
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Enfermagem

Mafalda Catarina Miranda Freitas

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



0 
 

  

 

 

 

 

 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico da Guarda 

Curso de Licenciatura em Enfermagem | 1º Ciclo 

4º Ano/2º Semestre 

 

 

  

 

RELATÓRIO DE ENSINO CLÍNICO- INTEGRAÇÃO À VIDA 

PROFISSIONAL EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

 

 

 

 

Mafalda Catarina Miranda Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felgueiras 

2019 



1 
 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico da Guarda 

Curso de Licenciatura em Enfermagem | 1º Ciclo 

4º Ano/2º Semestre 

 

 

RELATÓRIO DE ENSINO CLÍNICO- INTEGRAÇÃO À VIDA 

PROFISSIONAL EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

 
Relatório elaborado no âmbito da Unidade Curricular Ensino Clínico – Integração à Vida  

Profissional em Cuidados de Saúde Primários, com o objetivo de servir de instrumento de 

avaliação 

 

 

 

Discente: 

Mafalda Catarina Miranda Freitas, nº7003975 

 

 

Orientado por: 

Professora Hermínia Barbosa 

 

 

 

Felgueiras 

2019 



2 
 

 

LISTA DE ABREVIAURAS E SIGLAS 

 

ACES- Agrupamento de Centros de Saúde 

ARSN- Administração Regional de Saúde do Norte  

CSP- Cuidados de Saúde Primários  

DGS- Direção Geral de Saúde 

EC- Ensino Clínico 

ECCI- Equipa de Cuidados Continuados Integrados  

ESS- Escola Superior de Saúde  

FC- Frequência Cardíaca 

HTA- Hipertensão Arterial 

IMC- Índice de Massa Corporal  

IPG- Instituto Politécnico da Guarda  

PNV- Plano Nacional de Vacinação 

TA- Tensão Arterial 

UCC- Unidade de Cuidados na Comunidade  

USF- Unidade de Saúde Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ÍNDICE 
Folha 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 4 

1. REFLEXÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................... 6 

1.1. OBJETIVO GERAL I ......................................................................................................... 6 

1.2. OBJETIVO GERAL II ........................................................................................................ 8 

1.3. OBJETIVO GERAL III ..................................................................................................... 14 

1.4. OBJETIVO GERAL IV..................................................................................................... 15 

1.5. OBJETIVO GERAL V ...................................................................................................... 17 

1.6. OBJETIVO GERAL VI..................................................................................................... 20 

1.7. OBJETIVO GERAL VII ................................................................................................... 21 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 23 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 25 

 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 29 

APÊNDICE A- Reflexões semanais......................................................................................... 30 

APÊNDICE B- Panfleto Vacinas do PNV ............................................................................... 33 

APÊNDICE C- Panfleto vacinas extra PNV ............................................................................ 35 

APÊNDICE D- Cálculo de dotações seguras do pessoal de enfermagem da USF Longara Vida 

37 

APÊNDICE E- Análise SWOT da USF Longara Vida ............................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

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

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

no plano curricular do 4.º Ano/2.º Semestre, do Curso de Enfermagem, da Escola Superior de 

Saúde (ESS), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), sob orientação da professora Hermínia 

Barbosa.   

Este EC foi realizado na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Felgueiras e na 

Unidade de Saúde Familiar (USF) Longara Vida, ambas unidades pertencentes ao 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega III- Vale do Sousa Norte, enquanto serviço 

de saúde local da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). As duas primeiras 

semanas foram passadas na UCC e as restantes na USF. Foi realizado sob supervisão da 

enfermeira M., no período de oito semanas, compreendido entre o dia 6 de maio e o dia 28 de 

junho. 

  De acordo com o Guia de Funcionamento da Unidade Curricular (GFUC) este EC é 

composto por um total de 351 horas, das quais, 297 são de contacto (256 de EC e 41 de 

Orientação Tutorial).   

Segundo Carvalho (2016), o EC de integração à vida profissional é um processo de 

incorporação que é determinante no sucesso de adaptação do indivíduo à organização da sua 

vida profissional, uma vez que promove a aquisição de autoconfiança no exercício das suas 

funções, onde há a construção da identidade profissional, assim como o desenvolvimento de 

competências.  

De acordo com Ferri (2006), o relatório apresenta como objetivo a comunicação ao leitor 

da experiência adquirida pelo autor na realização do trabalho e dos resultados obtidos. Este 

relatório é constituído por uma descrição e análise acerca das atividades realizadas durante o 

EC, sendo o mesmo um instrumento de avaliação da Unidade Curricular referida anteriormente.  

Segundo o Diário da República (2017), os CSP constituem um elemento central do 

Serviço Nacional de Saúde e assumem, numa perspetiva integrada e de articulação com outros 

serviços para a continuidade de cuidados, importantes funções de promoção da saúde e 

prevenção da doença, de prestação de cuidados de saúde, e no acompanhamento de qualidade 

e proximidade às populações. 

A elaboração do relatório surge como elemento de avaliação obrigatória e individual, 

sendo posteriormente defendido perante um júri, numa sessão aberta ao público. A sua 

realização é de extrema importância, uma vez que tem como finalidade a elaboração de uma 
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análise crítica ao desempenho na realização das atividades desenvolvidas no decorrer de todo 

o EC. 

Desta forma, delineei como principais objetivos os seguintes:   

• Descrever as atividades desenvolvidas durante o EC, em função dos objetivos definidos 

no plano de trabalho;  

• Verificar se os objetivos estabelecidos no plano de trabalho foram cumpridos;  

• Analisar as competências adquiridas, delineadas pela Ordem dos Enfermeiros; 

• Analisar de forma critica o meu desempenho individual durante o EC;  

• Elaborar um documento que sustente a minha aprendizagem e evolução, quer a nível 

académico quer profissional, servindo também como elemento de avaliação da Unidade 

Curricular.  

O presente documento foi realizado com base na metodologia descritiva e reflexiva, 

com recurso a diversas fontes bibliográficas pertinentes e fidedignas, de forma a conferir-lhe 

validade e credibilidade a este relatório.  

