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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Ensino Clínico - EC - Integração à Vida 

Profissional em Cuidados de Saúde Primários, inserido no plano de estudos do 4.º 

ano/2.ºsemestre da Licenciatura em Enfermagem, da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico da Guarda. 

O EC apresentou uma duração total de 8 semanas, realizado no Agrupamento de Centros 

de Saúde – ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul, mais propriamente na Unidade de Saúde 

Familiar – USF São Vicente, com um plano de estudos de 351 horas de trabalho, das quais 297 

horas são de contacto, convergindo para 256 horas de estágio e 41 horas de orientação tutorial, 

usufruindo da orientação pedagógica de uma docente da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico da Guarda e orientação e supervisão clínica de uma enfermeira da USF São Vicente, 

no período decorrente entre 6 de maio e 28 de junho de 2019. 

Assim, torna-se crucial definir EC e relatório de estágio, para um melhor 

desenvolvimento do presente trabalho.  

O EC proporciona aos alunos momentos de aproximação com a vida profissional. Este 

pode ser definido como uma etapa de aplicação do conhecimento teórico que pode gerar 

reflexão crítica e o aperfeiçoamento de habilidades em situações reais. Possibilita ao aluno a 

união do saber com o fazer e, se bem direcionado, levará igualmente a desenvolver um agir 

mais consciente, crítico e criativo (Ordem dos Enfermeiros - OE, 2012a). 

Um relatório de estágio descreve de forma permanente, global e coerente todo o trabalho 

efetuado na instituição de acolhimento, responsabilizando quem o apresenta. Deste modo, este 

tipo de documento constitui um elemento de avaliação e permite analisar se os objetivos 

delineados foram atingidos (Vasconcelos, 2009). 

O presente relatório encontra-se organizado em duas partes: a primeira parte é 

constituída pelo corpo de trabalho, onde são mencionadas todas as atividades desenvolvidas no 

EC, assim como a avaliação dos objetivos, realizando a descrição e apreciação das atividades 

desenvolvidas, para que possa ser verificado o atingimento dos objetivos inicialmente propostos 

no plano de trabalho. Na segunda parte, é abordada a análise crítica de toda a experiência em 

contexto de integração à vida profissional e também apresentada a conclusão, onde é analisado 

o balanço do EC.  

Através da elaboração do relatório do EC, é possível estabelecer os seguintes objetivos: 

▪ Descrever as atividades desenvolvidas no EC; 

▪ Elaborar a reflexão crítica referente às atividades realizadas no EC; 
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▪ Refletir sobre as competências adquiridas com o EC, de acordo com as 

competências do enfermeiro de cuidados gerais, delineadas pela OE. 

No que concerne à metodologia aplicada, esta será descritiva e reflexiva, uma vez que 

o objetivo do presente relatório se baseia na descrição sintetizada do trabalho desenvolvido no 

EC, assim como na respetiva reflexão. Para a realização do mesmo, recorri a fontes 

bibliográficas fidedignas e pretendo que o presente instrumento de avaliação seja claro e 

conciso.  
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1 – ANÁLISE, REFLEXÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 Previamente ao início deste EC, foi elaborado um plano de trabalho segundo o modelo 

GESP.004.05, no qual foram delineados os objetivos gerais e específicos para o EC. Estes 

objetivos serão expostos e analisados, de forma a permitir a reflexão das atividades. 

O objetivo principal do EC diz respeito ao desenvolvimento de competências na 

prestação de cuidados de enfermagem em cuidados de saúde primários, sob supervisão, 

permitindo um desenvolvimento contínuo quer a nível profissional, mas também a nível 

pessoal.  

Deste modo, torna-se fulcral a elaboração de uma reflexão crítica no que diz respeito às 

atividades desenvolvidas, com a finalidade de melhorar/aperfeiçoar as atividades de 

enfermagem, enquanto futuro enfermeiro. 

 

 

1.1 - OBJETIVO GERAL I  

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico: Identificar e compreender a estrutura física, orgânica e funcional da USF São 

Vicente. 

 

De acordo com o regulamento interno da USF São Vicente (2015), esta propõe-se a 

prestar cuidados a uma população inscrita de 15 423 utentes que abrange as freguesias de 

Termas de São Vicente (Pinheiro), Oldrões, Portela, Canelas, Paredes, Eja, Valpedre e Cabeça 

Santa. 

A USF São Vicente pertence ao ACES Tâmega II - Vale Sousa Sul da Administração 

Regional de Saúde - ARS do Norte. A área de influência deste ACES engloba a região do Vale 

do Sousa e Tâmega, na qual são abrangidos os concelhos de Penafiel, Paredes e Castelo de 

Paiva.  

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 e ao longo do 

ciclo vital. 
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Quanto à estrutura física da USF São Vicente, esta refere-se à forma como a organização 

é estruturada, assim como ao próprio serviço. 

Se houver conhecimentos sobre a estrutura da organização, a prestação de cuidados irá 

ser mais rápida e eficaz que, consequentemente, proporciona uma prestação de cuidados de 

melhor qualidade. Tendo isto em conta, seguidamente será descrito a estrutura da USF São 

Vicente.  

No seguimento do parágrafo anterior, a USF São Vicente apresenta dois pisos: o piso 

superior que é constituído por uma copa, uma sala de reuniões, uma Water Closet – WC, uma 

sala de receção dos delegados de ação médica e um hall de entrada, para uso exclusivo dos 

profissionais de saúde e o piso inferior que contém quatro gabinetes de enfermagem, oito 

gabinetes médicos, uma sala de vacinação, uma sala de saúde infantil e juvenil, um gabinete 

médico de saúde infantil e juvenil, uma sala de enfermagem para o planeamento familiar, um 

gabinete médico para o planeamento familiar, uma sala de emergência, uma sala reservada para 

o stock de material, uma sala para o arquivo, uma biblioteca para uso exclusivo dos profissionais 

de saúde, uma sala para secretariado clínico, quatro balcões de atendimento, dois vestiários, 

uma lavandaria, uma sala reservada aos lixos, três áreas de espera e duas WC´s para os utentes.  

