
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Enfermagem

Catarina Gonçalves Fernandes

julho | 2019

ju
lh

o
 |
 2

0
1
2

B
ru

n
a
 V

ie
ir
a
 d

e
 P

in
h
o

MODELO
IPG.004.02

L
ic

e
n
ci

a
tu

ra
 e

m
 E

n
fe

rm
a
g
e
m



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Saúde da Guarda 

Curso de Enfermagem | 1º Ciclo 

4º Ano/2º Semestre 

 

 

 

 

 

ENSINO CLÍNICO – INTEGRAÇÃO À VIDA PROFISSINAL EM CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

Catarina Gonçalves Fernandes 

 

 

 

 

 

Braga 

2019



1 
 

 

 

 

 

 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Saúde da Guarda 

Curso de Enfermagem | 1º Ciclo 

4º Ano/ 2º Semestre 

 

 

ENSINO CLÍNICO – INTEGRAÇÃO À VIDA PROFISSINAL EM CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

Relatório elaborado no âmbito do Ensino Clínico: Integração 

à vida Profissional em Cuidados de Saúde Primários, realizado 

na Unidade de Saúde Familiar Braga Norte, pertencente ao 

ACeS Cávado I – ARS Norte. 

 

 

 

 

Discente: Catarina Gonçalves Fernandes nº7003742  

 

Docente: Maria Hermínia Barbosa  

 

 

 

Braga 

2019 



2 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACeS – Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS – Administração Regional de Saúde 

DGS – Direção Geral de Saúde 

EC – Ensino Clínico 

ESS – Escola Superior de Saúde  

OE – Ordem dos Enfermeiros 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

REPE – Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro  

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

UCC – Unidade de Cuidados à Comunidade 

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

USF – Unidade de Saúde Familiar 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, 

um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da 

tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de 

Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!” 

 

(Florence Nightingale, 1869) 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Ensino Clínico – Integração à 

Vida Profissional em Cuidados de Saúde Primários, realizado na Unidade de Saúde Familiar 

(USF) Braga Norte, pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Cávado I – 

Administração Regional de Saúde (ARS) Norte. Esta Unidade Curricular faz parte do Plano de 

Estudos do 4º ano/ 2º Semestre do curso de Enfermagem da Escola Superior de Saúde (ESS), 

do Instituto Politécnico da Guarda. 

O Ensino Clínico (EC) decorreu sob orientação de uma enfermeira da unidade e 

supervisão de uma professora da ESS, num período de oito semanas, entre o dia 6 de março de 

2019 e o dia 3 de maio de 2019, com uma pausa entre os dias 17 e 21 de abril de 2019, tendo 

uma duração total de 351 horas, sendo destas 41 horas destinadas a orientações tutoriais e 256 

horas são de contacto e as restantes horas são de trabalho autónomo. 

De forma a uma melhor compreensão do presente relatório, torna-se necessário definir 

alguns conceitos, nomeadamente o conceito de Relatório, EC e Enfermeiro de Família. 

O relatório é um documento onde se pretende que se faça um relato da forma como se 

realizou um determinado projeto ou trabalho, neste caso o relato do ensino clínico. A finalidade 

da realização deste documento é, essencialmente, demonstrar ao leitor a experiência vivida pelo 

autor, assim como os resultados que obteve (Fonseca, 2015). Tomando atenção ao 

anteriormente escrito, neste documento irei descrever o percurso desenvolvido ao longo do EC. 

De modo a ter êxito na realização deste irei-me basear no Plano de Estágio elaborado aquando 

do início do mesmo, demonstrando de que maneira foram cumpridos os objetivos a que me 

propus, assim como as competências adquiridas através da conclusão dos mesmos. 

Atendendo ao facto de este ser um relatório de EC, importa relembrar que o mesmo é 

definido como uma componente essencial da formação através do qual o estudante de 

enfermagem aprende no seio de uma equipa e em contacto direto com o cliente e/ou 

comunidade, adquirindo as competências para a realização dos cuidados de enfermagem, 

complementando o ensino teórico, proporcionando ao estudante a oportunidade de implementar 

os conhecimentos e competências adquiridos, e aplicá-los num contexto real de cuidados (Melo, 

Queirós, Tanaka et al, 2017). 