Relativamente à estrutura deste documento, o mesmo é constituído por uma parte onde 

são apresentados os objetivos gerais e específicos, incluindo as atividades desenvolvidas para 

alcançar os mesmos, assim como as competências adquiridas. Outra, em que é apresentada uma 

conclusão onde é feita referência às dificuldades sentidas ao longo do EC assim como é feito 

um balanço de todo o estágio. Por fim, surgem os anexos e apêndices, que complementam 

determinados aspetos do relatório.  
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1. REFLEXÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Para uma correta prática de enfermagem é fundamental que seja feito um planeamento 

antecipadamente das atividades a desenvolver, onde são definidos os objetivos, as estratégias e 

a metodologia a seguir.  

Segundo Martins (2017), os objetivos gerais devem apresentar a ideia principal de um 

trabalho académico, descrevendo de forma sucinta e objetiva a finalidade pela qual se realizou 

o estudo e qual a meta que se pretende alcançar. Por outro lado, os objetivos específicos 

relacionam-se diretamente com os objetivos gerais, detalhando os processos necessários para a 

sua realização. Assim, os objetivos específicos servem como um guia do conteúdo que será 

abordado no trabalho. 

Deste modo, este capítulo teve por base a elaboração de um plano de trabalho, segundo 

o modelo GESP.004.05, onde foram delineados objetivos específicos para cada um dos 

objetivos gerais presentes no GFUC do EC, assim como as atividades desenvolvidas para 

concretizar esses objetivos e as competências adquiridas através da realização das mesmas. 

O plano de trabalho foi elaborado na primeira semana de EC, tendo sido validado tanto 

pela Enfermeira orientadora, como pela professora responsável. O plano de trabalho, revelou-

se fundamental para o êxito do EC, uma vez que permitiu uma melhor organização do mesmo.  

É essencial a realização de uma reflexão critica sobre as atividades desenvolvidas no 

EC, eu fui realizando esta atividade todas as semanas através de reflexões semanais (Apêndice 

A) sugeridas pela enfermeira orientadora e vou realizar agora neste documento, uma reflexão 

mais aprofundada de cada um dos objetivos delineados. 

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL I  

• 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. 

Objetivos Específicos:  

• Realizar registos de enfermagem no programa informático utilizado (SClinico); 

• Aplicar o processo de enfermagem; 

• Planear os cuidados estabelecendo prioridades e gerindo recursos; 

• Colaborar na prestação de cuidados individualizados. 
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Os registos de enfermagem são bastante importantes, na medida em que constituem uma 

fonte de informação válida permanente acerca de cada utente e permitem a qualidade e 

continuidade dos cuidados. Foi-me dada a oportunidade de registar no programa SClínico todas 

as intervenções que realizei, tanto na UCC como na USF. 

Considero que, numa fase inicial do EC, senti dificuldades no manuseamento do 

programa SClínico, nomeadamente no que diz respeito à realização do processo de 

enfermagem. No entanto, com o apoio da Enfermeira orientadora, as dificuldades inicialmente 

sentidas foram superadas e, assim, comecei a fazer os registos de forma autónoma. 

Segundo Aquino (2004; cit por Almeida, 2011), o processo de enfermagem é a base 

científica que dá sustentação às ações de enfermagem, sendo considerado uma forma ordenada 

e sistemática do agir do enfermeiro para identificar e resolver problemas levantados junto dos 

utentes.  

No decorrer do EC, procurei sempre planear as atividades a desenvolver, segundo o 

processo de enfermagem, agindo em permanente visão holística, e estabelecendo prioridades, 

de modo a que fosse proporcionada ao utente e respetiva família/cuidador a melhor abordagem 

possível. 

Tive também a oportunidade de realizar os procedimentos que integram a prática de 

enfermagem e, deste modo, aperfeiçoar os mesmos. Neste sentido, e com vista a alcançar este 

objetivo, colaborei na prestação individualizada de cuidados, tendo em conta os programas de 

saúde ativos em cada utente.  

Assim, considero que o objetivo geral I foi cumprido com sucesso.  

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito 

deste objetivo foram as seguintes:  

5 - Exerce de acordo com o Código Deontológico;  

9 - Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, adquirida 

enquanto profissional;  

20 - Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de Enfermagem; 

29 - Apresenta a informação de forma clara e sucinta;  

34 - Vê o indivíduo, a família e a comunidade numa perspetiva holística que tem em 

conta as múltiplas determinantes da saúde;  

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

conceção dos cuidados de Enfermagem; 

46 - Formula um plano de cuidados, sempre que possível, em colaboração com os 

clientes e/ ou cuidadores; 
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52 - Documenta o processo de cuidados; 

55 - Documenta a implementação das intervenções;  

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

 

 

1.2. OBJETIVO GERAL II  

• Aplicar conhecimentos acerca dos diferentes programas de saúde em vigor. 

Objetivo Específico:  

• Intervir junto do utente, família e comunidade de acordo com os diferentes programas de saúde 

da Direção Geral da Saúde. 

 

As consultas de enfermagem, na USF Longara Vida, são realizadas com base no que 

está preconizado pela Direção Geral de Saúde (DGS), nos diversos programas nacionais de 

saúde. 

Durante o EC, tive oportunidade de colaborar na totalidade dos programas de saúde 

existentes, em todas elas, procurei estabelecer uma relação de empatia com os utentes. Assim, 

considero que consegui adquirir e consolidar conhecimentos que irão ser bastante úteis no meu 

futuro como profissional de saúde.  

As consultas em que senti mais dificuldades foram as de Saúde Infantil e Juvenil, 

contudo, considero que com o passar do EC fui evoluindo. 

- Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil  

As consultas de saúde infantil e juvenil têm como objetivo acompanhar a criança/jovem 

desde o nascimento até aos 18 anos, através da vigilância do crescimento e desenvolvimento, a 

promoção da saúde e prevenção da doença.  

A Direção Geral da Saúde (2013) recomenda que sejam realizadas consultas nas 

seguintes idades: uma semana de vida, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 

15 meses, 18 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6/7 anos, 8 anos, 10 anos, 12/13 anos, 15-

18 anos. 

Em todas as consultas devem ser avaliadas as preocupações relacionadas com a saúde, 

dos pais, ou do próprio; intercorrências desde a consulta anterior, frequência de outras consultas 

e medicação em curso; frequência e adaptação ao infantário, ama ou escola; hábitos alimentares, 

prática de atividade física e ocupação de tempos livres; dinâmica do crescimento e 

desenvolvimento, comentando a evolução das curvas de crescimento; cumprimento do 

calendário vacinal, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação (PNV). 
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Nestas consultas realizei a avaliação dos parâmetros antropométricos, tais como o peso 

corporal, comprimento/altura, perímetro cefálico e índice de massa corporal (IMC), que 

formam as curvas de crescimento (percentil). Em crianças/jovens com idades mais avançadas, 

era avaliada a tensão arterial (TA), frequência cardíaca (FC) e a acuidade visual.  

