, especialmente à Enf.ª Orientadora, por ter contribuído para a minha 

aprendizagem, e por me ter feito sentir um pouco mais como colega e não apenas como uma 

aluna.  
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APÊNDICE A - USF Santo António 

 

 A USF Santo António é uma unidade com autonomia de gestão técnico assistencial que 

é parte integrante do ACES Cávado III Barcelos/Esposende. A equipa é formada por médicos, 

enfermeiros e secretários clínicos, cujo objetivo é a prestação de cuidados personalizados, 

promovendo a saúde e bem-estar do utente e apostando fortemente na promoção da saúde e 

prevenção da doença. Assim a USF Santo António tem como:  

 a) Missão: prestação de cuidados personalizados à população inscrita da área geográfica 

garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos mesmos;  

 b) Visão: prestação de cuidados de saúde primários de excelência, adequados às 

características da população, próxima das famílias e dos cidadãos, sustentável e baseada na 

vontade empreendedora dos profissionais; 

 c) Valores: constituem a base do relacionamento entre os profissionais cuja 

implementação constitui, indiscutivelmente, a garantia da viabilização da USF. Os mais 

evidentes são: 

 Confiança, que se traduz na capacidade afirmativa de enfrentarmos com sucesso os 

problemas que se nos irão deparar; 

 Solidariedade, que reafirma a coesão do grupo e o espírito da equipa;  

 Humildade que confirma a necessidade de evoluirmos numa atitude de compreensão e 

reflexão relativamente aos colegas e utentes. Devemos aprender todos uns com os 

outros; 

 Respeito, base do relacionamento humano que se traduz pela consciência das nossas 

diferenças e compreensão das mesmas;  

 Cooperação, que constitui a capacidade de nos interligarmos com vista a alcançar metas 

definidas e traçadas; 

 Conciliação, ponderação reflexiva que ameniza e tende a atenuar situações, por vezes, 

divergentes;  

 Autonomia, que assenta na auto-organização funcional e técnica, visando o 

cumprimento do plano de ação da unidade funcional;  

 Articulação, que constitui a base legal do relacionamento entre serviços, sectores ou 

instituições;  

 Gestão participativa, forma evoluída de todos nos empenharmos, de forma concertada, 

ativa, diligente com vista a atingir objetivos comuns; 
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 Avaliação, objetiva e permanente de forma a evitarmos reincidência de situações 

gravosas. 

 

 

Área Geográfica e População Inscrita 

 

 A USF Santo António situa-se no Concelho de Barcelos, e está integrada no ACES 

Cávado III Barcelos/Esposende. O Concelho de Barcelos enquadra-se no distrito de Braga, 

situado na região Norte e sub-região do Cávado, possuindo mais de 100 mil habitantes. É sede 

de um município com 378,9 km² de área, atualmente subdividido em 61 freguesias, sendo a 

grande maioria dos clientes das freguesias de Barcelos e Arcozelo, no entanto encontram-se 

inscritos clientes de todo o concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://rubrovivo2010-ordemdeavis.blogs.sapo.pt/1065.html 

  

 O concelho de Barcelos dispõe de uma boa rede de transportes, os quais circunscrevem 

todas as suas freguesias, dos quais se destacam os autocarros, comboio e táxi. Relativamente 

aos recursos sociais na comunidade referimos a existência de várias IPSS, estabelecidas 

geograficamente em diversas freguesias, que fornecem resposta a nível do apoio domiciliário, 

centro de dia, recolha e distribuição de alimentos, entre outros.  

https://rubrovivo2010-ordemdeavis.blogs.sapo.pt/1065.html
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 A USF Santo António abrange uma população de 17704 clientes, sendo a proporção de 

homens e mulheres muito semelhante. A população é maioritariamente constituída por jovens 

adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/1/10007/1030271/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/1/10007/1030271/Pages/default.aspx
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APÊNDICE B - Guião Orientador das Consultas de Enfermagem 

 

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil 

 Acolhimento da criança e pais; 

 Visita domiciliária ao recém-nascido: realizar o teste de diagnóstico precoce, 

avaliar o peso e realizar ensinos sobre os cuidados ao recém-nascido; 

 Avaliação dos parâmetros antropométricos e percentis: peso corporal; estatura; 

índice de massa corporal, perímetro cefálico; 

 Avaliação do desenvolvimento, segundo a Escala de Mary Sheridan; 

 Avaliação dos sinais vitais; 

 Promoção do papel parental; 

 Verificação do cumprimento do PNV; 

 Administração das vacinas do PNV e extraplano; 

 Realização de ensinos oportunos de acordo com a idade da criança ou adolescente 

e o seu desenvolvimento;  

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico e boletim de 

saúde infantil e juvenil. 
 

Consulta de Saúde Materna 

 Acolhimento da cliente; 

 Colheita da história de dados da cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações da mesma e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Avaliação da estimativa da idade gestacional, bem como da data provável do 

parto; 

 Fornecimento de informação acerca dos direitos da grávida (consultas e exames 

gratuitos, cheque dentista); 

 Promoção da adaptação do casal ao novo estádio de vida familiar; 

 Promoção da adaptação à gravidez; 

 Realização de ensinos oportunos, consoante a idade gestacional; 

 Incentivar e encaminhar a grávida para as aulas de preparação para o parto; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

 Administração da vacina do Tétano Difteria e Tosse Convulsa; 

 Avaliação dos parâmetros urinários; 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico e boletim de 

saúde da grávida; 
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 Vigilância da puérpera e realização da visita domiciliária. 

