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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho surge no âmbito da Unidade Curricular (UC) de Ensino 

Clínico (EC) – Integração à Vida Profissional em Cuidados de Saúde Primários (CSP) do 

4º ano/2º semestre do Curso de Enfermagem – 1º ciclo, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico da Guarda.  

A presente UC, de caráter obrigatório, teve a duração de oito semanas, tendo início 

no dia 6 de maio de 2019 e termo a 28 de junho de 2019, perfazendo um total de 351 

horas, das quais 297 são de contacto (256 horas de EC e as restantes horas de Orientação 

Tutorial).  

De acordo com o Guia de Funcionamento da Unidade Curricular (GFUC), a UC 

tem como principal objetivo: 

Proporcionar ao estudante a aquisição de conhecimentos fundamentais para a 

progressão e finalização do curso e para a integração ao exercício da vida 

profissional, capacitando-o para intervir junto do indivíduo (inserido no seu 

ambiente), da família, dos grupos e comunidade na área de cuidados de saúde 

primários e gestão de serviços de enfermagem. 

 

O EC foi desenvolvido na Unidade de Saúde Familiar (USF) Terra Marinhoa, do 

Centro de Saúde da Murtosa, integrada no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do 

Baixo Vouga e pertencente à Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, que 

iniciou atividade no dia 15 de abril do presente ano. 

Para Gonçalves (2015) os CSP: 

(…) representam a primeira linha de contacto da população geral com o 

sistema de saúde, desempenhando o papel de prestador essencial de cuidados 

de saúde e de elemento selecionador e encaminhador, estratificando os 

pacientes pelos níveis de diferenciação que compõem o Sistema de Saúde. 

Apresentam-se como uma parte fulcral do sistema de saúde português, 

correspondendo à primeira linha de contacto do cidadão com a saúde, 

promovendo iniciativas no âmbito da saúde pública, prevenção da doença e 

promoção da saúde. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), no Decreto-Lei nº 298, as USF são 

unidades elementares de prestação de cuidados de saúde primários, individuais e 

familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, 

enfermeiros e por pessoal administrativo, podendo ser organizadas em três diferentes 

modelos de desenvolvimento – modelo A, B e C. A sua atividade desenvolve-se com 

autonomia organizativa, funcional e técnica, integrada numa rede com outras unidades 

funcionais do centro de saúde ou da unidade local de saúde. Para Nunes, Correia, Ribeiro, 

Santos, Marquês e Barbosa (2012), uma USF é constituída por multiprofissionais que 
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formam equipas coesas cuja finalidade é dar respostas que vão ao encontro das 

necessidades de saúde dos cidadãos e famílias, alcançando objetivos e metas de 

qualidade, sendo posteriormente avaliadas e responsabilizadas de acordo com os seus 

desempenhos. 

Segundo Simões e Garrido (2007) cit. por Freitas e Tarrasêca (2013), EC trata-se 

de um ensino que se desenvolve em contexto de prática clínica real, favorecendo o 

pensamento crítico, o trabalho em equipa e a aquisição de competências, de forma a 

proporcionar ao estudante uma melhor capacidade para lidar com a complexidade 

inerente às situações clínicas. Ou seja, é fundamental na formação dos estudantes visto 

que, como refere Barroso (2009), é uma atividade de caráter educativo, que integra o 

estudante num ambiente profissional, proporcionando-lhe um contacto direto com as 

diferentes realidades sociais, económicas e culturais, assim como uma vivência e 

experiências que lhe permitem desenvolver uma consciência e capacidade de 

compreender a realidade e intervir sobre ela. 

A realização de um relatório de EC é extremamente importante visto que é um 

documento que “(…) descreve de forma pormenorizada um trabalho técnico, como uma 

experiência científica.” (Vasconcelos, 2009), ou seja, é um documento que possibilita a 

descrição do trabalho que foi desenvolvido e experiências vivenciadas ao longo EC, com 

base nos objetivos formados no início do mesmo, bem como uma análise crítica e reflexão 

pessoal. 

Neste sentido, a concretização deste documento tem como objetivos: 

• Descrever as atividades desenvolvidas ao longo do EC, de acordo com os 

objetivos previamente formados no início do mesmo; 

• Avaliar os objetivos e atividades planeadas, tendo em conta o plano de 

trabalho elaborado;  

• Descrever e analisar acontecimentos, experiências vivenciadas e 

aprendizagens adquiridas ao longo do EC, transmitindo os contributos das 

mesmas tanto a nível profissional como pessoal; 

• Identificar dificuldades sentidas, evolução e competências adquiridas 

aquando da prestação de cuidados ao utente, família e comunidade em 

contexto de CSP; 
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Para elaboração deste trabalho foi utilizada a metodologia descritiva e reflexiva, 

fundamentada em pesquisas bibliográficas, nomeadamente livros, teses, artigos de 

investigação, documentos científicos, e, de igual forma, com recurso ao GFUC da UC, ao 

Manual de Acolhimento a Profissionais da USF Terra Marinhoa, bem como o plano de 

trabalho elaborado previamente.  

No que diz respeito à estrutura do presente documento este encontra-se dividido 

em três partes principais, sendo estas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na 

introdução são abordados aspetos como a contextualização, conceitos importantes para 

uma melhor compreensão do trabalho, os objetivos do mesmo e a metodologia utilizada. 

O desenvolvimento é constituído pela apresentação dos objetivos formados e descrição 

das atividades realizadas, assim como uma reflexão e análise das competências adquiridas 

ao longe deste EC. Na conclusão são apresentadas dificuldades sentidas aquando a 

elaboração do relatório, uma síntese geral acerca do EC e a sua importância. Por fim, o 

documento ainda comporta um apêndice. 
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1 – ATIVIDADES PLANEADAS E DESENVOLVIDAS 

 

Para este EC foi elaborado um Plano de Trabalho, no qual constam os objetivos 

gerais propostos no GFUC da UC e atividades a desenvolver para atingir os mesmos. 