Sendo este um EC em contexto de cuidados de saúde primários acho, do mesmo modo, 

pertinente definir o conceito de Enfermeiro de Família. Este é considerado um elemento 

integrado na equipa multiprofissional de saúde, tendo como responsabilidade a prestação de 

cuidados de enfermagem globais a famílias, em todas as fases do ciclo da vida e em todos os 

contextos da comunidade (OE, 2014). 
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Este relatório tem como objetivo servir como instrumento de avaliação, desenvolvendo 

o pensamento crítico e reflexivo necessário ao desempenho da profissão, através do 

conhecimento das atividades relevantes postas em prática ao longo do EC e a forma como essas 

vivências contribuem para o desenvolvimento académico e profissional, como futura 

enfermeira de cuidados gerais.   

Para conseguir estabelecer uma relação entre os meus objetivos pessoais e aqueles que 

a escola me propôs, realizei em colaboração com os orientadores um plano de atividades que 

fosse em conformidade com ambos os objetivos supracitados para ser desenvolvido ao longo 

do EC.  

Após definir alguns conceitos, torna-se pertinente apresentar os objetivos para a 

elaboração deste relatório final de estágio, sendo os seguintes:   

• Descrever algumas das atividades desenvolvidas ao longo do EC;  

• Analisar crítica e construtivamente o meu desempenho pessoal, as experiências 

vividas e os contributos obtidos para a melhoria profissional e pessoal;  

• Identificar as dificuldades sentidas através de breves reflexões;  

• Refletir acerca das competências do enfermeiro de cuidados gerais em contexto de 

saúde pública. 

Este relatório apresenta caráter pedagógico, tendo sido desenvolvido com base numa 

metodologia descritiva, com o intuito de uma aprendizagem autónoma, através de uma análise 

completa das minhas atividades, associando os meus conhecimentos teóricos e o que aprendi 

no exercício da profissão. Para enriquecer este relatório recorri a bibliografia pertinente, ao 

regulamento específico do EC fornecido e ao guia de elaboração de trabalhos escritos, 

regulamentado pela ESS.  

Este relatório encontra-se dividido em três capítulos: O primeiro diz respeito à 

caracterização do espaço físico e orgânico da USF. Já o segundo irá desenvolver e refletir acerca 

das atividades realizadas ao longo deste EC. O terceiro e último capítulo condiz com a descrição 

de algumas atividades que embora não estivessem planeadas foram realizadas. 

Em suma, este relatório pretende demonstrar de forma fundamentada e sintetizada o 

percurso desenvolvido ao longo do EC, servindo ainda de instrumento de reflexão crítica acerca 

do desempenho no mesmo, sendo este um ponto essencial para a prática da futura profissão.   
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1. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E ORGÂNICA DA USF BRAGA 

NORTE 

 A primeira semana de ensino clínico funcionou como semana de integração na Unidade. 

Com início no dia 6 de Março de 2019, pelas 10 horas e 30 minutos. Fui recebida pela 

enfermeira Sara Machado, pelo motivo de ausência da enfermeira orientadora, que me mostrou 

as diferentes unidades existentes no edifício, sendo elas a USF 7 Fontes, a USF Braga Norte e 

a Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC) Braga Saudável. Na restante semana a enfermeira 

orientadora mostrou-me as normas de funcionamento da USF, bem como os programas em 

vigor, os protocolos do serviço entre outros documentos.  

Esta USF pertence ao ACeS Cávado I que tem por missão garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários à população da área geográfica de cada unidade funcional a que 

nele pertence, isto através do desenvolvimento de atividades de promoção da saúde e prevenção 

da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados, como por exemplo hospitais. Ainda pretende desenvolver atividades de vigilância 

epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e mostrar uma 

participação ativa na formação de diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, pré-

graduada, pós-graduada e contínua (SNS, 2017).  

Esta é uma USF modelo A, isto é um modelo que condiz com uma fase de aprendizagem 

e de aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar, concomitantemente contribui 

um primeiro aporte para o desenvolvimento da prática da contratualização interna. Esta 

demonstra-se uma fase indispensável principalmente nas situações em que se mostre muito 

enraizado o trabalho individual isolado e/ou onde não haja qualquer tradição nem práticas de 

avaliação de desempenho técnico-científico em saúde familiar (Decreto-Lei n.º 298, 2007).  