Relativamente à estrutura orgânico-funcional da USF São Vicente, 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. É composta por uma equipa 

multidisciplinar constituída por oito médicos, treze médicos internos, oito enfermeiros, seis 

secretários clínicos, três assistentes operacionais e dois seguranças.  

Esta USF trabalha por médico e enfermeiro de família, sendo que a equipa 

médica/enfermagem asseguram o atendimento dos utentes que lhes estão atribuídos, sendo estes 

atribuídos por área geográfica (equipa de enfermagem) e de forma aleatória (equipa médica).  

Todas as segundas terças-feiras de cada mês, entre as 10h30 e as 12h30, é realizada na 

Biblioteca Municipal de Penafiel, uma reunião com os conselhos técnicos do ACES, com o 

objetivo de serem debatidas as necessidades do mesmo, proceder à análise dos registos, realizar 

ações de formação, entre outros assuntos. De quinze em quinze dias é feita uma reunião de 

conselho geral na própria unidade, onde são debatidos todos os assuntos que dizem respeito à 

organização da USF para, desta forma, serem atingidos, mais facilmente, os objetivos 

contratualizados. 

Com o objetivo de promover a excelência dos cuidados prestados, a USF utiliza o 

sistema de informação SClínico. Neste consta toda a informação referente ao utente (consultas 

de enfermagem, consultas médicas, vacinação, entre outros), estando esta devidamente 

organizada. 
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A USF São Vicente, baseia-se no modelo B, desde 01/07/2010, o que significa que este 

modelo é o indicado para equipas com maior amadurecimento organizacional onde o trabalho 

em equipa de saúde familiar seja uma prática efetiva e que estejam dispostas a aceitar um nível 

de contratualização de patamares de desempenho mais exigente (ACSS, 2019). Tem por missão 

a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita da área geográfica (cf. 

APÊNDICE A), garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos 

mesmos.  

Quanto à visão e valores desta USF, encontram-se descritos no APÊNDICE B.  

 

 

Objetivo específico: Prestar cuidados de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade, em 

todas as suas dimensões (física, psíquica e social), ao longo do ciclo vital, colaborando com a 

equipa multidisciplinar na prestação de cuidados holísticos, humanos e personalizados. 

 

A saúde é um estado elevado de bem-estar (wellness), que permite à pessoa funcionar 

com o seu potencial máximo num contexto específico. Neste conceito, predomina a adaptação 

permanente da pessoa a todos os níveis, a orientação global (holística) da saúde e a interação 

entre as dimensões bio-psico-social-espiritual (Dunn, 1973, cit. Silva, 2012). 

No decorrer do EC, surgiu a oportunidade de prestar cuidados de enfermagem ao utente, 

sendo estes cuidados holísticos e individualizados, tendo sempre o cuidado de perceber as 

necessidades globais do utente, considerando-o como um todo. Inicialmente, senti dificuldade 

em estabelecer uma relação de confiança com os utentes, contudo, com o suceder do EC, 

considero que consegui colmatar esta dificuldade, uma vez que percebi o meio familiar e social 

dos utentes, o que pude alcançar empatia com os mesmos. 

Uma das situações que contribuiu para que eu entendesse a importância do enfermeiro 

de família, foi o caso de uma utente que se dirigiu à USF para consulta de hipertensos com a 

enfermeira de família. Após terem sido realizadas as intervenções referentes a este tipo de 

consulta, a utente expôs que apresentava dificuldades na mastigação devido à ausência de 

dentição. Tendo isto em conta, juntamente com a enfermeira, foram providenciados alguns 

conselhos, nomeadamente o incentivo à ingestão de alimentos triturados, assim como a ingestão 

hídrica, de forma a apresentar possíveis soluções para aquela situação que a utente considerava 

como um problema para si. No final da consulta, a utente refere: “Muito obrigada pela ajuda 

e desculpem de alguma coisa”. Esta afirmação possibilitou o despertar para a importância de 

focar a atenção não só no diagnóstico de hipertensão, mas também num conjunto de 
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necessidades, que são distintas de pessoa para pessoa e a relação disto com a prestação de 

cuidados holísticos, humanos e personalizados. 

 

 

Objetivo específico: Aplicar o processo de enfermagem com o objetivo de satisfazer as 

necessidades fundamentais do indivíduo, família e comunidade.  

 

O processo de enfermagem é a base científica que sustenta as ações de enfermagem, 

sendo considerado uma forma ordenada e sistemática do agir do enfermeiro para identificar e 

resolver problemas levantados junto dos utentes (Aquino, 2004, cit. Almeida, 2011). 

Durante o EC, surgiu a oportunidade de realizar os registos de enfermagem no SClínico 

em contexto de cuidados de saúde primários, de modo a aplicar as diversas etapas do processo 

de enfermagem, dando resposta às necessidades reais do indivíduo, família e comunidade.  

Uma das situações que considero pertinente referir foi a aplicação do processo de 

enfermagem a um utente na qual foi diagnosticado Diabetes Mellitus tipo I. Foi necessário 

identificar as necessidades e proceder à enunciação dos diagnósticos de enfermagem. 

Posteriormente, foram planeadas e implementadas as intervenções de enfermagem. À posteriori 

foi realizada a avaliação final, tendo em conta os resultados obtidos.  

 

Posso assim concluir que consegui atingir o objetivo geral e os respetivos objetivos 

específicos. 

Quanto às competências do enfermeiro de cuidados gerais adquiridas com este objetivo, 

considero que foram as seguintes: 

(1) - Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos juízos profissionais 

que elabora; 

(17) - Prática de acordo com a legislação aplicável;  

(20) - Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de enfermagem; 

(29) - Apresenta a informação de forma clara e sucinta;  

(33) - Trabalha em colaboração com outros profissionais e com outras comunidades; 

(34) - Vê o cliente, a família e a comunidade numa perspetiva holística que tem em conta 

as múltiplas determinantes da saúde; 

(42) - Aplica o conhecimento sobre estratégias de ensino e de aprendizagem nas 

interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades; 

(44) - Efetua, de forma sistemática, uma apreciação sobre os dados relevantes para a 

conceção dos cuidados de Enfermagem; 
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(55) - Documenta a implementação das intervenções;  

(66) - Utiliza a tecnologia de informação disponível, de forma eficaz e apropriada. 