Assim sendo, serão apresentados os objetivos traçados e mencionadas as atividades 

realizadas que considero mais importantes bem como uma análise crítica na qual reflito 

sobre o meu trabalho e desempenho ao longo destas oito semanas. 

 

1.1 – OBJETIVO GERAL I  

 

“Compreender a organização e funcionamento da USF Terra Marinhoa, tendo em 

conta a sua contextualização geográfica e demográfica” 

 

A USF Terra Marinhoa é parte integrante do ACeS Baixo Vouga e iniciou 

atividade a 15 de abril do presente ano, como USF modelo A. Esta é sediada na Unidade 

de Saúde da Murtosa e possui dois polos assistenciais – o polo do Bunheiro e o polo da 

Torreira. 

No dia 6 de maio de 2019, apresentei-me na sede da USF tendo sido recebida e 

acolhida pela atual Interlocutora do Centro de Saúde da Murtosa, a qual procedeu à 

apresentação da equipa multidisciplinar, da Enfermeira (Enf.) orientadora e da própria 

unidade, fazendo uma visita guiada à sede e aos polos assistenciais. Fiquei a realizar o 

meu EC na sede. Na semana seguinte, foi-me entregue o Manual de Acolhimento a 

Profissionais (2019), que tem como principal objetivo tornar agradável e mais fácil a 

integração e adaptação de novos membros da equipa. Este documento transmite a missão, 

visão, valores, compromissos e área geográfica de atuação da USF bem como dá um breve 

historial acerca da mesma. Desta forma, o manual permitiu obter conhecimentos 

relativamente à sua estrutura organizacional e funcional e perceber a forma como esta se 

articula com a comunidade a quem presta cuidados, o que, por conseguinte, facilitou a 

integração e adaptação. O facto de a integração ter corrido de forma positiva deveu-se, 

em grande parte, à disponibilidade e recetividade da equipa multidisciplinar e, em 

particular, à Enf. orientadora. 
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No que diz respeito ao logotipo da USF Terra Marinhoa (Figura 1), este nasceu 

da representação dos terrenos junto à ria (as marinhas), encontrando-se representadas as 

camadas de terra e água que constituem fonte de sustento da população desde há vários 

anos. A cor castanha simboliza a maturidade e estabilidade que a equipa pretende atingir 

para prestar cuidados de saúde de maior qualidade. A cor azul reflete a serenidade com 

que a equipa enfrenta o desafio, de igual forma, a transparência da mesma para com os 

utentes. 

 

 

 

 

             Figura 1 – Logotipo da USF Terra Marinhoa 

             Fonte: https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/04/12/usf-terra-marinhoa/ 

 

A área geográfica de influência da USF é o concelho da Murtosa, com cerca de 

10000 habitantes, constituído por quatro freguesias: Bunheiro, Monte, Murtosa e 

Torreira. O concelho da Murtosa dista cerca de 30 quilómetros de Aveiro, onde se situa 

o Hospital de referência – Centro Hospitalar do Baixo Vouga, particularmente o Hospital 

Infante D. Pedro.  

A USF Terra Marinhoa é formada por uma equipa multidisciplinar fortemente 

determinada e motivada para servir a população que na mesma se encontra inscrita, tendo 

o utente como centro da sua atividade clínica, preocupando-se sempre com o seu bem-

estar, autonomia e satisfação. A equipa é composta por vinte profissionais de saúde, sendo 

estes sete médicos, sete enfermeiras e seis secretárias clínicas. Na sede são quatro 

médicas, quatro enfermeiras e quatro secretárias clínicas. Embora não se encontrem 

contemplados na legislação da USF como profissionais, é importante referir que a USF 

Terra Marinhoa possui também como colaboradores diretos seis assistentes operacionais 

cedidas pela Unidade de Apoio à Gestão (UAG). Em colaboração com outras unidades 

funcionais do ACeS Baixo Vouga, a USF articula com assistente social, psicólogo, 

nutricionista, higienista oral, médico dentista, fisioterapeuta, Unidade de Saúde Pública 

(USP), UAG (incluindo armazém), Gabinete do Cidadão, Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) Terra da Ria, definidas no Manual de Articulação. 

A equipa é organizada em micro equipas, cada uma formada por um médico, um 

enfermeiro e um secretário clínico. Desta forma, cada utente tem atribuído a si uma micro 

equipa e sempre que o mesmo necessite de cuidados é, preferencialmente, atendido pela 
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mesma, ou seja, pelo seu médico e Enf. de família. No entanto, na ausência ou 

impossibilidade de ser atendido pela mesma ou no caso de doença aguda, o utente é 

atendido por outros profissionais que asseguram as suas necessidades. 

Relativamente à população a quem a equipa presta cuidados, a 15 de abril 

encontravam-se inscritos na USF Terra Marinhoa, segundo o Manual de Acolhimento a 

Profissionais (2019), 10929 utentes (5258 utentes do sexo masculino e 5671 utentes do 

sexo feminino): Crianças (dos 0 aos 14 anos) – 1514 utentes; População ativa (dos 15 aos 

64 anos) – 6570 utentes e Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) – 2845 utentes. A 

micro equipa à qual pertence a minha Enf. orientadora presta cuidados a 1678 utentes. 

Na USF são atendidos todos os utentes inscritos na mesma assim como os utentes 

“esporádicos”, atendidos na Consulta de Intersubstituição para resolução de problemas 

de doença aguda. 

O horário de funcionamento da sede da USF decorre das 8 horas até às 20 horas, 

nos dias úteis, com horário de atendimento das 8 horas até às 19 horas e 30 minutos. No 

que diz respeito aos polos assistências – polo do Bunheiro e polo da Torreira, estes 

possuem um horário específico. Fora do período de funcionamento da USF, os utentes 

têm como alternativa: Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Estarreja 

(diariamente, das 20 horas até às 24 horas); Atendimento Complementar do Centro de 

Saúde da Murtosa (fins de semana e feriados, das 8 horas até às 20 horas); Serviço de 

Urgência do Hospital Infante D. Pedro (diariamente) e a Linha do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) 24. 