Apesar de esta ser uma USF de modelo A, após auditoria no final do ano passado esta 

foi aprovada para USF de modelo B (um modelo adequado para equipas com maior 

amadurecimento organizacional, nestas o trabalho em equipa de saúde familiar já é uma prática 

quase que automática, sendo também imposto às equipas a aceitação de um nível de 

contratualização de patamares de desempenho mais exigente (Decreto-Lei n.º 298, 2007)) 

esperando neste momento apenas o despacho da Ministra da Saúde. 

Em particular, a USF Braga Norte compromete-se à prestação de cuidados de saúde à 

comunidade inscrita na USF, cumprindo indicadores de avaliação de qualidade e a prática 

técnico-científica mais atualizada, assim como um atendimento adequado a cada cliente, com 

o intuito de satisfazer as necessidades destes, respeitando sempre a sua liberdade de escolha. 
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Esta unidade funcional compromete-se ainda a ouvir os contributos e sugestões dos clientes 

para melhorar o plano de ação da unidade (Equipa Multidisciplinar da USF Braga Norte, 2018). 

Relativamente aos serviços disponibilizados pela USF temos: 

• Consultas do dia – onde se visa atender clientes em situação de doença aguda e/ou 

com necessidades de cuidados; 

• Consultas de Saúde Infantil e Juvenil; 

• Consulta da Grávida (salvaguardando as situações de risco que serão referenciadas 

para o Hospital de Braga); 

• Consultas de Planeamento Familiar; 

• Consultas de Diabéticos; 

• Consultas de Hipertensos; 

• Entre outras destinadas a clientes com patologias crónicas. 

Esta equipa multidisciplinar é constituída por 6 Enfermeiras, 6 Médicos, 4 Secretários 

Clínicos e 2 Auxiliares, que se dividem ao longo da semana para que o cliente tenha mais acesso 

a consultas no caso de doença aguda e/ou com necessidades de cuidados, bem como entre os 

diferentes pontos de gestão de processos da USF (USF Braga Norte, s/d).  

Numa breve síntese geográfica, esta USF presta cuidados maioritariamente às 

Freguesias do Conselho de Braga de São Vicente, Real, Dume, Frossos e Palmeira (Anexo 1). 
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2. ATIVIDADES PLANEADAS 

Para a elaboração deste relatório tive de realizar, a princípio, um plano do ensino clínico 

com a orientação da professora supervisora e da enfermeira orientadora, no qual me comprometi 

a seguir três objetivos principais, descrevendo atividades pré-determinadas para atingir esses 

mesmos objetivos, de acordo com o horário estipulado para a enfermeira. 

  

2.1. OBJETIVO GERAL I 

✓ Aplicar conhecimentos acerca dos diferentes programas de saúde em vigor e 

desenvolver hábitos de pesquisa em documentos da especialidade nas bases de dados 

internacionais de enfermagem baseada na evidência para atualizar os conhecimentos. 

Objetivos específicos:  

• Execução das técnicas, aplicando a respetiva técnica assética/limpa e princípios 

básicos de enfermagem nos diferentes tratamentos de feridas;  

• Pesquisa de guias de elaboração de consultas de enfermagem; 

• Solicitação de esclarecimento de dúvidas à equipa multidisciplinar; 

• Elaboração prévia das consultas programadas; 

• Estabelecimento de diálogo com os profissionais de saúde, para um melhor 

conhecimento e compreensão dos cuidados prestados ao utente. 

 

No que se refere à consolidação de conhecimentos, durante o EC houve necessidade de 

atualização, através de pesquisa bibliográfica. Estas foram realizadas em plataformas como a 

OMS, DGS, Ordem dos Enfermeiros, entre outras. A junção do estudo e pesquisa teórica com 

a realização da prática no EC, ao longo destas oito semanas, permitiu-me solidificar os meus 

conhecimentos e a destreza manual. Na realização de consultas, tornei-me mais autónoma, tanto 

na prestação de cuidados como na realização de ensinos. Isto apenas se tornou possível através 

da boa relação com os profissionais de saúde da USF. 