 

 

1.2 - OBJETIVO GERAL II  

 

 

Objetivo específico: Colaborar e participar no planeamento e realização das consultas de 

enfermagem da USF São Vicente (Saúde Infantil e Juvenil; Planeamento Familiar; Saúde Materna; 

Diabetes Mellitus e Hipertensão). 

 

As consultas de enfermagem realizadas na USF São Vicente, são baseadas no que está 

preconizado nos diversos programas nacionais de saúde da Direção Geral de Saúde – DGS. 

Na USF São Vicente, as consultas de enfermagem estão descritas na carteira básica de 

serviços da USF, sendo que são realizadas as consultas da Diabetes, Hipertensão Arterial - 

HTA, Saúde do Adulto, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde Materna, 

Planeamento Familiar e Rastreio das Doenças Oncológicas. 

Para melhor descrição destas consultas, encontra-se no APÊNDICE C a descrição das 

intervenções de enfermagem realizadas em cada consulta.  

Surgiu a oportunidade de realizar todo este tipo de consultas, pelo que senti algumas 

dificuldades nas consultas de Saúde Infantil e Juvenil. Estas dificuldades foram colmatadas com 

a pesquisa, nomeadamente dos parâmetros a avaliar em cada consulta, tendo em conta a escala 

do desenvolvimento infantil Mary Sheridan. 

É de salientar que, ao longo do EC, pude preparar vacinas do Plano Nacional de 

Vacinação - PNV e também vacinas extraplano, nomeadamente a vacina contra a neisseria 

meningitidis B, rotavírus e a vacina Nimenrix (vacina meningocócica conjugada para os 

serogrupos A, C, W-135 e Y). 

Em todas as consultas realizadas, procurei manter uma postura profissional, 

estabelecendo uma relação de empatia com os utentes.  

 

 

Objetivo específico: Planear, executar e colaborar na prestação de cuidados na sala de 

tratamentos, nomeadamente na administração de injetáveis e no tratamento de feridas.  

 

Aplicar conhecimentos acerca dos diferentes programas de saúde em vigor. 
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Segundo Sales, Quintão e Teixeira (2018), a administração de terapêutica deve ser feita 

respeitando os nove certos, nomeadamente, o medicamento certo, hora certa, dose certa, via 

certa, utente certo, registo certo, preparação certa, conhecimento certo e educação certa.  

No decorrer do EC surgiu a oportunidade de administrar terapêutica por via 

intramuscular e subcutânea, e tendo em conta o apresentado no parágrafo anterior, foram tidos 

em atenção os nove certos.  

Surgiu ainda a oportunidade de suturar e remover material de sutura (agrafos e pontos), 

nomeadamente, suturei uma lesão induzida por uma rebarbadora, com a supervisão do 

enfermeiro, e realizei os ensinos relativos aos cuidados a ter no local da ferida cirúrgica 

(colocação de creme hidratante, utilização de meios de proteção solar, entre outros).  

Foram realizados tratamentos a diversas feridas, tendo sido respeitada as técnicas 

adequadas às diversas situações. Também procedi aos registos de enfermagem no sistema de 

informação SClínico, agendando o tratamento seguinte. 

 Saliento ainda que em todas as consultas/atos de enfermagem, verifiquei se os utentes 

apresentavam o PNV atualizado, promovendo assim uma maior taxa de cobertura vacinal.  

Surgiu ainda a necessidade de proceder à pesquisa de utentes com PNV desatualizado, 

tendo para o efeito, um programa específico (cf. ANEXO A), para pesquisar a respetiva 

listagem (cf. ANEXO B), para posteriormente convocar, por via telefónica, ou não sendo 

possível desta forma, por via da visitação domiciliária os utentes com o PNV desatualizado.  

 

Assim, posso concluir que alcancei com sucesso os objetivos a que me propus, 

adquirindo as seguintes competências do enfermeiro de cuidados gerais: 

(3) - Consulta peritos em enfermagem, quando os cuidados de enfermagem requerem 

um nível de perícia que está para além da sua competência atual ou que saem do âmbito da sua 

área de exercício; 

(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;  

(20) - Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de enfermagem; 

(26) - Organiza o seu trabalho, gerindo eficazmente o tempo; 

(36) - Aplica conhecimentos sobre recursos existentes para a promoção da saúde e 

educação para a saúde;  

(37) - Atua de forma a dar poder ao indivíduo, à família e à comunidade, para adotarem 

estilos de vida saudáveis; 
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(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;  

(42) - Aplica o conhecimento sobre estratégias de ensino e de aprendizagem nas 

interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades; 

(48) - Garante que o cliente e/ou os cuidadores recebem e compreendem a informação 

no qual baseiam o consentimento dos cuidados; 

(63) - 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; 

(65) - Comunica com o cliente e/ou familiares, de forma a dar-lhes poder; 

(66) - Utiliza a tecnologia de informação disponível, de forma eficaz e apropriada; 

(70) - Garante a segurança da administração de substâncias terapêuticas; 

(71) - Implementa procedimentos de controlo de infeção; 

(96) - Aproveita as oportunidades de aprendizagem em conjunto com os outros, 

contribuindo para os cuidados de saúde.  

 

 

1.3 - OBJETIVO GERAL III 

 

 

 

Objetivo específico: Realizar uma sessão de educação para a saúde, sobre uma temática crucial 

para os utentes. 

 

 Para a realização deste objetivo, foi realizada uma sessão de educação para a saúde sobre 

“o aleitamento materno” (cf. APÊNDICE D). A escolha do tema teve por base o facto de ter 

constatado que algumas puérperas desistem de amamentar, pelo que referem constantemente 

que “o meu leite não é bom”, pelo que achei pertinente abordar o tema em questão, para que as 

taxas de abandono da amamentação reduzissem. Convoquei, por via telefónica, todas as 

grávidas inscritas na unidade, que se encontravam entre as 20 e as 30 semanas. A sessão foi 

realizada no dia 31 de maio de 2019 pelas 16h, com uma duração total de 30 minutos. Nesta, 

compareceram 6 das 12 utentes convocadas. No final da sessão, foi possível esclarecer dúvidas 

pontuais da plateia. 