Quantos aos serviços prestados na USF, segundo o Manual de Acolhimento a 

Profissionais (2019:5) estes são predominantemente de vigilância e promoção da saúde 

nas diversas fases da vida, nomeadamente: 

• Consultas programadas ao recém-nascido, à criança e ao adolescente; 

• Consultas programadas à mulher – planeamento familiar, consulta pré-

concecional, vigilância da gravidez, puerpério, rastreios; 

• Consultas programadas ao adulto e idoso; 

• Situações de doença aguda/consulta de intersubstituição; 

• Consulta não presencial- renovação de prescrição crónica e entrega de 

resultados de exames e análises; 

• Consultas e atos de enfermagem - tratamento de feridas/úlceras, 

administração de injetáveis, vacinação, entre outros; 

• Cuidados domiciliários – visita domiciliária com objetivo curativo 

(cuidados de enfermagem como o tratamento de feridas, administração de 

injetáveis, entre outros) e visita domiciliária com objetivo preventivo 

(vigilância de saúde dos utentes incapazes de se deslocarem à USF, prevenção 

de complicações decorrentes da imobilidade, instrução dos prestadores de 

cuidados informais, entre outros).  
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Quanto à estrutura física, a sede da USF, onde decorreu o meu EC, divide-se em 

dois edifícios, que vou identificar como A e B para uma melhor compreensão. O Rés do 

chão do edifício A é constituído por: secretaria (balcão de atendimento), duas salas de 

espera, um fraldário, cinco casas de banho para utentes (uma para utentes com mobilidade 

reduzida), uma sala de depósito de material de limpeza, duas salas de enfermagem (onde 

se efetuam tratamentos de enfermagem), cinco gabinetes médicos, um gabinete 

polivalente, duas casas de banho para funcionários e os seus vestiários, um armazém onde 

se encontra a lavandaria e o depósito de lixos. O 1º andar do edifício A possui: uma sala 

de informática, biblioteca, uma sala de reuniões, uma sala de arquivo, uma sala de apoio 

administrativo, um gabinete da Coordenadora de Equipa, duas casas de banho, uma sala 

de arrumos, uma sala de refeições para funcionários (copa), duas salas de depósito de 

material terapêutico. O edifício B (partilhado entre a USF Terra Marinhoa, a USP e a 

UCC Terra da Ria), é formado por: dois gabinetes de enfermagem, dois gabinetes 

médicos, duas salas de espera, três casas de banho e uma sala de amamentação/fraldário. 

A USF é constituída pela Coordenadora de Equipa (médica assistente em 

Medicina Geral e Familiar), pelo Conselho Técnico (uma médica, uma Enf. e uma 

secretária clínica) e pelo Conselho Geral (todos elementos da equipa), o qual se reúne 

todas as terças-feiras, entre as 14 e as 16 horas (reunião ordinária e extraordinariamente 

mediante convocatória da Coordenadora da Equipa ou a requerimento de, pelo menos, 

metade dos seus elementos), sendo que nesse período fica um colaborador na secretaria 

que comunica situações urgentes. A USF dispõe de documentos que orientam a sua 

constituição, funcionamento e desempenho como o Regulamento Interno, Carta de 

Qualidade, Manual de Articulação, Manual de Procedimentos e Manual de Boas Práticas, 

Plano de Atividades, Carta de Compromisso, Guia do Utente e Livro de Ocorrências 

(Diário de Bordo) e Plano de Ação ( a cada 3 anos, sobre o qual atuam) e ainda se rege 

por critérios e normas da Direção Geral da Saúde (DGS) como as Normas de Orientação 

Clínica, Programas de Saúde, entre outros. Como referido, existe um Plano de Atividades, 

portanto cada micro equipa é responsável pela organização de uma ou mais atividades, 

tendo em conta o programa atribuído à mesma. 

 Tal como consta no Manual de Acolhimento a Profissionais (2019), a USF tem 

como missão a prestação de cuidados de saúde personalizados aos seus utentes ao longo 

de todo o ciclo vital, garantindo permanentemente a acessibilidade, a globalidade, a 

qualidade e a continuidade desses cuidados. Em termos de visão, a equipa pretende ser 

uma USF de referência, reconhecida pelo caráter inovador que se baseia no trabalho em 
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equipa, com os mesmos objetivos, prestando cuidados de saúde de qualidade, visando um 

atendimento personalizado e um bom relacionamento entre os profissionais e também 

com os utentes. A organização do trabalho da equipa para prestar cuidados e estabelecer 

relações interpessoais baseia-se em diversos valores e princípios: autonomia para honrar 

os direitos dos utentes; beneficência para ajudar o utente no seu próprio bem; não 

maleficência para não fazer mal; justiça para ser justo e tratar todos da mesma maneira; 

qualidade, melhoria contínua dos cuidados de saúde; harmonia entre os diferentes 

elementos, visando a ordem e o bem-estar da equipa, refletindo-se nos cuidados 

prestados; cooperação, na medida em que se verifica o trabalho em equipa;  motivação e 

solidariedade, tolerância e cooperação, ser sensível para com os problemas dos outros. 

 Desta forma, considero ter atingido este objetivo uma vez que desenvolvi todas as 

atividades necessários para o alcance do mesmo, terminando o EC com bons 

conhecimentos acerca da estrutura física, orgânica e funcional da USF Terra Marinhoa. 

 

1.2 – OBJETIVO GERAL II 

 

“Desenvolver competências na prestação de cuidados de enfermagem, em CSP, sob 

supervisão, aplicando a metodologia do processo de enfermagem ao indivíduo, família 

e comunidade ao longo do ciclo vital, empregando e desenvolvendo conhecimentos 

acerca dos diferentes programas de saúde em vigor.” 

