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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Ensino Clínico 

– Integração à Vida Profissional em Cuidados de Saúde Primários, que integra o plano 

curricular do 4ºano/2º semestre da Licenciatura em Enfermagem – 1º Ciclo da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda. 

 O referido Ensino Clínico (EC) decorreu na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP) de Ribeira de Pena. Este teve uma duração de sete semanas, com 

início no dia 11 de março de 2019 e tendo terminado no dia 3 de maio de 2019, perfazendo 

um total de 351 horas, sendo que 256 horas são de contato e 41 horas de orientação tutorial. 

 Para Pereira (2006), o EC é: (…) um momento privilegiado de aprendizagem, no qual 

se pretende a promoção do crescimento pessoal e a preparação profissional do aluno, através 

da sua inserção em ambientes que promovam a saúde e combatam a doença, fomentando a 

mobilização de recursos individuais, a interacção [sic] utente/aluno e o contacto directo [sic] 

com os profissionais da saúde. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2011: 4), “as UCSP são unidades multiprofissionais 

que desenvolvem a sua actividade integradas numa lógica de rede com as outras unidades 

funcionais do agrupamento de centros de saúde (ACES)”. 

 Para a Ordem dos Enfermeiros (2011), a enfermagem comunitária desenvolve uma 

aplicação prática focada na comunidade, evidenciando-se as atividades de educação e 

promoção de saúde, assim como a manutenção, recuperação, coordenação, gestão e avaliação 

dos cuidados prestados aos indivíduos, famílias e grupos de uma dada comunidade. 

 Portanto, o presente relatório tem como objetivos: 

 Descrever, pormenorizadamente, todas as atividades desenvolvidas, tendo por base os 

objtetivos programados e as competências do enfermeiro de cuidados gerais definidas 

pela Ordem dos Enfermeiros; 

 Efetuar, de forma crítica e reflexiva, uma análise sobre a experiência vivida neste EC; 

 Servir como instrumento de avalição 

 

 Este relatório terá apenas um capítulo, subdividido em seis subcapítulos, que 

correspondem aos objetivos delineados. 
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 A metodologia adotada para a redação deste documento é o método, descritivo e 

reflexivo, tendo como base o Guia de Elaboração de Trabalhos Escritos instituído na Escola, o 

Guia de Funcionamento da Unidade Curricular em questão. 

 As referências bibliográficas que contam neste documento, que serviram de apoio à 

realização do mesmo, conferem-lhe um cariz científico e fidedigno.  
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1. ANÁLISE DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O ENSINO CLINICO 

 

 Durante a primeira semana deste EC foram delineados, em conjunto com o Enfermeiro 

Orientador, objetivos gerais, bem como objetivos específicos a desenvolver de forma a 

adquirir as competências do Enfermeiro de cuidados gerais preconizadas pela OE. 

 Para Carvalho (2005), independentemente da definição concetual de “competência” na 

formação em enfermagem, é da opinião geral, que a aquisição, desenvolvimento e avaliação, 

implicam prestação dos cuidados de enfermagem com o objetivo de promover no estudante, 

de forma gradual, o desenvolvimento de competências de cariz científico, técnico e também 

humano. 

 Assim, e de forma a facilitar todo o trabalho, foi elaborado um plano de estágio onde 

foram enunciados todos os objetivos propostos, encontrando-se as mesmos presentes já de 

seguida, assim como a descrição dos métodos utilizados para atingi-los e a respetiva análise. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL I - COLABORAR NA GESTÃO DOS CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM , DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 Ao iniciar o desemprenho de uma função numa nova unidade é fundamental começar 

por conhecer a sua estrutura física e orgânico-funcional permitindo obter uma melhor 

adaptação, visando uma melhor prestação de cuidados de enfermagem, mas também uma 

melhor aquisição e consolidação de competências. 

 A optimização dos recursos materiais e humanos exige processos de gestão eficazes e 

eficientes que devem ser desenvolvidos sob estratégias decididas em equipa. 