De acordo com a Direção Geral da Saúde (2013), as curvas de crescimento são um 

instrumento fundamental para monitorizar o crescimento das crianças e adolescentes. O 

desenvolvimento harmonioso, dentro de parâmetros normais, é essencial para uma vida 

saudável.  

Durante o EC, tive a oportunidade de contactar com crianças e jovens de várias idades. 

Procurei sempre promover um ambiente calmo e acolhedor em todas as consultas de Saúde 

Infantil e Juvenil. Nestas consultas são feitos diversos ensinos aos pais/familiares, e sempre que 

possível à própria criança/jovem.  

Eram sempre registados os parâmetros avaliados no boletim individual de saúde e no 

programa informático SClínico. 

- Programa Nacional de Saúde Reprodutiva/ Doenças Oncológicas 

Segundo a Direção Geral da Saúde (2008), saúde reprodutiva é um estado de bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspetos 

relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e processos.  

O autor supracitado refere que o planeamento familiar tem como objetivos: promover a 

vivência da sexualidade de forma saudável e segura; regular a fecundidade segundo o desejo 

do casal; preparar para a maternidade e a paternidade responsáveis; reduzir a mortalidade e a 

morbilidade materna, perinatal e infantil; reduzir a incidência das infeções transmitidas 

sexualmente e as suas consequências, designadamente, a infertilidade e melhorar a saúde e o 

bem-estar dos indivíduos e da família. 

Durante o EC, realizei também consultas do programa de saúde 

reprodutiva/planeamento familiar e programa de rastreio do cancro do colo do útero.  

Nestas consultas avaliei parâmetros antropométricos, tais como o peso corporal, altura, 

IMC, TA e FC. Para além dos cuidados físicos, questionei as utentes acerca do método 

contracetivo utilizado, vida sexual e autovigilância da mama. Alertei também as utentes para 

sinais/sintomas sugestivos de doença do sistema reprodutivo.  

Relativamente ao rastreio do cancro do colo do útero, verifiquei a data do último exame 

ginecológico (colpocitologia). O rastreio do cancro do colo do útero é um exame ginecológico 

assegurado a todas as mulheres entre os 25 e os 64 anos. Deve ser realizado de 5 em 5 anos, 

salvo se apresentar alterações.  
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Em cada consulta efetuei os registos no processo clínico de cada utente bem como no 

boletim de saúde reprodutiva/planeamento familiar. 

- Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco 

O programa de saúde materna incorpora a consulta pré-concecional, as consultas de 

vigilância da gravidez, bem como a consulta de puerpério.  

Tive a oportunidade de realizar e colaborar em consultas de Saúde Materna, 

nomeadamente nas consultas de vigilância da gravidez e na consulta de puerpério.  

De acordo com a Direção Geral da Saúde (2015), os objetivos da vigilância da gravidez 

de baixo risco são: avaliar o bem-estar materno e fetal através da história clínica e dos dados 

dos exames complementares de diagnóstico; detetar precocemente situações desviantes do 

normal curso da gravidez que possam afetar a evolução da gravidez e o bem-estar materno e 

fetal; identificar fatores de risco que possam vir a interferir no curso normal da gravidez, na 

saúde da mulher e/ou do feto; promover a educação para a saúde, integrando o aconselhamento 

e o apoio psicossocial ao longo da vigilância da gravidez; preparar para o parto e parentalidade; 

informar sobre os deveres e direitos parentais. 

Na gravidez de baixo risco preconiza-se realizar a primeira consulta, o mais 

precocemente possível até às doze semanas de gravidez; depois a cada 4-6 semanas até às trinta 

semanas; a cada 2-3 semanas entre as trinta e as trinta e seis semanas; a cada 1-2 semanas após 

as trinta e seis semanas até ao parto. 

Relativamente ao puerpério, este é o período de recuperação física e psicológica da mãe 

que começa imediatamente a seguir ao nascimento e que se prolonga por seis semanas pós-

parto. Os objetivos da consulta de puerpério são: avaliar o bem-estar físico, emocional e social 

da mulher/criança/família; avaliar a adaptação da díade/tríade ao seu novo papel; corrigir/tratar 

situações de dificuldade ou desvio da normalidade durante o puerpério. 

No puerpério que decorra sem complicações preconiza-se uma consulta a realizar entre 

a 4ª e a 6ª semanas após o parto. Deve ser considerada uma consulta no puerpério precoce (até 

ao 15º dia pós-parto) em puérperas em extremos da idade reprodutiva, que necessitem de 

avaliação de ferida cirúrgica e eventual remoção de material de sutura, dificuldades no 

estabelecimento e manutenção do aleitamento materno e sinalizadas pelo hospital. 

Nas consultas de vigilância da gravidez e da revisão de puerpério monitorizei o peso 

corporal, altura, perímetro abdominal, IMC, TA, FC, risco de diabetes tipo 2, hábitos alcoólicos e 

hábitos tabágicos. Nas consultas de vigilância da gravidez tive ainda a oportunidade de realizar a 

monitorização dos parâmetros da urina, altura uterina, teste rápido HIV no 1º e 3º trimestre e vacina 

da tosse convulsa entre as vinte e as trinta e duas semanas de gestação. Todos estes dados são sempre 

registados no boletim de saúde da grávida e no SClinico. 
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Colaborei também na realização de ensinos oportunos em cada idade gestacional, assim 

como no puerpério. São feitos ensinos sobre a alimentação, higiene corporal/higiene oral, atividade 

física, atividade sexual, alterações físicas e psicológicas, desconfortos e sinais de alerta e vantagens 

do aleitamento materno. Na consulta de puerpério são reforçados os benefícios do aleitamento 

materno e dados a conhecer os métodos de contraceção recomendados no pós-parto. 

Deve ser questionado à grávida com vinte semanas de gestação ou puérpera às quatro 

semanas pós-parto se tem interesse em participar no curso de preparação para o parto e 

parentalidade ou de recuperação pós-parto, realizados na UCC. Durante a minha passagem pela 

UCC tive oportunidade de assistir a aulas de preparação para o parto, recuperação pós-parto e 

massagem infantil e considerei que estas são bastante importantes na medida em que preparam pais 

e mães para acolherem os filhos pelos quais esperam, as de recuperação pós-parto ajudam as 

mulheres a recuperar tónus muscular após o parto através de exercícios específicos para o efeito e 

as de massagem infantil ajudam na atuação em caso de cólicas e para promover conforto ao bebé. 

- Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Adultas/Idosas 

As consultas inerentes a estes programas destinam-se à população adulta, com idade 

superior a dezoito anos, ou idosa, com mais de sessenta e cinco anos, sem doença crónica e têm 

como objetivo identificar as necessidades de saúde e intervir de forma personalizada, no sentido 

promover a saúde e prevenir a doença. Assim, considero que é muito importante estabelecer 

uma relação de empatia com o utente.  

Nesta consulta deve ser realizada uma colheita de dados: antecedentes pessoais e 

familiares; hábitos de vida; fatores de risco; alimentação; medicação e atividade física. Devem 

ser monitorizados os seguintes parâmetros: peso, altura, IMC, TA, FC e perímetro abdominal 

no boletim individual do utente. De acordo com a necessidade de cada um, é também importante 

realizar ensinos oportunos, que podem ser sobre alimentação, estilos de vida e prática de 

exercício físico.   

- Programa Nacional para a Diabetes 

Segundo a Direção Geral da Saúde (2007), a Diabetes Mellitus é uma das principais 

causas de morbilidade crónica e de perda de qualidade de vida e está em constante aumento. A 

Diabetes é responsável por uma elevada frequência de consultas e de serviços de urgência, 

assim como por um significativo número de internamentos hospitalares, muitas vezes 

prolongados. 

Ao longo deste EC, tive oportunidade de participar de forma ativa nas consultas de 

vigilância de saúde do utente diabético, assim, avaliei determinados parâmetros, como o peso 

corporal, altura, perímetro abdominal, PA, FC e microalbuminuria numa amostra de urina. Para 
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além da avaliação destes parâmetros, verificava se os utentes tinham realizado análises, para 

ver os valores de Hemoglobina Glicosilada por forma a perceber o estadio de evolução da 

doença. Na consulta de vigilância de diabéticos, realizava também a avaliação do risco de pé 

diabético. De acordo com a Direção Geral da Saúde (2011a), o exame do pé dos utentes com 

Diabetes obriga à identificação de fatores de risco condicionantes de lesões dos pés, à 

identificação de sinais de neuropatia e/ou isquemia e à inspeção de calçado e meias.  

Sempre que pertinente realizei ensinos sobre complicações micro e macrovasculares da 

Diabetes, cuidados na avaliação da glicemia capilar, dieta hipoglucídica e padrão de exercício 

físico/repouso.  

Após as consultas realizei os respetivos registos de enfermagem no programa SClínico. 

- Programa Nacional para as Doenças Cerebro-cardiovasculares  

Segundo a Direção Geral da Saúde (2011b), a Hipertensão Arterial (HTA) define-se 

como a elevação persistente, em diversas avaliações e em diferentes ocasiões, da pressão 

arterial sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica igual ou 

superior a 90 mmHg. 

Relativamente às consultas de hipertensão arterial, verifiquei a adesão ao regime 

terapêutico para o controlo da PA e apercebi-me que a maioria dos utentes cumpre de forma 

correta a terapêutica. Avaliei e registei no SClinico os parâmetros: PA, FC, peso, altura, IMC e 

perímetro abdominal. Segundo Negrão (2017) se os valores do perímetro abdominal forem 

superiores a 102cm no homem e a 88cm na mulher, o risco de aparecimento precoce de uma 

doença cardiovascular é muito elevado.  

Tive oportunidade de realizar ensinos acerca da prática de exercício físico, hábitos 

alimentares (dieta hipossalina) e adesão ao regime medicamentoso. Esclarecer dúvidas e 

registar no SClinico. 

- Programa de Tratamento de Feridas/Úlceras  

Durante o EC, tratei feridas cirúrgicas, traumáticas, neoplásicas, úlceras por pressão, 

venosas e arteriais, tanto em contexto de visita domiciliária como na USF. Tive oportunidade 

de acompanhar o processo de evolução/cicatrização das feridas/úlceras dos utentes. 

Consequentemente, desenvolvi e aperfeiçoei conhecimentos acerca dos tipos de material de 

penso adequado às características de cada ferida. 

- Programa Nacional de Vacinação  

Segundo a Direção Geral da Saúde (2017), o PNV é aplicado de forma gratuita a todas 

as pessoas em Portugal. Assim, existe um esquema vacinal recomendado, em função da idade 
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e do estado vacinal anterior e ainda esquemas vacinais específicos para grupos de risco ou em 

circunstâncias especiais. 

Todas as oportunidades de vacinação devem ser aproveitadas para completar ou 

atualizar o esquema vacinal, mesmo que a idade recomendada tenha sido ultrapassada, 

respeitando os intervalos mínimos. Os utentes que irão ser vacinados e/ou os seus responsáveis, 

devem ser informadas de forma clara sobre as vacinas que vão ser administradas, explicando 

os benefícios da vacinação e reações adversas, bem como o risco da não vacinação.  

Durante o EC, foram várias as oportunidades de vacinar utentes, tanto com vacinas do 

PNV como vacinas extra PNV. Aquando da realização da vacinação informei-os e/ou os seus 

responsáveis acerca da importância do cumprimento do PNV, das possíveis reações adversas e 

dos cuidados a ter. Após a administração das vacinas, realizei os respetivos registos no SClínico 

e no boletim de vacinas do utente.  

Tive também oportunidade de contactar os utentes que tinham vacinas em atraso, por 

meio de carta, para solicitar que se deslocassem, quando possível, à USF para realizar a 

vacinação. 

Foi-me dada a oportunidade de participar ativamente nas consultas inerentes aos 

programas de saúde ativos na USF. Numa fase inicial, as consultas foram realizadas com 

colaboração da Enfermeira orientadora, mas rapidamente, me tornei mais autónoma na 

realização das mesmas, principalmente no que diz respeito a consulta de Diabetes e 

Hipertensão, assim como a realização de pensos e administração de injetáveis.  

Assim, posso afirmar que o objetivo geral II, tal como o específico a ele associado foram 

alcançados com sucesso.  