 

De maneira a dar resposta a este objetivo, foi possível colocar em prática, ao longo 

de todo o EC, conhecimentos teórico-práticos previamente adquiridos durante o percurso 

académico que permitiram uma prestação de cuidados de saúde de qualidade a utentes 

nas diferentes fases da sua vida. Como já havia sido referido, a USF Terra Marinhoa 

presta cuidados a utentes em todas as fases na vida, aos quais se efetuam consultas e atos 

de enfermagem subjacentes aos diferentes Programas de Saúde em vigor, tais como:  

• Programa Nacional de Saúde Reprodutiva (Planeamento 

Familiar, Saúde Materna e Revisão do Puerpério) 

De acordo com a DGS (2008), a Saúde Reprodutiva é entendida como um estado 

de “bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, em todos os 

aspetos relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e processo”. 

No que diz respeito ao Planeamento Familiar, estas consultas são dedicadas, de 

acordo com a DGS (2008) a todos os indivíduos em idade fértil (mulheres até aos 54 anos 
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e homens sem limite de idade). Esta consulta tem como objetivos a promoção de vivência 

da sexualidade de forma saudável e segura, redução de incidência de infeções 

sexualmente transmissíveis (IST) e suas consequências e preparação para a 

maternidade/paternidade responsável, entre outros. Assim sendo, tive a oportunidade de 

colaborar com a Enf. orientadora nas mesmas  desenvolvendo atividades como realização 

de ensinos (relacionados com a adoção de estilos de vida saudáveis e evicção de hábitos 

nocivos, palpação mamária e a sua importância, prevenção de IST’s, a importância dos 

rastreios oncológicos, métodos contracetivos existentes e quais os mais adequados a cada 

situação clínica, entre outros), avaliação/registo, no sistema informático SClínico e 

Boletim de Saúde Reprodutiva/Planeamento Familiar, de diversos parâmetros (peso, 

altura, pressão arterial, frequência cardíaca, perímetro abdominal), fornecimento de 

métodos contracetivos, colaboração no rastreio do cancro do colo do útero, ao esclarecer 

a utente no que consiste o mesmo, fornecer o consentimento informado e colaborar com 

a médica aquando da realização da citologia do colo uterino. Quanto às consultas de 

Saúde Materna, segundo a DGS (2015), estas destinam-se a todas as mulheres com 

gravidez de baixo risco inscritas na USF, sendo que quando são necessários cuidados ou 

vigilância adicional as mesmas são encaminhadas para a consulta externa do Hospital de 

referência. Aqui há um protocolo onde se verifica a interligação entre as consultas 

realizadas na USF com as consultas realizadas no Hospital de referência. Na USF, são 

realizadas, ao longo da gestação, as seis consultas preconizadas pela DGS, sendo a 1ª 

preferencialmente antes das 12 semanas. A finalidade desta consulta é essencialmente a 

avaliação do bem-estar materno-fetal, na qual se identifica precocemente fatores de risco 

e se efetua a educação para a saúde, fornecendo aconselhamento e apoio psicológico. 

Nestas consultas, colaborei com a Enf. orientadora na avaliação e registado, no sistema 

informático e Boletim de Saúde da Grávida, de vários parâmetros (peso, altura, pressão 

arterial, frequência cardíaca, perímetro abdominal), análise e registo dos parâmetros da 

urina, realização de ensinos e esclarecimento de dúvidas de acordo com a idade 

gestacional (adaptação à gravidez, alterações físicas e psicológicas, estilos de vida 

saudáveis, desconfortos da gravidez, sexualidade, sinais de alerta, prevenção de doenças 

infeciosas (IST’s, toxoplasmose, salmoneiose, listeriose), possíveis complicações durante 

a gravidez, vestuário e calçado, perceção de movimentos fetais, preparação para o parto, 

sinais de alarme e início de trabalho de parto, amamentação, entre outros), proceder à 

atualização do estado vacinal da grávida e, após realização da ecografia morfológica do 

2º trimestre, administração da vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa e, se 
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indicado, administração da imunoglobulina anti-D a grávidas com tipo de sangue Rh 

negativo após fornecimento do consentimento informado. Relativamente às consultas de 

Revisão do Puerpério, realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto. Desta forma, o 

Puerpério, segundo a DGS (2015), é o período de recuperação física e psicológica da mãe 

que começa desde o nascimento e se prolonga até 6 semanas após o parto. Esta consulta 

serve para a avaliação do estado de saúde da mulher e recém-nascido bem como a 

adaptação da díade ou tríade ao seu novo papel. Colaborei nas mesmas ao avaliar 

parâmetros como o peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, perímetro 

abdominal da puérpera, ao esclarecer eventuais dúvidas e ao abordar assuntos como, por 

exemplo, o aleitamento materno ou artificial, contraceção pós-parto, fatores 

biológicos/psicológicos. 

• Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

Em termos de consultas de Saúde Infantil e Juvenil, estas são destinadas a todas 

as crianças até aos 18 anos que se encontrem inscritas na USF e são efetuadas as consultas 

de acordo com o recomendado pela DGS (2013). Estas têm como principal objetivo a 

vigilância e acompanhamento de crianças e jovens, incidindo na prevenção e promoção 

da saúde. Nestas consultas procedi, sob supervisão da Enf. orientadora, à avaliação de 

dados como o peso, altura, perímetro cefálico/pressão arterial, mediante a idade; 

avaliação do desenvolvimento motor, psíquico, comportamental, visual e linguístico de 

cada criança; atualização do estado vacinal (auxiliando e administrando vacinas de acordo 

com plano nacional de vacinação bem como outras extra plano prescritas pelo médico); 

teste de diagnóstico precoce, entre o 3º e 6º dia de vida; realização da visita domiciliária 

ao recém-nascido, preferencialmente nos primeiros 15 dias de vida; realização de ensinos 

acerca do aleitamento, alimentação saudável, hábitos de higiene, segurança, hábitos de 

sono, comportamentos de risco e promoção de estilos de vida saudáveis, mudanças físicas 

e psicológicas decorrentes da idade; realização de registos no sistema informático 

Sclinico, Boletim de Saúde Infantil e Juvenil e no Boletim de Vacinas. 