 Assim, para melhor poder atingir este objetivo geral, elaborei os seguintes objetivos 

específicos: 

o Conhecer as estruturas físicas, orgânicas e funcionais da UCSP de Ribeira de Pena; 

o Colaborar com os enfermeiros na gestão, organização e reposição do material 

necessário; 

o Trabalhar em conjunto com a equipa multidisciplinar, de forma a perceber/atingir os 

indicadores propostos pela UCSP; 

o Colaborar com a equipa de enfermagem, com o objetivo de entender a avaliação de 

desempenho do enfermeiro. 
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 O município de Ribeira de Pena pertence ao distrito de Vila Real, região Norte e sub-

região do Alto Trás-os-Montes. Conta com uma área de 217,46 km², onde vivem 6.116 

habitantes, distribuídos pelas cinco freguesias pertencentes ao concelho (PORDATA, 2017). 

 A população, que tem vindo a diminuir ao longo dos anos, é maioritariamente 

masculina e, em relação às faxas etárias, existem 686 pessoas com idades compreendidas 

entre os 0 e os 14 anos, 3.809 pessoas com idades entre os 15 e os 64 anos e 1.622 pessoas 

com 65 anos ou mais (PORDATA, 2017). 

 Segundo o Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI.CSP, 2019) 

estavam inscritos 5.929 utentes, estando distribuidos pelas diversas faxas etárias, apresentadas 

na pirâmide seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Pirâmide etária dos utentes inscritos na UCSP Ribeira de Pena 

  Fonte:BI-CSP (2019) 

 Após analisar a pirâmide verifica-se que, nesta UCSP, é notório que a população idosa 

não prevalece sobre a de idade adulta, sendo que a maioria se localiza entre os 55 e os 64 anos 

de idade. Contudo, é também notório que a quantidade de crianças se encontra num nível 

muito baixo pelo que existe a necessidade de implementar no serviço medidas que incentivem 

a natalidade. 
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 Relativamente à UCSP de Ribeira de Pena, esta está inserida no ACES do Alto Trás-

os-Montes - Alto Tâmega e Barroso e encontra-se sediada na vila do Salvador, sede do 

concelho, e contém um pólo deste na vila de Cerva.  

 Esta, fisicamente,está estruturada com uma sala de tratamentos de enfermagem, três 

consultórios médicos, uma sala de vacinação, uma sala de emfermagem, direcionada para as 

consultas da diabetes, uma sala de enfermagem de Saúde infantil e juvenil, com um 

consultório médico ao lado, uma sala de enfermagem de planeamento familiar e de saúde 

materna, uma sala onde se realizam as citologias uma uma sala de enfermagem destinada à 

Equipa de Cuidados  Continuados Integrados (ECCI) e à Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC). Em dias de fim de semana ou feriados, existe uma sala médica de 

consultas de urgência e uma sala de observações (SO). 

 Ao nivel dos recursos humanos, a UCSP Ribeira de Pena possui quatro médicos, cinco 

enfermeiros e cinco secretários clínicos e seis auxiliares de saúde, perfazendo um total de 

vinte funcionários. Neste aspeto, não me foi possível realizar a gestão do mesmo, visto que 

esta função está delegada à enfermeira coordenadora da unidade. 

 No que concerne à estrutura funcional, esta funciona todos os dias, incluindo fins de 

semana e feriados no período das 8h às 20h. 

 O método de trabalho implementado é o método do enfermeiro de família, que 

proporciona a cada enfermeiro prestar cuidados de enfermagem aos seus próprios utentes, 

para obter uma visão mais ampla e detalhada em relação ao seu utente (à evolução de uma 

ferida por exemplo), mas também à restante família do seu agregado familiar, ao longo do seu 

ciclo vital. 