No que toca à relação com os utentes, penso que foi o ponto que mais me foi difícil 

atingir, uma vez que sempre tive uma certa dificuldade na minha capacidade de comunicação 

com o utente, no entanto o facto de as pessoas serem bastante interativas facilitou todo o 

processo de comunicação e a relação enfermeiro – cliente. Como os cuidados são prestados 

pelo enfermeiro de família, quase todos os clientes conhecem a sua enfermeira e vice-versa, o 

que facilitou ainda mais, pois a relação já estava criada tendo, por confiança à enfermeira de 

família confiança em mim também, incluindo-me nos seus cuidados, tanto em consultas como 

em atos de enfermagem.  
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No final de todas as atividades que realizava tentava perceber se eram corretamente 

realizadas e com base teórica, anteriormente adquirida, para desta forma poder melhorar o meu 

desempenho e as minhas práticas de enfermagem. 

 

Competências desenvolvidas 

De acordo com o Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais (2011), atingi as seguintes competências: 

✓ (5) - Exerce de acordo com o Código Deontológico.  

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

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

✓ (9) - Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, 

adquirida enquanto profissional.  

✓ (22) - Inicia e participa nas discussões acerca da inovação e da mudança na 

enfermagem e nos cuidados de saúde.  

✓ (43) - Avalia a aprendizagem e a compreensão acerca das práticas de saúde.  

✓ (54) - Pratica enfermagem de uma forma que respeita os limites de uma relação 

profissional com o cliente.  

✓ (61) - Inicia, desenvolve e suspende relações terapêuticas com o cliente e/ou 

cuidadores, através da utilização de comunicação apropriada e capacidades 

interpessoais. 

✓ (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.  

✓ (67) - Demonstra atenção sobre os desenvolvimentos/aplicações locais, no campo 

das tecnologias da saúde.  

✓ (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.  

✓ (76) - Valoriza os papéis e as capacidades de todos os membros da equipa de saúde 

e social.  

✓ (77) - Participa com os membros da equipa de saúde na tomada de decisão respeitante 

ao cliente.  

✓ (78) - Revê e avalia os cuidados com os membros da equipa de saúde.  
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✓ (79) - Tem em conta a perspetiva dos clientes e/ ou cuidadores na tomada de decisão 

pela equipa interprofissional.  

✓ (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. 

 

2.2. OBJETIVO GERAL II 

✓ Implementar atividades específicas para a promoção da saúde e prevenção de doença 

e consolidar conhecimentos e competências ao nível científico, técnico e relacional. 

Objetivos específicos: 

• Criação de relações de empatia com os utentes e as respetivas famílias; 

• Realizar consultas de enfermagem nos vários programas em vigor na USF 

(Hipertensão, Saúde Materna, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde do Adulto, Saúde do 

Idoso, Diabéticos, Domicílios, Debilitados, entre outros); 

• Conservação do respeito e desenvolvimento da ajuda mútua, estabelecendo relações 

de empatia com os diversos elementos da equipa multidisciplinar; 

• Preservação de uma comunicação correta com os intervenientes de saúde (equipa de 

saúde, utente e família). 

 

 Na USF Braga Norte, assim como nas restantes unidades funcionais de cuidados de 

saúde primários, a informação do cliente do Sistema Nacional de Saúde (SNS) encontra-se 

informatizada no programa de nome S-Clínico.  

O S-Clínico trata-se de um sistema de informação evolutivo, desenvolvido pela Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, que nasce da vasta experiência com duas anteriores 

aplicações usadas por milhares de médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde: o Sistema 

de Apoio ao Médico e o Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SNS, 2018). 

 A prática dos cuidados de enfermagem estava organizada em função dos diferentes 

programas da DGS e de acordo com o elenco constante do S-Clínico, assim tive oportunidade 

de trabalhar com os seguintes: 

• Programa Nacional da Diabetes; 

• Programa Nacional de Risco: Hipertensão; 
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• Programa Nacional de Saúde Infantil; 

• Programa Nacional de Saúde Juvenil; 

• Programa Nacional de Saúde da Grávida; 

• Programa Nacional de Saúde do Adulto; 

• Programa Nacional de Saúde da Mulher; 

• Programa Nacional de Saúde do Idoso; 

• Programa Nacional de Planeamento Familiar; 

• Programa Nacional de Alimentação Saudável; 

• Programa Nacional de Risco de Doença Cardiovascular; 

• Programa Nacional de Rastreio Oncológico; 

• Programa Nacional de Rastreio de Cancro do Colo do Útero; 

• Programa Nacional de Rastreio do Cancro da Mama; 

• Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Colón e do Reto; 

• Programa de Domicílios; 

• Programa de Dependentes; 

• Programa de Tratamento de Feridas/Úlceras.  