Considero que neste tipo de consulta era onde sentia mais dificuldades, 

particularmente na administração de vacinas às crianças e até na realização de 

determinados ensinos em determinadas idades, no entanto, com auxílio e apoio da Enf. 

orientadora, evoluí positivamente nesse ponto pois fui ganhando mais confiança, 

melhorando a capacidade de comunicação e estabelecendo relações terapêuticas, o que 

permitiu uma melhor prestação de cuidados. 

• Programa Nacional para a Diabetes 
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No que diz respeito às consultas de Diabetes, de acordo com a DGS (2017), estas 

visam a vigilância da diabetes, a redução da sua prevalência e incidência, a prevenção de 

complicações decorrentes da mesma e a redução da morbilidade e mortalidade devidas à 

diabetes. Desta forma, nestas consultas estão incluídos todos os utentes, inscritos na USF, 

com idade igual ou superior a 18 anos diagnosticados com Diabetes Mellitus, sendo que 

a mesma é essencial para vigilância da doença e para a prevenção do desenvolvimento de 

complicações a longo prazo, sendo fundamental a participação ativa do utente no que 

concerne ao tratamento e vigilância da doença, o que nem sempre verifiquei devido ao 

facto desta patologia ainda não ser encarada, pela população, como uma patologia grave 

que necessita elevada atenção de forma a evitar complicações graves. Estão previstas, 

pelo menos, duas consultas por ano, sendo o papel do enfermeiro bastante importante na 

vigilância da doença bem como no estímulo dos utentes à adesão e participação ativa. 

Aqui tive a oportunidade de avaliar dados (peso, pressão arterial, pesquisa de glicémia 

capilar, índice de massa corporal, perímetro abdominal), avaliar a perceção/conhecimento 

dos utentes acerca da patologia e autocontrolo, avaliação do risco de pé diabético, e 

realização de educação para a saúde ao efetuar ensinos oportunos acerca da patologia, 

adesão ao regime terapêutico, alimentação saudável, exercício físico, evicção de hábitos 

nocivos, cuidados a ter com os pés, complicações a longo prazo da patologia e da 

importância destes fatores no controlo dos valores de glicémia capilar, nos valores 

hemoglobina glicada e da patologia em si. Ainda houve sempre a preocupação de verificar 

o estado vacinal de cada utente e, se fosse o caso, a regularização do mesmo.  

• Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares – risco de 

hipertensão (HTA) 

As consultas de HTA, no âmbito deste programa, são destinadas aos utentes 

inscritos na USF, após diagnóstico médico de HTA, e, segundo DGS (2017), visam a 

vigilância e controlo desta patologia evitando complicações advindas da mesma. Nestas 

consultas, nas quais colaborei sob supervisão, são avaliados parâmetros como o peso, 

altura, perímetro abdominal e pressão arterial; avaliada a adesão ao regime terapêutico e 

efetuados ensinos relativos à patologia, a importância de uma alimentação saudável e da 

prática de exercício físico, complicações possíveis da patologia, hábitos nocivos e 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Nestas consultas, torna-se, de igual forma, 

imprescindível a consciencialização dos utentes face à patologia e suas consequências e 

a participação ativa dos mesmos no processo de controlo e vigilância de forma a prevenir 

complicações a curto e longo prazo. Como em todos os contactos com os utentes, nestas 
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consultas é verificado o estado vacinal segundo plano nacional de vacinação e 

regularizado, caso seja necessário.  

• Programa Nacional de Vacinação 

Relativamente a este programa, a DGS (2017) refere que este tem como objetivo 

obter a melhor proteção e o mais precocemente possível, daí a vacinação no 1º ano de 

vida ser tão importante devendo ser minuciosamente cumprida, visto ser o período de 

mais vulnerabilidade, requerendo imunização precoce. 

Segundo a DGS (2017), todas as oportunidades devem ser aproveitadas de forma 

a completar e/ou atualizar o esquema vacinal de cada utente, respeitando sempre os 

intervalos mínimos entre a administração de vacinas. Neste sentido, e como foi referido 

anteriormente, em cada consulta ou contacto com o utente, independentemente da faixa 

etária, houve sempre a preocupação de verificar se o esquema vacinal se encontrava 

atualizado e, caso contrário, era administrada a vacina que se encontrava em atraso, 

ficando então completo. Assim sendo, pude planear vacinações, administrar vacinas e 

efetuar o seu registo, ensinar sobre a importância da vacinação e incentivar a adesão à 

mesma, informar os pais acerca das reações possíveis (locais e sistémicas) e como atuar 

perante as mesmas, convocar utentes identificados com vacinas em atraso e 

agendar/reagendar vacinações. Tudo isto contribui de forma positiva para o aumento da 

minha confiança no que toca à vacinação, tendo em conta que no início notei alguma 

insegurança devido à falta de prática de administração, situação que foi ultrapassada 

rapidamente. 

• Programa Narcóticos de Substituição   

No âmbito deste programa, a USF colabora com o Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes (CAT) de Aveiro da ARS Centro. Este é um programa que tem como 

principais objetivos a redução do consumo de substâncias ilícitas, redução dos efeitos 

negativos do consumo de drogas, redução do contágio de doenças, contrariar a exclusão 

e melhorar a inserção social, melhorar o relacionamento interpessoal e familiar, melhorar 

a qualidade de vida dos utentes inseridos no programa, entre outros. Assim sendo, recorre-

se à administração de metadona como terapia de substituição de narcóticos que possibilita 

uma vida social normal, tratamento este considerado como bastante eficaz, verificando-

se uma taxa elevada de sucesso.  