 Segundo a fórmula das dotações seguras, da Ordem dos Enfermeiros (2014) para os 

enfermeiros na UCSP, esta unidade detém enfermeiros suficientes em relação ao número de 

utentes inscritos. 

 No que diz respeito à gestão de materiais, segundo Martins (2009), a mesma relaciona-

se com um conjunto de atividades de uma dada empresa de forma a garantir os materiais nas 

diversas unidades com o objetivo de assegurar o normal desempenho das funções. 

 Na UCSP em questão a gestão dos recursos materiais é da responsabilidade da equipa 

de Enfermagem, sendo que compete aos responsáveis pela gestão de materiais, planificar as 

necessidades de forma a satisfazer correta e atempadamente as exigências do serviço. A 

pessoa responsável por recolher e entregar o material pedido é de uma enfermeira que se 

encontra a trabalhar na UCC. 
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 O pedido de material é feito todas as quartas-feiras, num impresso em papel, e este 

pedido deve ter em todo o material que se pensa gastar durante os sete dias seguintes. 

 Durante todo o estágio, procurei sempre gastar apenas o material necessário ao 

procedimento a realizar, apesar de não ter sido demonstrada, por parte dos enfermeiros, uma 

necessidade extrema de poupar no material, como já aconteceu em EC anteriores. Tive 

também a oportunidade de realizar o pedido do material, o que considero um passo 

importante, tanto na minha carreira como futuro enfermeiro, mas também na confiança dada 

pelo meu enfermeiro orientador, no sentido de ser capaz de prever e antecipar todo o material 

possivelmente necessário para toda a semana seguinte. 

 No que diz respeito à esterilização, esta é feita internamente, ficando à 

responsabilidade das auxiliares de saúde. 

 Em relação à avaliação de desempenho, esta é feita com recurso ao Sistema Integrado 

de gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). 

 De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE) (2011) as competências do enfermeiro 

de cuidados gerais, às quais me propus e foram realizadas, são: 9; 23; 26; 29; 32; 33; 44; 45; 

47; 66; 73; 74; 75; 76; 83; 92; 96. (Anexo A) 

  

 

1.2. OBJETIVO GERAL II - 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 

 Este objetivo geral tem como objetivos específico cooperar com a equipa 

multidisciplinar, em particular a equipa de enfermagem, na prestação de cuidados através da 

avaliação do estado do utente, do planeamento e execução dos cuidados dos mesmos. 

 Todos os objetivos programados para este ensino clínico são importantes, para que o 

sucesso seja alcançado. No entanto, destaca-se este como sendo o mais importante, uma vez 

que grande parte das atividades desenvolvidas estão inseridas dentro deste objetivo. 

 Durante este EC participei em vários tipos de atividades, grande parte estava de acordo 

com o Plano Nacional de Saúde (PNS), nomeadamente as consultas programadas consoante 

os seguintes programas de saúde: Saúde do Adulto/Idoso, Saúde Reprodutiva/Planeamento 
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Familiar, Consulta de gravidez de baixo risco, Consulta de Saúde Infantil/Juvenil, Programa 

Nacional de Vacinação (PNV), Consulta de Diabetes, Consulta de Hipertensão Arterial.  

 Assim, foi possível executar tratamentos a diversas feridas cirúrgicas, feridas 

traumáticas e feridas crónicas. Primeiro, procedia à avaliação das feridas, elaborando 

seguidamente os diagnósticos de enfermagem e posteriores intervenções a implementar, como 

por exemplo: avaliar a evolução da ferida, avaliar a presença de sinais de infeção, retirar 

material de sutura, se aplicável, entre outros, e registando sempre, todos os procedimentos 

executados no programa SCLÍNICO. 

 Tive ainda oportunidade de administrar terapêutica devidamente prescrita 

previamente, por via intramuscular e também subcutânea, tendo sempre em atenção a 

privacidade do utente assim como a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

a higienização das mãos e a assepsia adequada 

 Todo o material que estava à disposição era semelhante a todo aquele a que tive acesso 

em outros EC pelo que não senti dificuldade na utilização e escolha do material a utilizar. 