 

Implementar atividades específicas para a promoção da saúde e prevenção da 

doença. 
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Objetivo específico: Realizar um panfleto ou um póster informativo para os utentes e/ou 

profissionais de saúde, de modo a que a temática se enquadre na promoção da saúde e prevenção 

da doença. 

 

Para a realização do presente objetivo, foi realizado um panfleto sobre “o aleitamento 

materno” (cf. APÊNDICE E), dado que na sessão de educação para a saúde foram transmitidas 

diversas informações, pelo que se torna relevante providenciar o panfleto para que em casa, as 

gestantes possam ler e ter permanentemente o acesso à informação e de forma mais concisa e 

de fácil acesso. 

 

 

Objetivo específico: Proceder à realização dos ensinos direcionados para os programas de 

saúde aplicados na USF, sensibilizando a comunidade para a importância de cumprir com as 

recomendações fornecidas pelos profissionais de saúde.  

 

 Ao longo do EC, pude realizar diversos ensinos, tendo o cuidado de perceber se os 

utentes compreendiam a mensagem transmitida. Por vezes, quando eram realizados os ensinos, 

eram identificadas dúvidas e preocupações dos utentes. Essas dúvidas e preocupações foram 

solucionadas com o esclarecimento das mesmas.  

 Considero pertinente referir uma situação que percebi que os ensinos realizados foram 

oportunos. Esta situação refere-se a uma utente, que se dirigiu à USF para realizar consulta de 

enfermagem de hipertensos. Nesta consulta, foram implementadas as intervenções 

recomendadas. Quando realizados os ensinos, nomeadamente a prática de atividade física, a 

utente referiu “não posso dar caminhadas, porque tenho um problema nos pés”. Esta situação 

foi contornada com a explicação de exercícios passivos que a utente poderia realizar, 

combatendo assim o sedentarismo. No final da consulta, a utente referiu “realmente é 

importante eu fazer o que vocês me dizem para que a tensão não suba”. Assim, conclui que 

consegui adaptar os ensinos à utente em questão, sensibilizando-a para a importância de cumprir 

com as recomendações fornecidas pelos profissionais de saúde.  

 No dia 7 de junho de 2019, foi realizado na USF o dia de “Ir ao Enfermeiro e ao Médico 

sem drama, nem dor”, no qual consistiu numa atividade em que as crianças se dirigiram à USF 

com o seu boneco preferido, para realizar as respetivas consultas médicas e de enfermagem. 

Este evento teve como principal objetivo demostrar às crianças algumas das atividades 

realizadas pelos profissionais de saúde, assim como realizar a promoção da saúde, 
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nomeadamente os cuidados com a higiene oral, os cuidados com o sol, entre outros. Surgiu a 

oportunidade de colaborar com a equipa da USF neste evento.  

 

Assim sendo, as competências do enfermeiro de cuidados gerais adquiridas com este 

objetivo, foram as seguintes: 

(8) - Respeita o direito dos clientes ao acesso à informação;  

(29) - Apresenta a informação de forma clara e sucinta; 

(35) - Participa nas iniciativas de promoção da saúde e prevenção da doença, 

contribuindo para a sua avaliação; 

(36) - Aplica conhecimentos sobre recursos existentes para a promoção da saúde e 

educação para a saúde;  

(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 

sua comunidade a atingirem os níveis ótimos de saúde e reabilitação;  

(41) - Reconhece o potencial da educação para a saúde nas intervenções de enfermagem 

e a competência; 

(42) - Aplica o conhecimento sobre estratégias de ensino e de aprendizagem nas 

interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades; 

(63) - 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 

 

 

 

Objetivo específico: Atualizar e consolidar os conhecimentos técnico-científicos referente aos 

cuidados de saúde primários, de forma a transpô-los para a prática clínica. 

 

 O conhecimento distingue-se pelo caráter sistemático, pela utilização consciente e 

explicitada de um método, objeto permanente de uma meta-análise, individual e coletiva. O 

Consolidar conhecimentos e competências ao nível científico, técnico e 

relacional. 
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trabalho científico consiste numa busca permanente da verdade, através de um conhecimento 

sempre provisório e conjetural empiricamente refutável (Estrela, 2007, cit. Alves 2013).  

No que concerne a este objetivo, considero que surgiram diversas oportunidades que 

possibilitaram aprofundar o meu conhecimento técnico-científico referente aos cuidados de 

saúde primários. 

Ao longo do EC, procurei atualizar e consolidar os conhecimentos técnico-científicos, 

de forma a sentir confiança/segurança nos cuidados de enfermagem prestados. Na prestação de 

cuidados, sempre que surgiam situações desconhecidas, tinha o cuidado de anotar e 

posteriormente pesquisar acerca da temática desconhecida.  

  Manifesto que houve empenho e interesse em todas as atividades realizadas, 

demonstrando iniciativa e interesse pela prática clínica. Sempre que surgiam dúvidas referentes 

a determinado assunto, questionava a enfermeira orientadora ou a restante equipa de 

enfermagem, colmatando as mesmas.  

Constatei que na USF são cumpridas as normas e requisitos para a prestação dos 

cuidados de excelência. Assim, ao longo do EC, tentei cumprir com as normas preconizadas, 

de modo a prestar cuidados de excelência. 

 

 

Objetivo específico: Desenvolver competências relacionais com os utentes, família e com a 

equipa multidisciplinar.  

 

Segundo Pacheco (2011), a competência é a capacidade de resolver problemas novos e 

imprevistos de modo a encontrar o comportamento mais adequado e mais justo possível numa 

situação contextual específica. 

Considero que desenvolvi competências humanas, éticas e deontológicas com este EC.  

Em todas as atividades realizadas, sempre que era possível, tentava integrar tanto o 

utente, como a família, explicando todos os procedimentos que iria realizar. Acrescento ainda 

que prestei os cuidados de enfermagem de forma individualizada, contribuindo assim para a 

melhoria do conforto e excelência dos cuidados de enfermagem.  