Sendo bastantes os programas em que trabalhei vou falar um pouco apenas dos que tive 

mais contacto, sendo eles: 

• Programa de Domicílios 

As visitas domiciliárias definem-se por um tipo de prestação de cuidados em que é 

demonstrada a importância do papel do enfermeiro na redução de riscos de saúde e promoção 

de saúde da população (Kaakinen & Birenbaum, 2011). 

No que concerne a estes havia uma pequena diferença entre as consultas, que eram 

realizadas à quinta-feira de tarde, tendo programadas quatro entre as 14:00h e as 15:00h, sendo 

estas realizadas pela enfermeira orientadora e pela médica de família, nestes utentes não era 

apenas ativado o programa de domicílio, mas também de dependentes. Relativamente aos atos 

de enfermagem que eram realizados, pela enfermeira orientadora, todas as segundas-feiras de 

manhã e a primeira e última sexta-feira do mês, também estes com visitas domiciliárias. 

Destinavam-se a ir, nestas últimas, duas enfermeiras da USF e um motorista designado pelo 

ACeS, levando um saco com todo o material necessário para a realização dos atos de 

enfermagem, desde tratamento de feridas/úlceras de pressão, avaliação de sinais vitais 

administração de medicação e, ainda, material de algaliação e colocação de sondas 

nasogástricas. O material utilizado durante as visitas domiciliárias era reposto ao chegar à USF 

e a cada sexta-feira era revisto o material todo do saco.  
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Ao longo dos domicílios pude constatar a importância dos mesmo, quer pelos cuidados 

prestados quer pela visualização do meio em que o cliente vive, podendo adaptar melhor os 

ensinos prestados a cada um deles. 

• Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

No que diz respeito ao Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e a aplicação, este 

pode representar uma ferramenta de apoio essencial à saúde integral infantil e juvenil que 

concorra para a igualdade de oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças e jovens, 

independentemente dos contextos socioeconómicos das famílias e comunidades (DGS, 2013).  

Foram diversas as consultas de saúde infantil e juvenil que pude acompanhar e observar 

a enfermeira orientadora, sendo estas maioritariamente agendadas para todas as terças-feiras de 

manhã. Inicialmente apenas auxiliava na avaliação dos parâmetros necessários, parâmetros 

estes que dependiam da idade da criança/jovem, como por exemplo tensão arterial só a partir 

dos 3 anos. À medida que ouvia os ensinos e as informações essenciais que eram transmitidas 

tanto aos pais como a algumas crianças, e após procurar alguma procura de informação no 

Programa referido anteriormente, fui ganhando confiança para realizar eu mesma alguns destes 

ensinos. Por fim, nas duas últimas semanas acabei por realizar diversas consultas, com a 

supervisão da enfermeira orientadora. 

Ao longo destas consultas verifiquei que o facto de os pais confiarem no profissional de 

saúde que os acompanha e de poderem contactar com eles sempre que surja alguma questão é 

essencial para o desenvolvimento da criança/adolescente e para a prestação adequada dos 

cuidados de enfermagem. Também refleti sobre o facto de os profissionais de enfermagem não 

se poderem basear na avaliação de parâmetros e na realização dos ensinos recomendados. A 

vigilância e a deteção de potenciais comportamentos de risco é imprescindível para o adequado 

desenvolvimento da criança e para a adaptação dos pais nas diversas fases de vida dos seus 

filhos, isto vai-se conseguindo através da conversa com os pais e, depois, com os adolescentes 

com um pensamento aberto e baseado na confiança mútua. 

• Programa Nacional de Risco: Hipertensão 

A hipertensão arterial afeta inúmeras pessoas no país e é um fator de risco importante, 

independente e potencialmente reversível de doença cardiovascular e doença renal terminal em 

qualquer idade (DGS, 2016). 

Estas consultas eram realizadas, maioritariamente, à quarta-feira de manhã. Nestes dias 

observei e colaborei em diversas consultas. Também nestas nas últimas duas semanas foram 

realizadas por mim diversas consultas e registos das mesmas no S-Clínico. 