 Segundo a USF Serra da Lousã (2016: 4), “A Visitação Domiciliária (VD) é um 

instrumento de realização de cuidados no domicílio, sendo constituído por acções 

sistematizadas para viabilizar o cuidado a pessoas com algum nível de alteração no estado de 

saúde ou para realizar actividades preventivas vinculadas aos programas de saúde. A visita 

domiciliar permite uma aproximação aos factores determinantes do processo de saúde-doença 

no âmbito familiar, bem como a identificação das formas de relacionamento, trabalho e vida 

dos membros que a compõem, como estes se relacionam e contribuem para o processo de 

cuidado e recuperação de um dos seus elementos.” 

 No caso deste EC, as visitas domiciliárias eram realizadas às terças e sextas, nos 

utentes que estavam inscritos na extenção de Cerva, que eram realizados sempre pela mesma 

enfermeira, sendo que nos utentes inscritos na UCSP Ribeira de Pena, eram realizados pelo 

seu enfermeiro de família.  

 Durante essas visitas domiciliárias, a maioria era para a realização de tratamentos a 

úlceras de pressão, pude constatar que as habitações de grande parte dos utentes tinhas 

deficiências ao nivel de isolamento para o interior, assim como a nível de aquecimento. 

 Tendo em conta tudo o que foi anteriormente descrito, posso concluir que este objetivo 

foi atingido com sucesso e que com todas as atividades realizadas, adquiri as seguintes 

competências: 1; 2; 9; 10; 11; 13; 20; 23; 26; 28; 29; 30; 32; 35; 36; 37 e 38.  
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1.3. OBJETIVO GERAL III - APLICAR CONHECIMENTOS ACERCA DOS 

DIFERENTES PROGRAMAS DE SAÚDE EM VIGOR 

 Este objetivo geral tem como objetivos específicos pesquisar os programas de saúde 

em vigor na UCSP de Ribeira de Pena e aprofundar os conhecimentos acerca dos programas;  

desenvolver atividades orientadas para os utentes e respetivas famílias. 

 Como foi referido anteriormente, durante este EC participei em vários tipos de 

atividades, sendo marioritariamente de acordo com o PNS.  

 De acordo com a Portaria nº 306 – A/2011, de 20 de Dezembro, do Ministério da 

Saúde e das Finanças, artigo 2º, alínea g: 1), “Consulta de Enfermagem é uma intervenção 

visando a realização de uma avaliação, ou estabelecimento de plano de cuidados de 

enfermagem, no sentido de ajudar o indivíduo a atingir a máxima capacidade de 

autocuidado”. 

 Estas consultas estão inseridas num programa específico mas são devidamente 

estruturadas e particularizadas para cada utente. Para me preparar para as respetivas consultas, 

procurava no dia anterior o tipo de consultas que iriam ser realizadas e as respetivas idades 

dos utentes (particularmente no caso das consultas de Saúde Infantil e Juvenil) ou as semanas 

de gestação, no caso das consultas de Saúde Materna, de forma a poder, antecipadamente, 

antever e preparar o que seria abordado nas consultas. 

 Durante a primeira semana de estágio, comecei apenas por observar e a auxiliar o meu 

enfermeiro supervisor, ou outro enfermeiro quando o este não estava no serviço, com a 

finalidade de consolidar os conteúdos abordados em cada consulta dos diferentes tipos de 

programas, tendo vindo a adquirir a minha própria autonomia na realização das consultas, 

sempre com a supervisão do enfermeiro. 

 

Programa Nacional de Vacinação (PNV): 

 

 De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS) (2016), O PNV foi criado em 1965 e 

desde essa data está em permanente revisão e melhoria, com o intuito de vacinar o maior 

número de pessoas com as vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, de forma 

duradoura, promovendo a proteção individual e com uma mais-valia para a Saúde Pública. 
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 A vacinação deve ser entendida como um direito e um dever dos cidadãos, 

participando ativamente na decisão de se vacinarem com a consciência que estão a defender a 

sua saúde, a Saúde Pública e a praticar um ato de cidadania. 