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito 

deste objetivo foram as seguintes: 

20- Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de Enfermagem;  

25- Fornece a fundamentação para os cuidados de Enfermagem prestados;  

36- Aplica conhecimentos sobre recursos existentes para a promoção 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;  

48 - Garante que o cliente e/ou os cuidadores recebem e compreendem a informação no 

qual baseiam o consentimento dos cuidados; 



14 
 

62- Comunica com consistência informação relevante, correta e compreensível, sobre o 

estado de saúde do cliente, de forma oral, escrita e eletrónica, no respeito pela sua área de 

competência;  

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; 

70 - Garante a segurança da administração de substâncias terapêuticas. 

 

 

1.3. OBJETIVO GERAL III  

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

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver competências no âmbito da promoção da saúde; 

• Ensinar o utente de acordo com o programa de saúde a que pertence; 

• Promover a parceria de cuidados entre utente/família/cuidador e enfermeiro; 

• Realização de um panfleto. 

 

Na UCC, no âmbito da saúde escolar, tive também oportunidade de realizar, em jardins 

de infância, sessões de educação para a saúde sobre alimentação saudável e cuidados com o sol, 

através de jogos pedagógicos e em turmas do ensino secundários sobre comportamentos 

aditivos e consumo de substâncias.  

Já na USF, realizei, sempre que oportuno, ensinos de acordo com o programa de saúde 

em que estava inserido o utente, sendo que a maioria deles e, por isso, os que me sentia mais à 

vontade para realizar, foram a diabéticos e hipertensos. 

Os ensinos foram realizados, quando possível, de forma a promover a parceria de 

cuidados entre o utente e família/cuidador, incentivando a participação ativa do 

utente/família/cuidador nos cuidados de saúde. 

Além dos ensinos, no âmbito da promoção da saúde e prevenção de doença, elaborei 

dois panfletos sobre vacinação. Um sobre as vacinas do PNV (Apêndice B) e outro sobre as 

vacinas extra PNV (Apêndice C), uma vez que não existiam ainda panfletos para fornecer aos 

utentes sobre esta temática. 

Deste modo, considero que o objetivo geral III, tal como os específicos a ele associados 

foram alcançados com sucesso.  
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De acordo com o Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito 

deste objetivo foram as seguintes: 

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; 

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; 

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

forma apropriada e clara. 

 

 

1.4. OBJETIVO GERAL IV 

• Consolidar conhecimentos e competências ao nível científico, técnico e relacional. 

Objetivos Específicos: 

• Estabelecer uma relação terapêutica, empática, eficaz e adequada com o utente, família e 

comunidade no processo de acompanhamento; 

• Comunicar de forma assertiva com o utente e família/cuidador; 

• Atuar de acordo com a dimensão ética, legal e deontológica, respeitando as crenças, 

capacidades, valores e desejos do utente; 

• Executar as diversas técnicas de enfermagem, de forma a promover a minha autonomia e 

destreza. 

 

Considero que este EC me possibilitou a consolidação dos conhecimentos anteriormente 

adquiridos, com as diversas técnicas de enfermagem que realizei, fui evoluindo e melhorando 

os meus conhecimentos teóricos e práticos.  

Tentei sempre criar uma relação de empatia com os utentes, o que me permitiu prestar 

cuidados de enfermagem de qualidade.  
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De acordo com Briga (2010), a comunicação é um instrumento da enfermagem, que está 

presente em todos os cuidados ao utente, de modo a orientar, informar, apoiar, confortar ou 

atender às suas necessidades.  

Para que seja estabelecida uma relação terapêutica, empática, eficaz e adequada com o 

utente ou cuidador, é necessário que haja uma boa comunicação entre o utente ou cuidador e o 

enfermeiro, respeitando sempre a sua privacidade, crenças e valores. 

Com vista na consolidação de conhecimentos e competências, para além da realização 

das diversas consultas de enfermagem de cada programa de saúde, tive também a oportunidade 

de participar na visita domiciliária. Esta consiste na prestação de cuidados de saúde no local de 

habitação do utente, possibilitando, desta forma, ganhos em saúde a todos os elementos da 

família. A visita é realizada a utentes em situação de doença aguda ou crónica, com 

impossibilidade de deslocação à unidade de saúde. É efetuada pela equipa de enfermagem, ou 

sempre que a situação clínica o justificar, em conjunto com a equipa médica. 

Participei em visitas domiciliárias tanto na USF, como na UCC, no âmbito da Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). Na ECCI, para além da realização de tratamentos 

a feridas e outros procedimentos como algaliações, tive a oportunidade de acompanhar uma 

enfermeira de reabilitação aos domicílios onde observei a realização de exercícios específicos 

de reabilitação, realizados com o intuito de melhorar a condição dos utentes e promover a 

autonomia dos mesmos.  

Já na USF, por norma, acompanhava a enfermeira orientadora, uma vez por semana aos 

domicílios, onde eram realizados procedimentos como: tratamentos a feridas traumáticas, 

neoplásicas, cirúrgicas, úlceras por pressão, cateterismos vesicais e entubações nasogástricas. 

Tive também oportunidade de realizar visitas domiciliárias para realização de consulta à 

puérpera e ao recém-nascido e diagnóstico precoce. Verifiquei que na visita domiciliária são 

também feitos ensinos considerados pertinentes ao utente ou cuidador. 

Desta forma, considero que o objetivo geral IV foi alcançado com sucesso.  

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito 

deste objetivo foram:  

5 - Exerce de acordo com o Código Deontológico;  

9 - Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, adquirida 

enquanto profissional;  

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

34 - Vê o indivíduo, a família e a comunidade numa perspetiva holística que tem em 

conta as múltiplas determinantes da saúde;  

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;  

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 cuidadores, no respeito pela sua área de competência; 

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

 

 

1.5. OBJETIVO GERAL V 

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

Objetivos Específicos: 

• Identificar a estrutura física, orgânica e funcional da USF Longara Vida e da UCC Felgueiras; 

• Participar na gestão dos cuidados de enfermagem, dos recursos humanos e materiais; 

• Integrar a equipa multidisciplinar da USF Longara Vida e da UCC Felgueiras. 

 

Para uma adequada integração numa unidade de cuidados de saúde, é de extrema 

importância o conhecimento da equipa multidisciplinar, bem como da estrutura física, orgânica 

e funcional do serviço em questão.  

Deste modo, em ambas as unidades onde realizei o EC, procurei sempre estabelecer uma 

relação empática com todos os elementos da equipa multidisciplinar, de forma a facilitar o 

processo de integração e motivação. As duas equipas revelaram-se bastante disponíveis para o 

esclarecimento de dúvidas e troca de informação pertinente. Assim, considero que o processo 

de adaptação foi facilitado.  