Considero que atendi a vontade dos utentes, respeitando a sua privacidade ou pudor, 

venerando assim o código deontológico do enfermeiro, a ética profissional e os direitos 

humanos. 

No suceder do EC, estabeleci uma relação de empatia e de confiança com os utentes, 

adequando a linguagem à pessoa em questão, proporcionando um ambiente calmo e de 

confiança. 
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Constatei neste EC que o estabelecimento de uma relação de empatia é crucial na 

prestação de cuidados de excelência, pois isto conquistará a confiança do utente, facilitando a 

concretização dos cuidados de enfermagem.   

Quanto às relações interpessoais estabelecidas com a equipa multidisciplinar da USF, 

atento que foram estabelecidas da melhor forma, o que facilitou a minha integração na USF, 

possibilitando a aquisição de confiança e uma maior segurança na prestação dos cuidados de 

enfermagem. 

 

Assim sendo, as competências do enfermeiro de cuidados gerais adquiridas com este 

objetivo, foram as seguintes:  

(1) - Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos juízos profissionais 

que elabora;  

(2) - Reconhece os limites do seu papel e da sua competência;  

(5) - Exerce de acordo com o Código;  

(7) - Atua na defesa dos direitos humanos, tal como descrito no código deontológico;  

(8) - Respeita o direito dos clientes ao acesso à informação;  

(11) - Respeita o direito do cliente à escolha e à autodeterminação referente aos cuidados 

de enfermagem e de saúde;  

(12) - Aborda de forma apropriada as práticas de cuidados que podem comprometer a 

segurança, a privacidade ou a dignidade do cliente;  

(15) - Respeita os valores, os costumes, as crenças espirituais e as práticas dos 

indivíduos e grupos;  

(20) - Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de enfermagem;  

(26) - Organiza o seu trabalho, gerindo eficazmente o tempo;  

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

forma apropriada e clara;  

(65) - Comunica com o cliente e/ou familiares, de forma a dar-lhes poder;  

(71) - Implementa procedimentos de controlo de infeção; 

(74) - Estabelece e mantém relações de trabalho construtivas com enfermeiros e restante 

equipa; 

(92) - Assume a responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida e pela 

manutenção das competências;  

(96) - Aproveita as oportunidades de aprendizagem em conjunto com os outros, 

contribuindo para os cuidados de saúde. 
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1.5 - OBJETIVO GERAL V 

 

 

 

 

Objetivo específico: Colaborar na gestão de materiais para consumo clínico. 

 

A responsabilidade da gestão de stock está dividida por enfermeiros e secretários 

clínicos, ficando uma enfermeira responsável por supervisionar o armazém geral, uma 

secretária clínica fica responsável pelo armazém administrativo, uma enfermeira fica 

responsável pela gestão do material de ostomias, outra enfermeira fica responsável pela gestão 

das vacinas, uma outra enfermeira fica responsável pela gestão de contracetivos, outra 

enfermeira fica responsável pela gestão de metadona e tuberculostáticos, uma outra enfermeira 

fica responsável pela gestão de material de produtos farmacêuticos, um enfermeiro fica 

responsável pelo material clínico e um outro enfermeiro fica responsável pela gestão de 

psicotrópicos.  

 Não existem dias específicos para realizar a gestão de stock na USF, pelo que esta é 

realizada quando surge oportunidade. Assim, a gestão de stock é feita através do sistema de 

informação Ibéria, na qual são registadas as reposições de material de produtos farmacêuticos, 

de consumo clínico, de consumo administrativos e hoteleiro.  

O profissional da USF São Vicente que receciona o material, após confirmação do 

número de volumes, deve datar e assinar a respetiva guia disponibilizada pelo funcionário dos 

Aprovisionamentos da ARS do Norte. Se o fornecimento de material não está em conformidade 

com o ponto de encomenda, deve ser enviado e-mail ao respetivo armazém.  

No segurança da USF, existe uma folha, na qual é registada a saída de todo o material 

para consumo clínico, isto para fazer um controle acertado da saída do material. 

Ao longo do EC tive a preocupação de utilizar corretamente todos os materiais e 

equipamentos, evitando assim consumos desnecessários. Verifiquei sempre a validade e 

conservação de todos os materiais antes da sua utilização, também realizei a triagem do lixo, 

garantindo assim uma gestão correta dos resíduos. 

 

 

Objetivo específico: Colaborar na gestão de cuidados de enfermagem e recursos humanos, 

procedendo ao cálculo das dotações seguras para a USF São Vicente.  

 

Colaborar na gestão de cuidados de enfermagem, recursos humanos e 

materiais. 



18 
 

Existem na USF vários documentos alusivos à gestão de recursos humanos. 

Relativamente à gestão de recursos humanos, cabe a um enfermeiro realizar o planeamento, 

organização, coordenação e controlo de todas as pessoas que trabalham na unidade, de acordo 

com a necessidade do serviço.  

Quanto à gestão dos cuidados de enfermagem, esta implica uma constante mobilização 

de pessoas, de materiais e de equipamentos para se concretizar. Esta questão foi facilitada com 

a execução do processo de enfermagem, mais propiamente com o planeamento das intervenções 

de enfermagem, pelo que pude colaborar nesta mesma gestão.   

As dotações seguras significam que está disponível em todas as alturas uma quantidade 

adequada de pessoal, com uma combinação adequada de níveis de competências, para assegurar 

que se vai ao encontro das necessidades de cuidados dos clientes e que são mantidas condições 

de trabalho, isentas de riscos (Federação Americana de Professores, 1995, cit. Ordem dos 

Enfermeiros, 2014). 

De acordo com a Ordem dos enfermeiros Lei n.º 27/2014, de 8 de maio (2014), as 

dotações seguras do pessoal de enfermagem numa USF é no total de 1550 utentes/ 350 famílias 

para cada enfermeiro de família. Sendo assim, pode-se concluir que a USF não cumpre com as 

dotações seguras (cf. APÊNDICE F). 

Posto isto, considero pertinente a realização da análise SWOT para a USF São Vicente, 

pelo que a mesma se encontra em APÊNDICE G.  