 Assim, as principais alterações implementadas no esquema de vacinação são as 

seguintes: 

 À nascença a vacina BCG (vacina contra a tuberculose) deixou de ser recomendada de 

forma universal1 desde junho de 2016, passando para uma estratégia de vacinação de 

grupos de risco;  

 Aos 2 e aos 6 meses de idade a VHB (vacina contra hepatite B), a Hib (vacina contra a 

doença invasiva por Haemophilus influenzae b), a DTPa3 (vacina contra a difteria, tétano e 

tosse convulsa) e a VIP (vacina contra a poliomielite), são administradas com uma vacina 

hexavalente (DTPaHibVIPVHB); 

 Aos 18 meses de idade os reforços da DTPa3 e da Hib fazem-se com uma vacina 

combinada pentavalente (DTPaHibVIP); 

 Aos 5 anos de idade faz-se a 2ª dose de vacina combinada contra o sarampo, parotidite 

epidémica e rubéola (VASPR 2); 

 Aos 5 anos de idade fazem-se os reforços da DTPa3 e da VIP que se mantêm com uma 

vacina combinada tetravalente (DTPaVIP); 

 Aos 10 anos de idade, as raparigas fazem a 1ª dose de HPV9 (vacina contra infeções 

por vírus do Papiloma humano de 9 genótipos). Mantém-se o esquema de duas doses 

(0, 6 meses); 

 As mulheres grávidas, entre as 20 e as 36 semanas de gestação, são vacinadas contra a 

tosse convulsa com a vacina Tdpa (vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa, doses 

reduzidas); 

 Os reforços com Td3 (vacina contra o tétano e difteria, doses reduzidas) em 

adolescentes e adultos, ao longo da vida, são alterados: 

o Primeira dose de Td aos 10 anos de idade; 

o Continuação com reforços aos 25, 45, 65 anos de idade, e posteriormente, de 10 

em 10 anos; 

 Aos ≥7 e <10 anos de idade, no esquema vacinal tardio (“1.3 Esquemas vacinais de 

recurso”) recomenda-se a vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa (Tdpa, doses 

reduzidas); 

 Às pessoas com risco acrescido para determinadas doenças, recomendam-se ainda as 
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vacinas: contra tuberculose, (BCG2) infeções por Streptococus pneumoniae (Pn134 e Pn234) 

e doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo B (MenB5). 

 

Durante este EC surgiram diversas oportunidades de adiminstrar vacinas de acordo com o 

esquema vacinal recomendado, umas dentro da data prevista (maioritariamente nos primeiros 

18 anos de vida), outras já em atraso segundo o esquema, pricipalmente nos adultos e idosos. 

Surgiu também a oportunidade de adiministrar uma vacina que não se encontra no esquema 

recomendado, uma marca registada de Bexsero que é indicada para a imunização ativa de 

indivíduos com 2 ou mais meses de idade contra doença meningocócica invasiva causada por 

Neisseria meningitidis do grupo B (Ema Europa, 2013). 

 Durante a preparação e a posterior administração, foi proporcionado um ambiente 

calmo e tranquilo, de modo a suavizar o momento desconfortável. Após a adiminstração 

procedeu-se sempre ao registo da vacina administrada no programa informático SCLÍNICO e 

no Boletim de Vacinas Individual do utente, com a assinatura do enfermeiro responsável e o 

carimbo da instituição. 

 É deveras importante incentivar os utentes a cumprirem o esquema vacinal de forma a 

prevenir a disseminação de doenças. Esse incentivo é feito  principalmente nos primeiros dias 

de vida dos utentes e também é feito um reforço ao cumprimento do esquema aos utentes 

mais crescidos. 