Segundo Carvalho (2016), o processo de integração na organização deve facilitar ao 

novo profissional a perceção do conjunto de normas, valores e objetivos estabelecidos na 

mesma e mais especificamente no serviço, com o propósito de proporcionar uma adaptação 

mais adequada do indivíduo a cada contexto, refletindo-se num adequado desenvolvimento 

profissional, exigido para a prestação de cuidados de qualidade. 

Passo então a identificar a estrutura física, orgânica e funcional das unidades que me 

acolheram. 
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- Estrutura Física 

Relativamente à UCC Felgueiras, está situada num edifício onde estão também 

localizadas a USF Felgaria Rubeans e a USF Felgueiras Saúde. A UCC situa-se no primeiro 

piso, juntamente com a USF Felgaria Rubeans.  

A UCC é constituída por uma sala de coordenação, uma sala de ECCI, uma sala de 

Saúde Escolar, uma sala para realização das aulas de preparação para o parto, recuperação pós-

parto e massagem infantil, um armazém, uma copa, um WC dos profissionais e um WC dos 

utentes. 

 A USF Longara Vida é constituída por quatro gabinetes de enfermagem, seis gabinetes 

médicos, duas salas de tratamentos, uma sala de planeamento familiar, duas salas de saúde 

infantil, uma sala polivalente, quatro postos de secretaria, uma sala de espera de adultos e uma 

para crianças, dois wc para utentes e dois para os profissionais, um cantinho para amamentação, 

uma sala com stock para domicílios, uma sala informática, uma sala de reuniões, um bar, uma 

sala de arquivo, uma sala de limpos e sujos e uma sala para stock clinico e terapêutico. 

- Estrutura Orgânica 

 A equipa da UCC Felgueiras é constituída por nove enfermeiros (generalistas, 

especialistas em reabilitação, saúde infantil e pediatria, saúde comunitária e saúde materna e 

obstétrica), um assistente técnico e um médico. 

A USF Longara Vida é composta por uma equipa multidisciplinar, sendo formada por 

seis médicos, seis enfermeiros, quatro secretários clínicos, assistentes técnicas e segurança, em 

que toda a equipa assegura, dentro das suas competências, a prestação de cuidados mais 

adequada a cada utente.  

- Estrutura Funcional 

O horário de funcionamento da UCC Felgueiras é das 8 às 20 horas de segunda a sexta-

feira, sábados, domingos e feriados o horário é de acordo com necessidades dos utentes 

integrados na equipa. 

Relativamente à USF, esta tem também um horário de funcionamento das 8 às 20 horas, 

mas apenas de segunda a sexta-feira. Regra geral, às terças-feiras das 13 às 15 horas, são 

interrompidas as atividades, para que seja realizada a reunião de serviço semanal. 

Na USF os utentes são distribuídos de acordo com o seu médico e enfermeiro de família 

e, desta forma, o trabalho é realizado em equipa, uma vez que cada enfermeiro está associado 

a um médico, partilhando assim o mesmo ficheiro de utentes.  
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Segundo Frederico e Leitão (1999; cit por Duarte, 2014), o método de trabalho em 

equipa consiste na organização de uma ou mais equipas, sendo-lhe atribuída um grupo de 

utentes, pelo qual assume a responsabilidade da prestação global dos cuidados.  

A USF Longara Vida tem como missão a prestação de cuidados de saúde personalizados 

à população inscrita da área geográfica, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade 

e a continuidade dos mesmos. Como visão é uma unidade prestadora de cuidados de saúde 

primários de excelência, adequados à população, próxima das famílias e dos cidadãos, 

sustentada e baseada na vontade empreendedora dos profissionais. E os valores que apresenta 

são cooperação; solidariedade; autonomia; articulação com outras unidades funcionais; gestão 

participativa e transparência.  

Uma vez que, durante o meu EC nesta USF, a minha enfermeira orientadora era a 

responsável pela gestão de stocks, tive muitas oportunidades de realizar e observar a realização 

de pedidos de material, reposição do mesmo no armazém, assim como nos gabinetes e salas de 

tratamento. Não existem dias específicos para a realização da gestão de stock, é realizada 

quando há oportunidade. Esta gestão é feita através do programa informático Logibérica, lá são 

registadas as reposições de material, são feitos os pedidos de novos materiais em falta e são 

também debitados os materiais utilizados.  

Tive sempre a preocupação de utilizar corretamente os materiais e equipamentos, 

evitando consumos desnecessários.  

Ainda no que diz respeito à gestão dos cuidados de enfermagem, achei pertinente 

realizar o cálculo de dotações seguras dos cuidados de enfermagem, para esta USF, através da 

fórmula pré-determinada pela Ordem dos Enfermeiros (2014) (Apêndice D). Senti esta 

necessidade visto que a dotação de enfermeiros se encontra muito relacionada com a qualidade 

dos cuidados prestados e, deste modo, com a segurança do utente. Achei também pertinente 

apresentar uma definição de dotação segura de modo a dar a entender a importância deste 

cálculo.  

De acordo com Freitas e Parreira (2013), a dotação adequada de recursos de enfermagem 

define-se como a correta dotação de enfermeiros em quantidade (número de enfermeiros ou 

equivalentes em tempo integral) e em qualidade (experiência/ formação dos enfermeiros) face 

às necessidades dos utentes, sendo uma condição necessária para que sejam prestados cuidados 

de enfermagem com qualidade. É também essencial que se disponha de recursos de enfermagem 

adequados para que os enfermeiros sejam capazes de orientar a sua prática de modo a 

conseguirem prestar cuidados de qualidade, que garantam a segurança e satisfação dos utentes.  
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Desta forma, após a realização do cálculo, concluo que, para a USF Longara Vida são 

necessários 6 enfermeiros. Assim, o número de enfermeiros desta USF cumpre com as dotações 

seguras, sendo a equipa de enfermagem constituída por 6 elementos. 

Assim, considero também pertinente a realização da análise SWOT para a USF Longara 

Vida, pelo que a mesma se encontra em Apêndice E.  

Posto isto, considero que o objetivo geral V foi atingido com êxito. 

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito 

deste objetivo foram as seguintes:  

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

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;  

96 - Aproveita as oportunidades de aprender em conjunto com os outros, contribuindo 

para os cuidados de saúde. 