Desta forma, colaborei no fornecimento do cloridrato de metadona e observei os 

utentes aquando da sua toma, esclareci eventuais dúvidas, colaborei no contacto com o 

CAT quando se verificavam sinais de alerta e/ou comportamentos de risco e ainda efetuei 
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os registos de enfermagem no SClínico. Considero que a toma observada diária é uma 

forma boa de evitar complicações uma vez que a toma é efetuada num local com boas 

condições de higiene, o que reduz problemas sanitários e riscos da doença.  

• Programa Nacional para as Doenças Oncológicas 

A consulta de Rastreio Oncológico segue as orientações do Programa Nacional 

para as Doenças Oncológicas da DGS (2017) que engloba os rastreios em indivíduos 

assintomáticos do cancro do colo do útero (CCU), cancro da mama e cancro colon e reto, 

verificando-se a redução da taxa de mortalidade e morbilidade. No que diz respeito ao 

rastreio do cancro da mama, este é efetuado através de mamografia, e é recomendado a 

mulheres com idade compreendida entre os 50 e os 69 anos ou mulheres de risco segundo 

critérios clínicos. Quanto ao rastreio do CCU, o rastreio é realizado por citologia cervical 

a mulheres com idade compreendida entre os 25 e 64 anos ou a mulheres consideradas de 

risco mediante critérios clínicos, com uma periodicidade de 3 em 3 anos após 2 citologias 

cervicais anuais normais consecutivamente. Em termos do rastreio do cancro do colon e 

reto este é efetuado através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, o que neste momento 

não é efetuado na USF Terra Marinhoa. 

• Saúde do Adulto e Saúde do Idoso 

Em termos de Saúde do Adulto, a consulta destina-se a todos os utentes inscritos 

na USF, com idade compreendida entre os 18 e 64 anos e quanto à Saúde do Idoso, as 

consultas englobam todos os utentes inscritos na USF com idade igual ou superior a 65 

anos. Estas consultas caracterizam-se por um conjunto de ações que visam a promoção 

da saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento e reabilitação, cujo o centro das 

ações é o indivíduo, família e comunidade. Tanto no âmbito da Saúde do Adulto como 

na Saúde do Idoso são efetuadas apenas consultas da parte médica e não consultas de 

enfermagem.  

• Consulta de Intersubstituição 

Esta caracteriza-se por ser uma consulta não programada, de iniciativa do doente, 

destinada a um atendimento rápido de situações agudas, problema de aparecimento 

recente ou agudização de problemas de saúde pré-existentes. Neste caso, os utentes são 

encaminhados para consulta médica, de enfermagem ou ambos. 

Este EC contribui bastante para a aquisição e aprofundamento de conhecimentos 

acerca dos programas de saúde em vigor, na medida em que a grande afluência de utentes 

à USF permitiu desenvolver diversas atividades a nível dos vários programas pois, através 

da orientação da Enf. orientadora e da minha participação ativa, pude adquirir autonomia 
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na realização de consultas de enfermagem bem como tive a oportunidade de estabelecer 

empatia e criar relações terapêuticas com cada utente. É de salientar que procurei sempre 

efetuar a prestação de cuidados seguindo as orientações da DGS, de forma a atuar da 

forma mais correta possível. Os registos de enfermagem, a nível informático, foram 

realizados com recurso ao SClínico, com o qual já havia contactado apesar de não possuir 

grande prática no mesmo, no entanto pude ultrapassar as dificuldades sentidas nesse 

ponto logo na primeira semana, com o auxílio e explicação da Enf. orientadora. 

Assim sendo, o objetivo foi atingido, o qual considero ser um dos mais 

importantes neste EC, visto ser bastante importante para a minha formação profissional a 

nível da consolidação de conhecimentos teórico-práticos. 

 

1.3 – OBJETIVO GERAL III 

 

“Consolidar conhecimentos e competências a nível científico, técnico e relacional.” 

Como em qualquer unidade de saúde, é importante abordar o utente de forma 

holística, integrando o mesmo e a sua família, sempre que possível, na prestação de 

cuidados ou na continuidade dos mesmos. De forma a alcançar este objetivo foi 

imprescindível o estabelecimento de relações terapêuticas e empatia tanto com os utentes 

bem como com os membros da equipa da USF. Como sou uma aluna do último ano de 

licenciatura foi necessária a realização de pesquisas mais intensivas no que concerne à 

atualização de conhecimentos com o objetivo de prestar cuidados de qualidade e efetuar 

ensinos oportunos, melhorando as minhas capacidades científicas, técnicas e relacionais.  

A nível técnico e científico, consegui aproveitar todas oportunidades para o 

aperfeiçoamento de procedimentos e técnicas, melhorando, desta maneira, a destreza 

manual aquando do manuseamento de material e realização de procedimentos como a 

gestão de material e tempo. No decorrer do EC, tive a oportunidade de efetuar tratamentos 

a feridas e úlceras, desde as mais simples às mais complexas, nos quais houve o cuidado 

de respeitar a assepsia e a escolha do tratamento mais adequado a cada utente e situação 

clínica. Simultaneamente, tentei manter uma relação de proximidade com o utente, 

abordando-o de forma holística, sendo que a relação utente-família é preconizada em 

contexto de CSP. Pude ainda participar na preparação e administração de injetáveis por 

via intramuscular, cateterização de veias periféricas para soroterapia e/ou administração 

de medicação por via endovenosa, cateterização vesical, preparação e administração de 

medicação por via inalatória, colaborar nos protocolos de términus de agentes citostáticos 
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em utentes submetidos a quimioterapia e colaborar e participar nas visitas domiciliárias, 

nomeadamente na visita ao recém-nascido e visitas domiciliárias para tratamento de 

feridas e úlceras, entre outros procedimentos. Após a realização de qualquer 

procedimento ou ato de enfermagem, eram efetuados todos os registos no sistema 

informático SClínico, analisando a evolução de cada utente, e agendando novo contacto, 

se necessário. 