 

Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ): 

 

 Segundo a Direção Geral da Saúde (2013: 6), “ os ganhos em saúde da população 

residente em Portugal têm vindo a adquirir relevo ao longo dos últimos anos, nomeadamente 

os que se referem às duas primeiras décadas do ciclo de vida”. 

 No que respeita a indicadores como a mortalidade infantil, e outros, de acordo com os 

literatos supremencionados, “os valores atingidos são já, dos melhores a nível mundial, pese 

embora as desihualdades em saúde que subsistem, quando considerados diferentes grupos 

sociais”. Todavia, a crescente aplicação do programa de vigilância de saúde, no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde infantil e juvenil, tem vindo a revelar-se imprescindível no 

que diz respeito à garantia de cuidados de saúde adequados e eficazes, com a contribuição e o 

empenho de todos os que nela participam. 
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 Neste âmbito, é de salientar, o impacto positivo do Programa-tipo de Atuação em 

Saúde Infantil e Juvenil, criado em 1992, através da Circular Normativa 9/DSI, de 6 de 

outubro, da então Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, bem como pelas 

atualizações sofridas ao longo do tempo, tendo a última ocorrido em 2005. Estas, surgem 

como resposta, à necessidade de melhoria dos padrões de qualidade, harmonizando os 

conteúdos das ações de saúde com as novas evidências científicas e com novas morbilidades 

e, por outro, a uma maior relevância de problemas de saúde preexistentes. O PNSIJ, criado em 

2005, insere-se, então, no processo continuado de adequação referido. 

 Em todo o tipo de consultas tentei sempre manter um ambiente acolhedor, não só para 

a utente como para quem a acompanhava. Mas nestas em particular, tinha um cuidado maior,  

avaliando o vínculo existente entre a criança e os seus pais, e ia tentando  perceber se existiam 

dúvidas sobre qualquer assunto, de modo a que as atividades realizadas dessem resposta aos 

objetivos delineados pela DGS e individualmente à criança. 

 Durante as consultas era avaliado o crescimento ponderal da criança tendo em atenção 

a altura, peso, perímetro cefálico (até aos três anos de idade), Índice de Massa Corporal (IMC) 

e parâmetros vitais, nomeadamente a Pressão Arterial (PA) ( a partir dos 3 anos) e Frequência 

Cardíaca (FC), bem como a aplicação da escala de Mary Sheridan. 

 Após o nascimento de um bebé, é habitual fazer uma visita domiciliária, logo após a 

vinda do mesmo para casa, de modo a realizar-se o teste de diagnóstico precoce, que deve ser 

realizado entre o 3º e o 6º dia de vida, iniciar a aplicação do Modelo Dinâmico de Avaliação e 

Intervenção Familiar (MDAIF), fazendo ainda ensinos ou esclarecendo dúvidas oportunas. 

 Depois de cada avaliação realizada, procedia-se ao devido registo no programa 

informático SCLÍNICO e ainda no boletim de saúde da criança, tendo em atenção a evolução 

dos percentis. 

 

Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar: 

 Segundo a DGS (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 aspectos relacionados 

com o sistema reprodutivo, suas funções e processo”. 

 Assim, os objetivos deste programa são (DGS, 2008): 

 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; 
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 Reduzir a mortalidade e a morbilidade materna, perinatal e infantil; 

 Reduzir a incidência das ITS e as suas consequências, designadamente, a infertilidade; 

 Melhorar a saúde e o bem-estar dos indivíduos e da família. 

 Durante o EC tive oportunidade de participar e realizar consultas de planeamento 

familiar, estabelecendo contacto com o utente, promovendo um ambiente acolhedor onde a 

pessoa conseguisse expor qualquer tipo de dúvida e fazia a preparação da utente para a 

consulta médica efetuando uma avaliação do peso, altura, IMC, PA e FC, sendo que a 

população-alvo é constituída por mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 64 

anos de idade. 