 

 

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. 

Objetivo Específico: 

• Adotar métodos e hábitos de pesquisa em documentos fidedignos da especialidade e nas bases 

de dados internacionais de enfermagem, para atualizar os conhecimentos. 

 

Para uma correta prática de enfermagem, a procura de informação teórica deve ser 

constante. E eu, ao longo do EC, senti diversas vezes necessidade de pesquisar informação, 

para aprofundar os meus conhecimentos e, deste modo, prestar melhores cuidados de 

enfermagem.  

Também com o intuito de dar sustento ao presente relatório, recorri a diversos sites, tais 

como a Ordem dos Enfermeiros e a DGS, visto que são fontes fidedignas, com informação 

essencial à prática clínica.   
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Considero que desenvolvi métodos de pesquisa eficazes de informação científica, em 

bases de dados. Deste modo, posso afirmar que adquiri novos conhecimentos e aprofundei os 

já existentes. 

 Assim, considero que o objetivo geral VI foi atingido com sucesso.  

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito deste 

objetivo foram as seguintes:  

85- Contribui para o desenvolvimento da prática de Enfermagem;  

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 

• Desenvolver competências, em cuidados de saúde primários, que permitam alcançar o perfil 

de competências de enfermeiros de cuidados gerais definidas pela Ordem dos Enfermeiros. 

Objetivo Específico: 

• Prestar cuidados de enfermagem de modo a obter as competências de enfermeiros de cuidados 

gerais definidas pela Ordem dos Enfermeiros. 

 

Para a elaboração do presente relatório, consultei o Regulamento do Perfil de 

Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, que é um documento muito importante no 

exercício da profissão de enfermagem, utilizei-o para analisar as competências que adquiri em 

cada objetivo deste EC.  

Ao longo de todo o EC procurei sempre prestar cuidados de enfermagem que fossem de 

encontro a estas competências de enfermeiros de cuidados gerais definidas pela Ordem dos 

Enfermeiros, para aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surjam e, assim, seja 

possível desenvolver grande parte delas. 

Deste modo, considero que o objetivo geral VI foi atingido com sucesso.  

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

Gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2015), as principais competências desenvolvidas no âmbito deste 

objetivo foram as seguintes:  

5- Exerce de acordo com o Código Deontológico;   
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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;  

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

e grupos; 

17- Pratica de acordo com a legislação aplicável;  

83- Promove e mantém a imagem profissional da Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

CONCLUSÃO  

 

A elaboração do presente relatório referente ao EC de Integração à Vida Profissional em 

Cuidados de Saúde Primários, possibilitou uma análise critica acerca do meu desempenho 

enquanto estudante de enfermagem do 4º ano, permitindo verificar se os objetivos inicialmente 

delineados no plano de trabalho foram atingidos.  

Para além deste relatório, no decorrer do EC fui também refletindo acerca das minha 

dificuldades e momentos de aprendizagem, através da realização de reflexões semanais 

sugeridas pela enfermeira orientadora. 

Destaco o acolhimento e apoio que me foi dado por parte de toda a equipa 

multidisciplinar tanto da UCC Felgueiras, como da USF Longara Vida, em particular à equipa 

de enfermagem e à enfermeira supervisora, que me proporcionaram um ambiente muito 

favorável à aquisição de conhecimentos e competências. 

Ao longo de todo o EC procurei sempre mostrar um papel ativo no meu processo de 

aprendizagem, revelando interesse, responsabilidade e iniciativa. Como tal, considero que 

consegui adquirir bastantes conhecimentos e tive oportunidade de aprofundar e aplicar os já 

existentes. 

Ambas as equipas me ajudaram e mostraram sempre disponibilidade para o 

esclarecimento das minhas dúvidas quando elas surgiam, o que me proporcionou uma grande 

evolução e aquisição de competências. 

Considero que neste EC houve uma grande aquisição e desenvolvimento de 

competências da minha parte, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Assim, 

termino com o sentimento de capacidade para prestar cuidados de enfermagem ao utente e/ou 

família de forma holística, com o objetivo de melhorar o nível de saúde, assim como a qualidade 

de vida.  

A maior dificuldade sentida prendeu-se com a gestão do tempo, senti dificuldade em 

conciliar o EC com a realização dos documentos necessários para o cumprimento do guia de 

funcionamento da unidade curricular.  

Considero que a oportunidade de realizar o EC nestas duas unidades foi ótima, uma vez 

que lá me foram proporcionadas múltiplas oportunidades e experiências fundamentais para a 

minha aprendizagem. Para além disso, ambos dispõem de excelentes equipas 

multidisciplinares, sempre disponíveis, bastante recetivas e acolhedoras, e que contribuíram 

imenso para o meu desenvolvimento. 
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 Para concluir, considero ter alcançado todos os objetivos gerais e respetivos objetivos 

específicos propostos na fase inicial do EC, no plano de trabalho. Consegui atingi-los através 

das atividades desenvolvidas ao longo do EC e dos contributos que delas sucederam, 

nomeadamente a aquisição de competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros 

preconizadas para o enfermeiro de cuidados gerais, que foram muito importantes para a minha 

evolução e aprendizagem.  
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APÊNDICE A- Reflexões semanais 

 

REFLEXÃO SEMANAL 

  

 Durante esta primeira semana de estágio na USF Longara Vida, senti que fui bastante 

bem acolhida e integrada na equipa multidisciplinar. Foram-me proporcionadas diversas 

oportunidades de aprendizagem, o que é bastante bom para a aquisição de experiência. 

Inicialmente, a principal dificuldade sentida foi na realização de registos no programa 

SClinico, no entanto, com a ajuda da enfermeira orientadora, que me explicou e me forneceu 

um documento para me guiar na realização dos registos, considero que, no final da semana, esta 

dificuldade já se encontrava muito menor. 

Senti também algumas dificuldades na interação e comunicação com os utentes, 

principalmente durante as consultas de enfermagem. Mas considero que, também esta 

dificuldade foi diminuída com a realização de várias consultas e procedimentos. Sabendo desta 

dificuldade que tenho, procurei sempre, em todas as situações, promover a comunicação com o 

utente. 

Penso que com o decorrer do estágio e com as oportunidades que forem surgindo ao 

longo do mesmo, todas estas dificuldades sentidas inicialmente, irão ser totalmente 

ultrapassadas. 