 

Assim, concluo que os objetivos a que me propus foram alcançados com sucesso, 

adquirindo as seguintes competências do enfermeiro de cuidados gerais:  

(3) - Consulta peritos em Enfermagem, quando os cuidados de Enfermagem requerem 

um nível de perícia que está para além da sua competência atual ou que saem do âmbito da sua 

área de exercício;  

(26) - Organiza o seu trabalho, gerindo eficazmente o tempo;  

(33) - Trabalha em colaboração com outros profissionais e com outras comunidades;  

(47) - Consulta membros relevantes da equipa de cuidados de saúde e sociais.  

 

 

1.6 - OBJETIVO GERAL VI 

 

 

 

 

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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Objetivo específico: Proceder à pesquisa de informação em documentação credível e em bases 

de dados, de modo a contribuir para o processo de aprendizagem.  

 

 Para complementar o presente relatório assim como um bom desemprenho no EC, 

recorri a diversos sites de saúde, como a OE e a DGS, por serem fontes fidedignas, 

imprescindíveis à prática clínica.  Nestes sites, procedi à revisão de normas e diretrizes cruciais 

para a prática clínica.  

 Surgiu a oportunidade de consultar base de dados, nomeadamente o BI-CSP, para 

proceder à pesquisa detalhada de informação referente à USF São Vicente.  

 Também consultei alguns livros, nomeadamente o Manual do Aleitamento Materno, do 

Comité Português para a UNICEF, para realizar a sessão de educação para a saúde, assim como 

para a realização do panfleto. 

 

Posso assim concluir que consegui alcançar com sucesso o objetivo geral assim como o 

específico associado.  

(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 

 

 

 

 

Objetivo específico: Consultar o Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais, delineados pela Ordem dos Enfermeiros, assim como o Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE). 

 

 Ao longo da elaboração do presente documento, pude consultar o Regulamento do Perfil 

de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, o Regulamento do Exercício Profissional 

Desenvolver competências, em cuidados de saúde primários, que permitam 

alcançar o perfil de competências de enfermeiros de cuidados gerais 

definidas pela Ordem dos Enfermeiros. 
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dos Enfermeiros - REPE e o Código Deontológico dos Enfermeiros, pelo que são documentos 

cruciais para o exercício da profissão de enfermagem.  

 Após a consulta dos mesmos, concluo que o REPE clarifica conceitos, procede à 

caracterização dos cuidados de enfermagem, especifica a competência, as responsabilidades, os 

direitos e os deveres dos enfermeiros. Quanto ao Regulamento do Perfil de Competências do 

Enfermeiro de Cuidados Gerais, consultei o mesmo para analisar as competências adquiridas 

ao longo do EC.  

Apesar do código deontológico não estar definido no objetivo específico, consultei-o 

para rever os direitos e os deveres dos enfermeiros, pelo que o conhecimento dos mesmos são 

cruciais à uniformização da conduta dos enfermeiros.  

 

 

Objetivo específico: Planear e estabelecer prioridades na prestação dos cuidados de 

enfermagem. 

 

 Planear e estabelecer prioridades são tarefas cruciais à prática da profissão de 

enfermagem, isto é, estas permitem organizar os cuidados tendo em conta o tempo necessário 

a cada intervenção.  

 Considero que atingi este objetivo, pelo que, planeei e estabeleci prioridades na 

prestação de cuidados. Destaco uma situação na qual uma utente dirigiu-se à USF para realizar 

tratamento a uma ferida na perna esquerda. Quando esta entra na sala de enfermagem, referiu 

“quero ver as minhas tensões e também me quero pesar”. Juntamente com a enfermeira, 

delineamos prioridades. Visto que a utente não apresentava antecedentes nem sintomas de 

patologia cérebro-cardiovascular, procedeu-se à execução do tratamento à ferida e 

posteriormente foram avaliados os valores de pressão arterial e peso, tal como solicitado pela 

utente. De salientar que a utente colaborou com a decisão tomada. 

 

Assim sendo, as competências do enfermeiro de cuidados gerais adquiridas com este 

objetivo, foram 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;  

(11) - Respeita o direito do cliente à escolha e à autodeterminação referente aos cuidados 

de Enfermagem e de saúde;  
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(15) - Respeita os valores, os costumes, as crenças espirituais e as práticas dos 

indivíduos e grupos; 

(17) - Prática de acordo com a legislação aplicável; 

  (49) - Estabelece prioridades para os cuidados, sempre que possível, em colaboração 

com os clientes e/ou cuidadores;  

(83) - Promove e mantém a imagem profissional da Enfermagem. 
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ANÁLISE CRÍTICA/CONCLUSÃO 

 

Com a presente análise crítica/conclusão, pretendo realizar uma apreciação do meu 

desempenho ao longo do EC de Integração à Vida Profissional em Cuidados de Saúde 

Primários. 

Inicio por mencionar que me empenhei ao longo do EC, tanto a nível prático como 

teórico, aplicando todos os conhecimentos e ultrapassando todos as dificuldades que surgiram 

no decorrer deste estágio. Realço que fui bem integrado na equipa multidisciplinar, desde a 

primeira semana, sempre com o apoio de toda a equipa, mas especialmente dos enfermeiros do 

serviço.  

Posso afirmar que este EC decorreu sem intercorrências, no qual adquiri uma maior 

destreza e aperfeiçoamento nas técnicas que já havia praticado. 

Foi notória a adoção de uma postura correta e uma boa apresentação, tendo em atenção 

aspetos como a farda sempre limpa e apresentável. Fui pontual e assíduo, com os horários e 

com as atividades realizadas, atendendo sempre à prioridade dos cuidados. 

Quanto às relações interpessoais estabelecidas, fui comunicativo com os utentes, com 

os acompanhantes e com equipa multidisciplinar. Aceitei todas as orientações dadas pela minha 

enfermeira orientadora, assim como dos restantes enfermeiros, o que considero que foram uma 

mais valia para o meu crescimento pessoal e profissional. 

Ao longo de todo o EC, procurei em todos os momentos que os utentes se sentissem à 

vontade, transmitindo-lhes confiança. 