 Neste EC não me foi possível observar nenhum Rastreio do Cancro do Cólo do Útero 

(RCCU) pois a equipa multidisciplinar considera que é um procedimento que expõe 

demasiado a utente e assim só estava presente o pessoal estritamente necessário, o médico e o 

enfermeiro de família, porém, em EC anteriores realizei esta atividade muitas vezes pelo que 

não senti que fosse que me fosse prejudicar.  

 Relativamente às consultas de saúde materna, realizei consultas com várias utentes 

grávidas em diferentes fases da gravidez, sendo que estas consultas se destinam 

essencialmente ao acompanhamento da gravidez e à preparação para o parto, englobando 

exames clínicos, laboratoriais e ainda ensinos adequados (DGS, 2013).  

 Durante as consultas foram realizados ensinos adequados ao tempo de gestação 

nomeadamente os cuidados a ter com a alimentação, higiene pessoal, desconfortos na 

gravidez, cuidados a ter no que diz respeito ao levantamento de pesos, consumo de drogas, 

álcool ou tabaco, a importância da amamentação, relações sexuais, entre outros, bem como a  

avaliação do peso, IMC, PA, FC e ainda a parâmetros urinários através do teste da tira 

reagente, realizando posteriormente os devidos registos no programa informático SCLÍNICO 

e no Boletim de Grávida. 

 

Programa Nacional para a Diabetes: 

 A DGS (2017) afirma que: “A Diabetes é uma doença crónica e é muito comum em 

Portugal. Pode levar à morte antes dos 70 anos e incapacidades se não for bem tratada, 

portanto, prevenir, diagnosticar e tratar a tempo é muito importante”. 
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 Segundo os mesmos, a diabetes tem um contributo significativo nas causas de morte, 

sendo responsável por mais de 4% das mortes das mulheres e mais de 3% das mortes nos 

homens. Atualmente por ano morrem cerca de 2.200-2.500 mulheres e cerca de 1.600-1.900 

homens por diabetes. 

 A diabetes pode provocar complicações cronicas em vários orgãos do organismo 

nomeadamente no Pé, no Rim e no Olho (complicações microvasculares) assim como causar 

complicações macrovasculares, que podem conduzir ao Enfarte agudo do miocárdio (EAM) e 

ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo que o pé diabético é a complicação mais 

frequente. 

 Ao longo destas semanas de Ensino Clínico tive a oportunidade de realizar um elevado 

número de consultas de enfermagem ao utente diabético, dando conta do elevado número de 

pessoas com esta patologia. 

 Durante as consultas era avaliada a PA, FC, peso, altura, IMC, perímetro abdominal e 

era ainda realizado o teste de urina que avaliava a relação albumina-creatinina. 

 Na consulta do histórico que consta no SCLÍNICO, juntamente com o enfermeiro, 

tentava perceber o historial do utente, o estilo de vida e os hábitos alimentares e de exercício 

físico, de forma a conseguir realizar ensinos oportunos para incentivar, deste modo, o 

cumprimento do regime terapêutico, cuidados na alimentação, importância da atividade física, 

cuidados a ter com feridas, cortes de unhas e calçado, sintomatologia de uma hipo ou 

hiperglicémia, deixando sempre um espaço para que o utente pudesse colocar qualquer tipo de 

questão/dúvida. 

Como é habitual de todas as consultas, eram realizados os registos no programa SCLÍNICO. 

 

 Programa Nacional para Doenças Cérebro – Cardiovasculares – Risco de Hipertensão 

Arterial (HTA): 

 

 Em consonância com as consultas da diabetes, a consulta da HTA, os enfermeiros 

detêm um papel fundamental para o diagnóstico da mesma. Os hábitos alimentares e de 

exercício físico, os fatores genéticos relacionados com a incidência em familiares e o controlo 

periódico da PA, permite elaborar uma visão mais alargada, e se necessário diagnosticar 

HTA, permitindo um melhor controlo da mesma. 
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 Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (2018), estima-se que 30 a 45% da 

população portuguesa sofre de HTA. Esta afeção crónica, é a principal causa de AVC em 

Portugal e no mundo, daí ser fundamental o seu diagnostico e o seu controlo. 