 Ao longo da semana senti necessidade de realizar algumas pesquisas, de modo a 

melhorar a qualidade dos cuidados prestados. Pesquisei acerca da vacinação, tanto as vacinas 

pertences ao Plano Nacional de Vacinação como as vacinas extraplano e as idades em que 

devem ser administradas. Pesquisei também sobre uma medicação que foi administrada a uma 

utente diabética, uma vez que nunca tinha visto nem administrado aquela medicação.  

 Assim, concluo que a minha primeira semana de ensino clinico na USF Longara Vida, 

foi bastante enriquecedora e importante para mim e para o meu futuro como profissional de 

saúde. 
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REFLEXÃO SEMANAL 

 

 No decorrer desta segunda semana de ensino clínico na USF Longara Vida, senti-me 

mais confiante e bastante mais autónoma na prestação de cuidados de enfermagem aos utentes 

desta unidade. 

 Foram-me dadas oportunidades para observar, colaborar ou realizar alguns 

procedimentos que não são tão comuns, o que considero ter sido muito importante para a minha 

aprendizagem e desenvolvimento. De entre todos esses procedimentos, os que mais me 

marcaram foram a observação da remoção de um implante contracetivo e a realização de uma 

visita domiciliária para fazer o teste do pezinho. De todos, estes foram os que mais me 

marcaram uma vez que nunca tinha visto a remoção de um implante contracetivo e também 

nunca tinha realizado um diagnóstico precoce em contexto de domicílio. 

 Nesta semana, consegui também compreender melhor a dinâmica de gestão de stocks 

desta USF, através da colaboração na organização do material no armazém, assim como a 

observação da realização dos pedidos de material. A colaboração na organização do material 

foi também bastante importante, porque assim consegui conhecer melhor os locais onde se 

encontra cada coisa. 

 Deste modo, considero que estou a ser muito bem orientada e acompanhada. É sempre 

demonstrado o interesse em proporcionar-me o maior número de oportunidades de 

aprendizagem possível. 

 Senti a necessidade de realizar algumas pesquisas, nomeadamente acerca de medicações 

administradas, de modo a ampliar o meu leque de conhecimentos e saber sempre o que estou a 

administrar e explicar ao utente possíveis efeitos secundários. 

 Relativamente à realização de registos de enfermagem no programa SClinico, considero 

que já não apresento grandes dificuldades e que já sou capaz de os fazer de forma mais rápida 

e eficaz. 
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REFLEXÃO SEMANAL 

 

 Na minha opinião, considero que durante esta semana de ensino clínico, que foi a 

terceira na USF Longara Vida, consegui ser mais autónoma, adquirir novos conhecimentos e 

aprofundar os já existentes, isto devido às oportunidades de aprendizagem que me foram 

proporcionadas. 

 De todas estas oportunidades, vou falar das que mais me marcaram. Estas foram então: 

a remoção de uma bomba de quimioterapia e a remoção de um implante contracetivo. A 

remoção da bomba de quimioterapia destacou-se, uma vez que nunca tinha assistido nem 

realizado este procedimento. Quanto à remoção do implante contracetivo, já tinha tido 

oportunidade de observar na semana anterior, mas, desta vez, este procedimento foi executado 

com uma técnica diferente, que fez com que a remoção fosse mais facilitada, o que achei 

bastante interessante. 

 Ainda a propósito da remoção da bomba de quimioterapia, senti a necessidade de 

pesquisar mais informação acerca do manuseamento de citostáticos, de modo a aprofundar os 

conhecimentos que já possuía sobre esta temática e, deste modo ser capaz de prestar melhores 

cuidados de enfermagem nesta área. 

 No decorrer desta semana, houve um dia que foi dedicado à realização de rastreios ao 

cancro do colo do útero, o que também achei bastante interessante, por ser um dia diferente 

daqueles a que estava habituada. Gostei também de ter aprendido a realizar registos no 

programa utilizado para este efeito. 

 Deste modo, posso referir que, mesmo com o passar do tempo de estágio nesta unidade, 

surgem sempre diferentes situações que constituem novas oportunidades de aprendizagem, o 

que considero ser de bastante importância, visto que este é o meu último ensino clinico antes 

de ingressar na vida profissional. 
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APÊNDICE B- Panfleto Vacinas do PNV 
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APÊNDICE C- Panfleto vacinas extra PNV 
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APÊNDICE D- Cálculo de dotações seguras do pessoal de enfermagem da USF Longara 

Vida 

 

De acordo com a Norma para o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de 

Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros (2014), a dotação do número de enfermeiros 

necessários em cada USF, aplica-se de acordo com o seguinte rácio:  

1 Enfermeiro/ 1550 utentes ou 1 Enfermeiro/ 350 famílias.  

Verifiquei que na USF Longara Vida estavam inscritos 9638 utentes. Aplicando a 

fórmula:  

9638/1550 = 6,2181 (aproximadamente 6 enfermeiros) 

Assim, posso concluir que esta USF cumpre com a dotação segura, uma vez que, o 

número de enfermeiros necessários para dar resposta ao número de utentes inscritos, 

corresponde ao número de enfermeiros presente na unidade. 
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APÊNDICE E- Análise SWOT da USF Longara Vida 

 

S – Strength (Pontos Fortes):   

• Espírito de equipa: considero que existe união entre os elementos de toda a equipa desta 

USF, os profissionais de saúde trabalham em equipa, colaborando uns com os outros, o que 

proporciona aos utentes uma prestação de cuidados de qualidade. 

• Cuidados focados no utente: o foco da prestação de cuidados é o utente, os profissionais de 

saúde têm uma visão holística do utente, prestando cuidados personalizados adequados às 

necessidades de cada um.  

• Estrutura física adequada: considero que o espaço físico da USF é adequado e encontra-se 

devidamente identificado. 

 

W - Weakness (Pontos Fracos):  

• Recursos Humanos: apesar de o serviço cumprir com as dotações seguras da OE, no 

momento do meu EC, as mesmas não estavam a ser cumpridas visto que uma enfermeira 

se encontrava de licença de maternidade.  

 

O - Opportunities (Oportunidades):  

• Instalações recentes: é notório as infraestruturas recentes e a existência de um conjunto 

de equipamentos propícios para a prestação de cuidados com qualidade.  

 

T – Threats (Ameaças):  

• Esperas longas para agendamento de consultas médicas: ao longo do EC, reparei que os 

utentes teriam que aguardar bastante tempo por uma consulta médica, devido à grande 

quantidade de agendamentos e ausências de médicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