O mais importante destas consultas são os ensinos realizado aos clientes que são 

hipertensos, para que eles consigam controlar a hipertensão através da medicação, do exercício 
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físico e da alimentação saudável, fazendo os perceber que esta é uma doença silenciosa, mas 

que pode causar inúmeros problemas a nível do sistema cardiovascular. 

• Programa Nacional de Saúde da Mulher 

Para estabelecer uma relação de proximidade com as mulheres é essencial estar 

familiarizado com esta realidade de cada uma. Sem isso, não é possível estabelecer intervenções 

adequadas e eficazes na comunidade (DGS, 2008). 

De forma que a promoção de saúde nas mulheres portuguesas seja cada vez maior a cada 

quarta-feira de tarde, maioritariamente, encontravam-se na USF Braga Norte disponíveis para 

realizar consultas a enfermeira e a médica de família das clientes. As consultas realizadas eram 

variáveis, desde planeamento familiar, onde eram esclarecidas dúvidas acerca de métodos 

contracetivos, consultas de rastreio do cancro do colo do útero, que por vezes por 

desconhecimentos as mulheres não sabiam como seria realizado o exame, também 

efetivávamos consultas de rastreio oncológico, que, como as outras, serviam maioritariamente 

para esclarecer dúvidas, entre outras consultas oportunas. 

Nas duas últimas semanas tive oportunidades de realizar inúmeras consultas, com a 

supervisão da enfermeira orientadora, percebendo que estas consultas são essenciais esclarecer 

muitas dúvidas e desmitificar tabus de muitas clientes.   

• Programa Nacional da Diabetes 

Este programa deve ser implementado numa ótica de interceção e complementaridade 

com o Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre os Determinantes da Saúde 

Relacionados com os Estilos de Vida, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 

Doenças Cardiovasculares, o Programa Nacional de Combate à Obesidade e a Plataforma 

Nacional Contra a Obesidade, visando prevenir o excesso de peso e a obesidade em todos os 

grupos etários da população (DGS, 2012). 

Na USF Braga Norte o princípio supracitado era comprido à risca, realizando em cada 

consulta (efetuadas maioritariamente às quintas-feiras de manhã) ensinos relativamente a 

hábitos de alimentação saudável, de exercício físico, de gestão terapêutica e de risco de úlcera 

diabética adequados, descrevendo as consequências de não cumprir estas. 

Nas duas últimas semanas tive oportunidades de realizar inúmeras consultas, com a 

supervisão da enfermeira orientadora, percebendo que estas consultas são essenciais para 

motivar os clientes a um estilo de vida saudáveis.   

 

Competências desenvolvidas 

De acordo com o Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais (2011), atingi as seguintes competências: 
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✓ (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.  

✓ (3) - Consulta perito 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.  

✓ (4) - Consulta outros profissionais de saúde e organizações, quando as necessidades 

dos indivíduos ou dos grupos estão para além da sua área de exercício.  

✓ (5) - Exerce de acordo com o Código Deontológico.  

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

✓ (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.  

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

a segurança, a privacidade ou a dignidade do cliente. 

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

enfermagem.  

✓ (23) - Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas.  

✓ (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 comunidade a atingirem os níveis ótimos de saúde e de reabilitação.  

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

enfermagem.  

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

interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades.  

✓ (66) - Utiliza a tecnologia de informação disponível, de forma eficaz e apropriada.  
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✓ (70) - Garante a segurança da administração de substâncias terapêuticas. (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.  

✓ (76) -Valoriza os papéis e as capacidades de todos os membros da equipa de saúde e 

social.  

✓ (78) -Revê e avalia os cuidados com os membros da equipa de saúde.  

✓ (85) - Contribui para o desenvolvimento da prática de enfermagem.  

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

manutenção das competências.  

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

contribuindo para os cuidados de saúde.  

 

2.3. OBJETIVO GERAL III 

✓ Colaborar na gestão dos cuidados de enfermagem, dos recursos humanos e materiais. 

Objetivos específicos: 

• Diálogo com a equipa acerca do método de trabalho e toda a documentação existente 

para os registos de enfermagem; 

• Colaborar no pedido de material; 

• Gerir a marcação de consultas dos programas prioritários. 

 

A gestão em geral é uma forma de manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar 

de uma melhor forma possível, atendendo sempre aos seus recursos (Drucker, 1998). De igual 

forma a gestão na profissão de Enfermagem é de grande responsabilidade para um melhor 

desemprenho desta. 