Em contexto de CSP, o papel do enfermeiro de família assume um papel 

importantíssimo e decisivo no que toca à prevenção da doença e promoção da saúde, visto 

que o contacto com utente/família é efetuado de forma regular e constante, permitindo a 

adequação e planeamento de intervenções adequadas às necessidades identificadas. 

Quanto à promoção da saúde e prevenção da doença, a realização de ensinos torna-se um 

dos cuidados mais importante, visto que é desta forma que conseguimos sensibilizar os 

utentes, a qual pude executar diariamente ao longo do EC, devido à diversidade de atos e 

consultas de enfermagem, o que permitiu o estabelecimento de relações com os 

utentes/família e uma melhor perceção das áreas que necessitam de maior atenção e 

intervenção por parte do enfermeiro. Assim, no âmbito da Saúde Materna, elaborei em 

conjunto com a colega de EC um póster acerca do Aleitamento Materno (Apêndice A), 

com o objetivo de informar os pais acerca das principais vantagens do aleitamento 

materno, dos sinais de boa pega, da forma como se pode conservar o leite, entre outros 

aspetos. 

A nível relacional, procurei sempre manter uma postura correta, responsável e 

profissional, tanto com os utentes como com todos os membros da equipa da USF. Assim, 

o facto de ter sido muito bem integrada na equipa desde o início do EC contribuiu para a 

minha forma de agir uma vez que me senti cada vez mais confiante e sempre à vontade 

para atuar ou para dizer que não me sentia preparada para fazer determinado ato, se fosse 

o caso. Neste sentido, preocupei-me ao máximo em ser autónoma, manter espírito de 

quipá, nunca esquecendo as minhas limitações e/ou dificuldades, procurando sempre a 

opinião da Enf. orientadora caso surgisse alguma dúvida. Apesar de efetuar todas as 

atividades sob supervisão, logo de início foi-me atribuída autonomia e responsabilidade 

necessárias ao meu desenvolvimento e aprendizagem, mediante as minhas capacidades, 

estando a meu cargo decisões face às situações clínicas de cada utente e até a nível da 

realização de procedimentos e tratamentos. 
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Posto isto, o objetivo foi atingido na medida em que consegui ultrapassar as 

dificuldades existentes, quer através de pesquisas quer através dos conhecimentos dos 

membros da equipa, permitindo uma melhor prestação de cuidados. 

  

1.4 – OBJETIVO GERAL IV 

 

“Colaborar na gestão dos cuidados de enfermagem, recursos humanos e recursos 

materiais.” 

No que diz respeito à gestão dos cuidados de enfermagem, a USF possui um 

modelo de gestão autónoma. Assim sendo, cada micro equipa é responsável pelo seu 

ficheiro de utentes, ou seja, é responsável pela gestão e organização dos cuidados de 

saúde. Os profissionais de enfermagem gerem os seus cuidados através da marcação de 

consultas e atos dos seus utentes. 

Em relação à gestão dos recursos humanos, a elaboração do horário de trabalho 

diário é anual pelo que não pude colaborar na mesma. No que concerne ao plano de férias 

e folgas este é elaborado pela enfermeira interlocutora do centro de saúde da Murtosa, em 

colaboração com os restantes membros, sendo que o mesmo primeiro é avaliado e 

autorizado pela Coordenadora de Equipa e tudo é aprovado pelo Diretor Executivo do 

ACeS Baixo Vouga. 

Quanto aos recursos materiais, a USF é dotada de todo o material necessário à 

realização das diversas consultas, procedimentos e atos de enfermagem. Além desse 

material existe ainda um Desfibrilhador Automático Externo, equipamento para 

monitorização eletrocardiográfica, um Insuflador Manual e material necessário para a 

entubação endotraqueal.  No que concerne à gestão dos recursos de farmácia e consumo 

clínico, esta está a cargo da enfermeira interlocutora do centro de saúde da Murtosa, sendo 

que a requisição é efetuada mensalmente através da plataforma GLINTT (plataforma de 

compras e logística da ARS Centro) bem como a requisição extraordinária, consoante o 

cronograma enviado por parte do aprovisionamento do ACeS Baixo Vouga, cronograma 

este que identifica os dias disponíveis para requisição e os dias respetivos para a entrega 

dos materiais. A receção é feita pelo profissional que se encontrar disponível no momento 

da entrega, procedendo-se de seguida ao seu armazenamento e distribuição pelos polos 

assistenciais.  

No que toca à gestão dos resíduos hospitalares (Grupo I, II, III e IV), tanto dos 

cuidados de saúde prestados na USF como dos cuidados prestados em domicílio, é 
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efetuada a sua triagem e, relativamente aos resíduos do Grupo III e IV estes são recolhidos 

e armazenados numa sala própria (armazém de depósito de lixos), sendo recolhidos 

semanalmente pela empresa responsável. Quanto à esterilização do material, esta não se 

efetua na USF, portanto o material é recolhido e enviado pela motorista do serviço a 

Estarreja, uma a duas vezes por semana, consoante a necessidade e quantidade de 

material. 

Pude comprovar que a sede da USF estava bastante organizada pois todo o 

material se encontrava devidamente identificando, o que facilitava o acesso, assim como 

havia uma boa metodologia de trabalho, pois havia uma organização pelos dias da semana 

destinados aos programas de saúde implementados, proporcionando uma eficaz gestão 

dos cuidados. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2014), para efeitos de fixação da dotação do 

número de enfermeiros necessários em cada USF, aplica-se o rácio: um Enfermeiro por 

1550 utentes ou um Enfermeiro por 350 famílias. Assim sendo, a unidade não possui o 

número de enfermeiros necessários face aos utentes inscritos, uma vez que existem 

enfermeiros com mais de 1550 utentes inscritos no seu ficheiro. 