Consulta de Planeamento Familiar e Rastreio Oncológico 

 Acolhimento do cliente; 

 Colheita da história de dados do cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações do mesmo e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Realização de ensinos oportunos, sobre a autovigilância, métodos contracetivos, 

rastreio do cancro do colo do útero e mama, doenças sexualmente transmissíveis, 

vantagens de uma gravidez planeada e vigiada, entre outros; 

 Identificação e orientação de casais que pretendem engravidar; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

 Fornecimento dos contracetivos prescritos; 

 Auxiliar a equipa médica n o rastreio do cancro do colo do útero e na 

colocação/remoção de métodos contracetivos, tais como, o dispositivo intrauterino 

ou o implante contracetivo; 

 Monitorização de risco de diabetes tipo II; 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico e boletim de 

saúde reprodutiva e planeamento familiar. 

 

 

Consulta de Diabetes 

 Acolhimento do cliente; 

 Colheita da história de dados do cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações do mesmo e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Avaliação da glicémia capilar; 

 Realização de ensinos oportunos, sobre o desenvolvimento de competências de 

autocontrolo da doença crónica, cuidados aos pés, hábitos alimentares e hídricos 

adequados, bem como sobre a importância de realizar exercício físico e alterar os 

estilos de vida de forma a reduzir os fatores de risco, a autovigilância da glicémia 

capilar, sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia, possíveis complicações da 

diabetes, entre outros; 

 Observação minuciosa dos pés, nas regiões de pressão bem como nas zonas 

interdigitais; 

 Cálculo do risco de neuropatia diabética através da avaliação da sensibilidade de 

ambos os pés (monofilamento e do diapasão) e auscultação do ritmo dos pulsos 

tibiais e pediosos; 
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 Instruir sobre a administração de insulina, se necessário; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico.  

 

Consulta de Hipertensão Arterial 

 Acolhimento do cliente; 

 Colheita da história de dados do cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações do mesmo e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Realização de ensinos oportunos, sobre o desenvolvimento de competências de 

autocontrolo da doença, consequências do consumo de tabaco e álcool, cuidados 

de higiene e conforto, hábitos alimentares e hídricos adequados, atividade física, 

fatores de risco cardiovasculares, entre outros; 

 Monitorização de risco de diabetes tipo II; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico.  

 

Consulta de Saúde do Adulto e da Pessoa Idosa 

 Acolhimento do cliente; 

 Colheita da história de dados do cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações do mesmo e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Realização de ensinos oportunos;  

 Monitorização de risco de diabetes tipo II; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico.  

 

 

 

Consulta de Hipocoagulação 
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 Acolhimento do cliente; 

 Colheita da história de dados do cliente, com o objetivo de identificar as 

necessidades, problemas e preocupações do mesmo e identificar os antecedentes 

familiares e pessoais; 

 Avaliação dos sinais vitais e parâmetros antropométricos; 

 Monitorização do consumo de álcool e tabaco; 

 Realização de ensinos oportunos, nomeadamente, sobre a alimentação, sinais de 

alerta, cuidados a ter, medicação, entre outros; 

 Avaliação o valor de INR, considerando os cuidados necessários para a realização 

de teste correto com o coagulómetro portátil; 

 Efetuar o registo do valor do INR na plataforma TaoNet; 

 Monitorização de risco de diabetes tipo II; 

 Verificação do cumprimento do PNV e atualização do mesmo, se necessário; 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas;  

 Registo das atividades realizadas no sistema informático Sclinico.  

 

Fonte: Elaboração Própria 
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APÊNDICE C - Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Considera que as consultas de enfermagem de vigilância da gravidez ajudam-na a esclarecer 

dúvidas, perder medos e desmitificar mitos? 

 Sim                                          Não 

 

2 - Das seguintes temáticas sobre a gravidez, quais as que gostaria de receber mais orientações 

e melhorar o seu conhecimento? (Selecione 3 opções) 

 Alimentação   

 Amamentação 

 Sexualidade 

 Sinais de Alerta  

Desconfortos  

Atividade Física 

Saúde Oral

 

3 - Para além dos temas anteriores, gostaria que fosse abordado algum tema em particular? 

 Sim                                          Não  

 Se sim, qual? _______________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 Este questionário tem como objetivo recolher informação para a posterior 

elaboração de um panfleto para a promoção e educação para a saúde materna. Os 

dados recolhidos são absolutamente confidenciais e anónimos e serão 

exclusivamente utilizados para fins académicos. 

 

      Agradeço, desde já, o seu contributo! 
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APÊNDICE D - Pedido de Autorização 

 

 

Exmo. Coordenador  

 

 O meu nome é Maria João Silva Pinto, sou aluna do 4ºano da Licenciatura de 

Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda. Encontro-me a 

estagiar na USF Santo António no âmbito da unidade curricular “Integração à Vida Profissional 

- Cuidados de Saúde Primários”, venho por este meio solicitar a vossa excelência a permissão 

para a aplicação de um pequeno questionário, às grávidas a frequentar as consultas de 

enfermagem de saúde materna. Este questionário tem como objetivo recolher informação para 

a posterior elaboração de um panfleto para a promoção e educação para a saúde materna. 

 Sem outro assunto, agradeço a disponibilidade. 

 

 

 

 

 

Barcelos, 25 de março de 2019 
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APÊNDICE E - Panfletos 
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 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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ANEXO A - Plano Nacional de Vacinação 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/itemgenerico/pnv 

 

https://www.mgfamiliar.net/itemgenerico/pnv