No que diz respeito ao conhecimento científico, atualizei os meus conhecimentos, 

considerando que houve evolução neste aspeto, procurando sempre esclarecer eventuais 

dúvidas. 

Relativamente às habilidades e aptidões adquiridas, a nível da expressão oral, julgo que 

apresentei uma boa expressividade com toda a equipa multidisciplinar, expondo corretamente 

as minhas ideias. Também adequei a linguagem aos utentes, desprezando juízos de valor.  

Relativamente à reação ao imprevisto, creio que reagi bem às situações que surgiram, 

sem nunca perder a calma e o controlo, mantendo sempre uma postura e comportamento 

adequado em cada situação. 

O presente relatório permitiu-me descrever as atividades desenvolvidas ao longo do EC, 

bem como a nomeação das competências adquiridas e a constatação do atingimento relativos 

aos objetivos propostos. 
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Tendo em conta tudo o que mencionei anteriormente, considero que este EC tornou-se 

crucial no meu percurso académico, uma vez que consegui alcançar os objetivos a que me 

propus inicialmente, assim como algumas das competências do enfermeiro de cuidados gerais 

definidas pela OE. Realço que foi um período de desenvolvimento quer a nível profissional 

como pessoal, uma vez que permitiu desenvolver novos conhecimentos e aprofundar outros já 

existentes, tornando-se um momento extremamente gratificante. 

Quanto às dificuldades sentidas, estas revelaram-se em conseguir conciliar a realização 

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

da unidade curricular.  

Uma vez mais saliento a excelente integração na equipa multidisciplinar, que 

influenciou positivamente o meu desempenho e motivação neste EC, pelo que fica o 

agradecimento a toda a equipa da USF São Vicente, especialmente à minha enfermeira 

orientadora, por me ter integrado da melhor forma, fazendo-me sentir como colega e não apenas 

como um aluno.  
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APÊNDICE A – Área geográfica abrangida pela USF 
 

 

 

 

 

Fonte (Adaptada): https://boelhe.blogs.sapo.pt/195357.html 
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APÊNDICE B – Visão e valores da USF São Vicente 
 

 

Visão 

 

▪ Prestar informação relevante, credível, atualizada e prática;  

▪ Audição dos utilizadores para conhecimento das suas necessidades e divulgação das 

alterações a efetuar;  

▪ Programa de avaliação da qualidade organizacional da USF e divulgação dos seus 

resultados;  

▪ Programa de avaliação do grau de satisfação dos utilizadores e dos profissionais e 

divulgação dos seus resultados.  

 

 

Valores 

 

▪ Promoção e Vigilância da Saúde;  

▪ Promover a responsabilidade individual e coletiva na defesa e promoção da saúde; 

▪ Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Doença;  

▪ Prestar Cuidados de Saúde Personalizados a todos os utentes, com melhoria contínua da 

qualidade, promover a saúde da globalidade da sua população, prevenir a doença e  

aumentar com eficiência os ganhos em saúde, manter a acessibilidade e continuidade de 

cuidados à população. 
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APÊNDICE C – Consultas de enfermagem 
 

 

CONSULTA DE DIABETES: 

 

A consulta é iniciada pela monitorização do peso, altura, Índice de Massa Corporal - 

IMC, perímetro abdominal, PA e avaliação da glicémia capilar. 

Posteriormente é realizada a vigilância dos pés, despistando-se assim complicações 

induzidas por esta doença. Aqui, são avaliadas a presença de feridas, deformidades ósseas, 

estado das unhas, pulso pedioso e tibial posterior, edemas e o uso de sapatos e meias adequadas. 

É realizada a avaliação da sensibilidade dos pés, com o auxílio do monofilamento e do diapasão, 

com o objetivo de avaliar o risco de desenvolvimento de úlcera diabética.  

Por fim, são realizados os ensinos acerca de uma alimentação saudável, associada à 

prática de exercício físico e adesão ao regime medicamentoso, os cuidados com os pés e as 

complicações da patologia.  

Todos os dados recolhidos, são introduzidos no sistema de informação SClínico.  

 

 

CONSULTA DE HIPERTENSÃO: 

 

Quanto às consultas de hipertensão, é avaliado e registado no sistema de informação 

SClínico os seguintes parâmetros; PA, peso, altura, IMC e perímetro abdominal.  

Segundo Negrão (2017), se os valores do perímetro abdominal são superiores a 102 cm 

no homem e a 88 cm na mulher então, o risco de aparecimento precoce de uma doença 

cardiovascular é muito elevado.  

No final desta consulta, são realizados os ensinos que incidem na prática de exercício 

físico, hábitos alimentares (dieta hipossalina) e adesão ao regime medicamentoso. 

 

 

CONSULTA DA SAÚDE DO ADULTO: 

 

Este tipo de consulta, destina-se essencialmente, a uma população adulta, portanto com 

idade superior a 18 anos, isenta de doença crónica que requeira uma avaliação frequente.  
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Visa identificar as necessidades de saúde quer individuais, quer familiares e intervir de 

forma personalizada, no sentido de educar para a saúde nomeadamente, para as áreas 

relacionadas com a promoção e proteção da saúde nas diversas fases da vida.  

A consulta é iniciada pela monitorização do peso, altura, IMC, PA e perímetro 

abdominal no boletim individual do utente. Posteriormente é realizada uma colheita de dados, 

sendo estes os antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, alimentação, medicação 

habitual e atividade física.  

 

 

CONSULTA DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA: 

 

Este tipo de consulta, destina-se essencialmente, a uma população idosa, portanto com 

idade superior a 65 anos. Nesta consulta, é realizada a promoção da saúde e os cuidados de 

prevenção, dirigidos às pessoas idosas, aumentando assim a longevidade, a saúde e a qualidade 

de vida, com a finalidade de obter ganhos em anos de vida com independência. 

 

 

CONSULTA DA SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

 

Nestas consultas avalia-se o crescimento e desenvolvimento através da monitorização 

do peso, altura, perímetro cefálico (até aos 2 anos), monitorização da PA a partir dos 3 anos e 

o desenvolvimento psíquico, motor e linguístico através da escala de Mary Sheridan do 1 aos 

12 meses de idade.  