Com isto, o objetivo foi atingido uma vez que adquiri conhecimentos acerca de 

como é efetuada a gestão de uma USF. 

 

1.5 – OBJETIVO GERAL V 

“Desenvolver competências, em CSP, que permitam alcançar o perfil de 

competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, definido pela Ordem dos 

Enfermeiros.” 

 

Após a descrição das atividades realizadas no âmbito de cada objetivo torna-se 

importante refletir acerca das competências adquiridas com base no Perfil de 

Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, definido pela Ordem dos Enfermeiros 

(2012). Assim, ao longo do EC, fui aprofundando conhecimentos e adquirindo 

competências indispensáveis para a minha prática enquanto futura profissional de saúde. 

Durante o EC procurei sempre aplicar conhecimentos e técnicas adequadas, 

mantendo-me atualizada, efetuando uma análise de todas as atividades por mim 

efetuadas, fundamentando-as e solucionando corretamente as necessidades afetadas de 

cada utente, procurando a promoção da saúde e bem-estar de todos. É de salientar que 

toda a nossa prática deve ser sustentada em conhecimento, respeito e responsabilidade, 
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pelo que procurei agir em conformidade com o código deontológico que rege esta 

profissão, respeitando os direitos dos utentes, independentemente das suas etnias, crenças, 

valores, níveis socioeconómicos ou até mesmo escolares, sem efetuar juízos de valor, 

garantindo confidencialidade, segurança e direito à tomada de decisão (“Atua de acordo 

com os fundamentos da prestação e gestão dos cuidados”, “Exerce a sua prática 

profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico”). 

No que concerne à transmissão de informação e educação para a saúde, houve a 

preocupação de ajustar o meu diálogo, os meus ensinos mediante o utente e as suas 

capacidades, tentando transmitir a informação de forma simples, clara e concisa, de forma 

a esclarecer eventuais dúvidas. Aqui, o papel do enfermeiro é crucial pois, através da 

promoção da saúde, é possível dotar os utentes de conhecimentos e competências 

suficientes para estes serem ativos, adotarem hábitos promotores de saúde, serem capazes 

de identificar fatores de risco bem como tomar decisões seguras e saudáveis, promovendo 

assim a qualidade de vida (“Estabelece comunicação e relações interpessoais 

eficazes”, “Contribui para a promoção da saúde”)  

É importante referir que, em todas as atividades por mim desenvolvidas, reconheci 

sempre os meus limites e capacidades, pelo que recorria aos profissionais em caso de 

dúvidas, aproveitando os seus conhecimentos e experiência pessoal de forma a evoluir. 

(“Promove um ambiente seguro”, “Promove cuidados de saúde interprofissionais”) 

Procurei sempre elaborar e implementar um plano de cuidados adequado a cada 

utente, identificando as necessidades afetadas e delineando metas e objetivos a serem 

atingidos através das respetivas intervenções de enfermagem (“Utiliza o processo de 

enfermagem”). 

Tive a oportunidade de melhorar a minha capacidade de organização ao planear 

antecipadamente todas as atividades, possibilitando uma melhor gestão de recursos e de 

tempo, bem como realizei os respetivos registos de enfermagem, documentando todos os 

dados acerca dos utentes (“Atua de acordo com os fundamentos da prestação e gestão 

dos cuidados”). 

Através da análise de competências adquiridas foi possível atingir este objetivo. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar o presente trabalho, torna-se apropriado analisar o que nele se 

encontra delineado. Assim, a elaboração deste documento demonstrou-se com grande 

pertinência e importância no percurso académico na medida em que ao elaborar o 

relatório, houve a possibilidade de estabelecer um elo de ligação entre os conhecimentos 

teórico-práticos previamente adquiridos e a sua aplicação em contexto prático, 

proporcionando uma melhor interiorização e compreensão da atuação do Enf. em 

contexto de CSP. Desta forma posso dizer que não só a formação teórica contribui para 

aumentar o nível de conhecimentos, mas sobretudo o desempenho e a aplicação de 

competências em contexto real de profissão.  

Desde o início do EC, mantive-me sempre aberta a críticas e sugestões de 

melhoria, visando evoluir positivamente com as mesmas. Deste modo, houve a 

consciência das limitações e potencialidades, sendo que quando surgiam dúvidas procedia 

ao seu esclarecimento através de pesquisa e recurso aos profissionais de saúde, 

nomeadamente a Enf. orientadora. É importante referir que a orientação Enf. orientadora, 

durante todo o período de estágio, teve como objetivo a minha evolução a nível 

profissional quer a nível pessoal, concluindo que não poderia ter sido melhor.  

Como futura enfermeira e, sabendo que esse futuro se encontra próximo, 

considero que as condições que me foram proporcionadas durante o período de EC 

contribuíram para o aumento da responsabilidade, autonomia e confiança, sendo que o 

facto de estar motivada e empenhada permitiu o alcance dos objetivos a que me propus. 

Ao longo do presente relatório tentei manter a mesma linha de pensamento, para 

que fosse o mais coerente e breve possível, no que toca à exposição da minha 

aprendizagem durante o EC. Portanto, no que diz respeito aos objetivos propostos para a 

elaboração deste documento foram atingidos com sucesso na medida em que foram 

descritas e avaliadas as atividades desenvolvidas ao longo do EC, bem como as 

experiências vivenciadas e o seu contributo. Relativamente às dificuldades sentidas, estas 

surgiram inicialmente aquando da escolha de informação pertinente, contudo foram 

ultrapassadas após pesquisas e consulta de documentos e, também, no que diz respeito ao 

nº de páginas para este relatório que é insuficiente para a elaboração do mesmo. 

É de salientar que a elaboração deste documento como o EC constituíram um 

momento de grande aprendizagem, uma vez que permitiu uma reflexão consciente do 

meu percurso, trazendo-me um grande enriquecimento pessoal. 
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