Relativamente à gestão da USF Braga Norte estes organizam-se em grupos de três 

elementos da equipa multidisciplinar (um médico, uma enfermeira e um secretário clínico) e 

responsabilizam-se por cada setor da unidade funcional. A enfermeira orientadora está 

responsável pelo “Controlo da Infeção”, sendo, por isso, necessário pela enfermeira orientadora 

uma maior atenção aos lixos da unidade. Cabe ainda à enfermeira orientadora (juntamente com 

o resto da equipa de três elementos) elaborar os procedimentos a seguir na unidade 

relativamente a esta questão. 

No que concerne à gestão de horários da unidade esta é semestral entre as manhãs e as 

tardes a realizar na mesma, isto é, o horário da enfermeira orientadora (Apêndice A) é 



18 
 

atualmente composto por manhãs, em Julho existe o inverso dos horários e este passará a 

realizar-se maioritariamente de tarde, mantendo-se apenas fixo o dia em que é realizado 9:00h. 

Apesar de a enfermeira orientadora não ser a responsável pela gestão do material tive 

oportunidade de colaborar com a enfermeira responsável por essa função e perceber com 

funciona o programa e como se organiza e distribui o material internamente. 

No que diz respeito à gestão das consultas de enfermagem tive oportunidade de realizar 

diversos agendamentos de consultas, tanto de enfermagem quanto médica, visto que no que 

concerne às crianças até aos dois anos é a enfermeira que marca as consultas obrigatórias (até 

à terceira semana de vida, com 1, 2, 4, 6 e 9 meses no primeiro ano de vida e aos 12, 15, 18 e 

24 meses até aos 2 anos) e a partir dos dois anos quem agenda as consultas é a médica. À parte 

destas ainda fazia a gestão dos atos de enfermagem.  

 

Competências desenvolvidas 

De acordo com o Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais (2011), atingi as seguintes competências: 

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

✓ (17) - Prática de acordo com a legislação aplicável.  

✓ (18) - Pratica de acordo com as políticas e normas nacionais e locais, desde que estas 

não colidam com o Código Deontológico dos enfermeiros.  

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

✓ (47) - Consulta membros 21 relevantes da equipa de cuidados de saúde e sociais.  

✓ (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.  

✓ (85) - Contribui para o desenvolvimento da prática de enfermagem.  

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

contribuindo para os cuidados de saúde.  
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3. ATIVIDADES NÃO PLANEADAS 

Ao longo dos tempos de ensino o conceito “iniciativa” nem sempre foi o mais bem visto, 

no entanto, nos dias que correm a atitude é cada vez mais apreciada e associada aos melhores 

alunos, este demonstra ser um parâmetro fundamental no que toca ao êxito do mesmo. Por este 

motivo torna-se essencial a realização de atividades de modo a demonstrar interesse e empenho 

numa aprendizagem permanente. 

Ao longo deste EC surgiram oportunidades de uma aprendizagem mais completa, de 

forma a melhorar e engrandecer a experiência de ensino nesta unidade de saúde. Posto isto, e 

de forma a contribuir com algo de positivo nos acontecimentos de violência doméstica que têm 

ocorrido por todo o país propôs à enfermeira orientadora a realização de um folheto informativo 

englobando esta temática. Após conversar com a restante equipa de enfermagem e a resposta 

ser positiva, realizei um folheto intitulado “Violência na Comunidade” (Apêndice B) onde 

incluí não apenas a violência doméstica, mas também a violência ao idoso que passa muitas 

vezes despercebida. Foi-me ainda sugerido que realizasse um folheto informativa acerca do 

idoso, aceitei o desafio e aproveitando um trabalho anteriormente realizado na unidade 

curricular de Seminário em Saúde Comunitária, elaborei um folheto denominado “Apoio aos 

Idosos” (Apêndice C) onde falo um pouco sobre alguns dos apoios a eu os idosos têm direito, 

pois muitas vezes as dificuldades que os idosos passam é por desconhecimento acerca dos 

mesmos. 