Segundo o programa nacional de diagnóstico precoce (2018), o diagnóstico precoce 

deve ser realizado entre o 3º e o 6º dia de vida, pelo que este teste permite identificar as crianças 

que sofrem de doenças hereditárias do metabolismo, como a fenilcetonúria e o hipotiroidismo 

congénito, que podem beneficiar de tratamento precoce.  

Posto isto, não surgiu a oportunidade de realizar este tipo de intervenção.  

Pude observar a relação existente entre os pais e a criança/adolescente neste tipo de 

consulta, percebendo a presença ou a ausência da vinculação.  

É reforçado em todas as consultas a importância do cumprimento do PNV.  

Após cada avaliação, é efetuava o registo no SClínico. É necessário também registar no 

boletim da criança os parâmetros avaliados e este deve sempre acompanhar os pais em todas as 

consultas. 
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CONSULTA DE SAÚDE MATERNA 

 

De acordo com a DGS (2015), as consultas de saúde materna têm como objetivo geral 

definir um conjunto de recomendações e intervenções adequadas na pré-conceção, na gravidez 

e no puerpério.  

Nesta consulta são avaliados variados parâmetros, tais como: o peso, a altura, a PA, a 

presença de edemas e a realização do teste dos parâmetros urinários. Estes 3 últimos parâmetros 

em conjunto, ou seja, a hipertensão, edema generalizado e a proteinúria são importantíssimos 

para despistar a possibilidade de ocorrer uma pré-eclâmpsia. É verificado o PNV, sendo que é 

transmitido à grávida, toda a informação sobre a vacina Tdpa (vacina contra o tétano, difteria e 

tosse convulsa), devendo ser administrada após a ecografia morfológica, entre as 22 semanas e 

as 36, preferencialmente até à 32ª semana (DGS, 2015). 

 

 

CONSULTA DE PLANEAMENTO FAMILIAR E RASTREIO DE DOENÇAS 

ONCOLÓGICAS 

 

De acordo com a DGS (2008), esta consulta tem como objetivo assegurar atividades de 

promoção da saúde tais como: informação e aconselhamento sexual, prevenção e diagnóstico 

precoce das infeções sexualmente transmissíveis, do cancro do colo do útero e da mama, 

prestação de cuidados pré-concecionais e no puerpério.  

Neste tipo de consulta, a utente é informada dos fatores que podem influenciar na 

eficácia da pílula, nomeadamente a toma de antibióticos, diarreias e vómitos, entre outros. É 

monitorizado o peso, altura, IMC e PA. É verificado o cumprimento do rastreio oncológico 

(cancro do colo do útero e cancro da mama) e se o exame está atualizado.  

Por fim, são esclarecidas eventuais dúvidas e são realizados os registos no SClínico e 

no boletim de saúde reprodutiva/planeamento familiar.  
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APÊNDICE D – Sessão de educação para a saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Para melhor visualização da apresentação, esta encontra-se nas sete páginas seguintes, na 

horizontal) 
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APÊNDICE E – Panfleto sobre “o aleitamento materno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Para melhor visualização do panfleto, este encontra-se nas duas páginas seguintes, na 

horizontal) 
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APÊNDICE F – Cálculo de dotações seguras do pessoal de enfermagem da 

USF São Vicente 

 

❖ Em cada USF, aplica-se o seguinte rácio:  

 

1 Enfermeiro/1.550 utentes 

Ou 

1 Enfermeiro/350 famílias 

 

 

 

❖ Cálculo de dotações seguras do pessoal de enfermagem da USF São Vicente: 

 

 

1 enfermeiro ------------- 1 550 utentes 

x enfermeiros -------------- 15 423 utentes 

 

x = 9,96 = 10 enfermeiros 

 

 

 

Nota: 41 utentes ainda não têm atribuído enfermeiro de família, pelo que em breve, será feita 

esta distribuição. 
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APÊNDICE G - Análise SWOT da USF São Vicente  
 

Neste apêndice serão apresentados os pontos fortes e fracos, tal como as ameaças e 

oportunidades encontradas ao longo deste EC.  

 

S - Pontos Fortes (Strength):  

✓ Relação entre a equipa multidisciplinar: pude notar, ao longo do EC, que existe 

união e cordialidade entre os elementos da equipa de enfermagem. É também 

notório um grande dinamismo e articulação com a equipa multidisciplinar, 

havendo assim, uma prestação de cuidados de excelência. Quanto à integração 

dos alunos de enfermagem, esta é realizada de forma adequada, havendo uma 

boa relação entre a equipa e os alunos.  

✓ Cuidados focados no utente: na USF São Vicente, o utente é o foco da prestação 

de cuidados, sendo que a família e o utente são integrados neste processo. Desta 

forma, os profissionais de saúde têm uma visão holística do utente, abordando 

assim todas as necessidades e dimensões do mesmo.  

✓ Estrutura física adequada: considero que o espaço físico da USF encontra-se 

devidamente adequado, pelo que pude observar que se encontra devidamente 

identificado, como por exemplo, as salas de vacinação, salas de planeamento 

familiar, entre outras.   

 

W - Pontos Fracos (Weakness):  

✓ Recursos Humanos: em concordância com as dotações seguras da OE, este 

serviço não cumpre com as dotações preconizadas.  

✓ Sobrecarga dos profissionais: é notória a sobrecarga dos profissionais de saúde, 

devido ao elevado número de utentes distribuídos pelos enfermeiros.  

 

O - Oportunidades (Opportunities):  

✓ Instalações recentes: é notório as infraestruturas modernizadoras e todo um 

conjunto de equipamentos propícios para a prestação de cuidados com 

qualidade.  
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T – Ameaças (Threats):  

✓ Esperas prolongadas para agendamento de consultas médicas: ao longo do EC, 

pude verificar que os utentes teriam que aguardar bastante tempo para conseguir 

uma consulta médica, devido à lotação dos agendamentos das consultas médicas.  
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ANEXO A - Programa específico para proceder à pesquisa de utentes com 

PNV desatualizado 

 

 

 

Fonte Própria 
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ANEXO B – Listagem de utentes convocados com PNV desatualizado  

 

 

  

Fonte Própria 

 