Mais tarde foi-me também proposto pela enfermeira orientadora uma passagem pela 

UCC Braga Saudável, para poder assistir a algumas das atividades que são realizadas nestas 

unidades funcionais. Efetuei, então, algumas visitas a esta unidade onde tive oportunidade de 

participar nas aulas pós-parto, e de assistir e participar numa visita à Escola Básica Mosteiro e 

Cávado no qual foi realizada uma atividade da saúde escolar, onde foi abordado o Suporte 

Básico de Vida.  
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CONCLUSÃO 

Após a concretização deste relatório, onde foram examinados de forma minuciosa todos 

os objetivos propostos anteriormente, torna-se relevante a realização de uma conclusão, para, 

dessa maneira, avaliar criticamente o meu desempenho ao longo do EC. 

Na minha opinião foi uma experiência muito enriquecedora em termos de 

conhecimentos teóricos, destreza manual, e fundamentalmente, a meu ver, melhorar a 

comunicação, o que promoveu o meu crescimento como profissional.  

De salientar, ainda, que o facto de nunca ter estagiado numa USF a não ser neste estágio 

fez com que eu aprendesse bastante acerca das diferenças entre uma UCSP e USF. 

Com o decorrer do estágio, foi-me mais fácil realizar cada uma das atividades que me 

fossem pedidas, assim sendo mais fácil atingir cada um dos objetivos propostos. Adquiri muito 

mais confiança, que me permitiu adquirir segurança e autonomia. A cooperação recebida pela 

equipa multidisciplinar teve bastante peso neste ponto, pois, esta tornou-se bastante positiva na 

minha aprendizagem enquanto futura profissional de saúde, uma vez que me compeliu a seguir 

metas para alcançar os objetivos previamente traçados. Além desse facto, contribuiu ainda para 

fomentar uma personalidade própria e refletida, desenvolvendo o espírito de equipa para com 

os meus colegas, a equipa de enfermagem e restante equipa multidisciplinar e principalmente 

criar uma identidade própria de trabalho. 

No que concerne à descrição das atividades desenvolvidas ao longo do EC estas foram 

relatadas ao longo do relatório focando as de maior relevo, pormenorizando cada uma delas e 

o meu contributo nas mesmas, realizando sempre uma análise crítica e construtiva do meu 

desempenho, contribuindo para o enriquecimento da prática da profissão.  

Em relação às dificuldades sentidas ao longo do EC estas prenderam-se, 

maioritariamente, com a comunicação com a equipa multidisciplinar e utentes, como referido 

ao longo do relatório, sendo que estas foram ultrapassadas com o apoio da equipa de 

profissionais presentes na USF Braga Norte. Superei esta dificuldade, também pela 

disponibilidade dos utentes ao consentir a entrada no seu espaço íntimo, depositando em mim 

confiança aquando da prestação de cuidados. 

  No que se refere à reflexão acerca das competências adquiridas ao longo deste EC 

tentei sempre alcançar o máximo de competências em cada um dos objetivos propostos, com o 

intuito de, futuramente, ter maior capacidade para exercer a futura profissão de enfermagem em 

cuidados de saúde familiares.  

Em alguns episódios de tratamentos de feridas ou administração de medicação surgiram 

dúvidas ou lacunas que tentei ultrapassar com pesquisas bibliográficas ou com a ajuda das 
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enfermeiras da USF Braga Norte. O mesmo se sucedeu relativamente às consultas prestadas 

aos clientes. 

Em suma, quero referir que tudo foi possível através da orientação que me foi dada. 

Estou habituada a que um momento de avaliação seja um momento de grande nervosismo, no 

entanto, apesar de ter conhecimento da avaliação conforme iam passando as semanas, senti-me 

cada vez mais à vontade para colocar à orientadora todo o tipo de questões, e devido à 

autonomia que me foi dada na maioria das atividades de enfermagem que realizei, conseguia 

dar o meu ponto de vista, seja qual fosse a situação. 
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APÊNDICE A – HORÁRIO DE ESTÁGIO 

Dias Horário 

Segunda-feira Das 8h às 14h 

Terça-feira Das 8h às 15h 

Quarta-feira Das 9h às 12:30h e das 14:30h às 20h 

Quinta-feira Das 8h às 15h 

Sexta-feira  Das 8h às 14h 
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APÊNDICE B – FOLHETO INFORMATIVO “VIOLÊNCIA NA COMUNIDADE” 
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APÊNDICE C – FOLHETO INFORMATIVO “APOIO AOS IDOSOS” 
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ANEXO A – ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO DA USF BRAGA NORTE 

 

 

 