 Durante as consultas, é avaliado o peso, perímetro abdominal, FC e PA. A adoção de 

estilos de vida saudáveis constitui o melhor fator para a prevenção da ocorrência de HTA. 

Assim,  os ensinos realizados insidiam sobretudo nos fatores de risco modificáveis, tais como 

a alimentação adequada (dieta hipossalina e hipolipídica), a realização de exercício físico 

regular e a ingestão de água (1,5l por dia), entres outros ensinos oportunos. 

 Tendo em conta tudo o que foi anteriormente descrito, posso concluir que este objetivo 

foi atingido com sucesso e que com todas as atividades realizadas, adquiri as seguintes 

competências: 1; 2; 9; 10; 11; 13; 20; 23; 26; 28; 29; 30; 32; 35; 36; 37 e 38.  

 

1.4. OBJETIVO GERAL IV - IMPLEMENTAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DA DOENÇA 

 Este objetivo geral foi subdividido em dois objetivos específicos, sendo eles a 

realização ensinos oportunos no âmbito dos programas de saúde implementados e a 

elaboração uma(s) atividade(s) no âmbito da prevenção da doença dos diversos programas. 

 Os ganhos em saúde são entendidos como sendo resultados positivos em indicadores 

de saúde, incluindo referências sobre a sua evolução, apresentando assim a melhoria dos 

resultados, traduzindo-se por ganhos em anos de vida, redução dos episódios de doença ou 

redução da sua duração, diminuição das situações de incapacidade temporária ou definitiva, 

aumento da funcionalidade física e psicossocial e ainda pela redução do sofrimento e melhoria 

da qualidade de vida relacionada ou condicionada pela saúde (DGS, 2012).  

 A promoção da saúde salienta o papel que os indivíduos devem possuir, um papel 

ativo, oferecendo-lhes mais controlo sobre as condições que afetam a sua saúde. Diversos 

autores afirmam que as pessoas capazes de exercer um maior controlo e tomada de decisão 

sobre a sua saúde, sentem-se mais saudáveis e que têm menos complicações a nível de saúde. 

 A realização oportuna de ensinos já foi referida ao longo do texto, inserida nos 

diversos programas de saúde. É indiscutível a importância que os ensinos realizados têm para 

a promoção da saúde e prevenção da doença no utente, família e respetiva comunidade. 

 Porém, a prevenção não é só feita através de ensinos ao utente durante as consultas. É 

necessário outro tipo de abordagem de outros temas junto das comunidades, que tentem 
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alertar e promover a saúde e, ao mesmo tempo, que desperte o interesse de cada individuo 

para o assunto em questão.  

 Assim, um dos temas acordado e abordado por mim, juntamente com as colegas de 

estágio do 4º ano da licenciatura em enfermagem da Universidade de Trás-os-montes e Alto 

Douro (UTAD), no âmbito da comemoração do dia mundial da saúde (7 de Abril), foi a dar a 

conhecer o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde (SNS), demonstrando também as 

funcionalidades do serviço online do SNS e, por fim, informar os utentes de algumas linhas 

de apoio (INEM, CIAV, APAV, entre outros) exemplificando também uma correta chamada 

para a linha europeia de emergência (112). Este atividade foi realizada no dia 12/04/2019 no 

auditório da biblioteca municipal em que o público alvo era todos os utentes dos centros de 

convívio do município de Ribeira de Pena, que foi apresentada via PowerPoint previamente 

elaborado por todos os envolvidos (Apêndice A).  

 O balanço desta atividade é muito positivo, pois houve muita intereção com o público, 

em que podemos informar de muitas coisas que os utentes não tinham conhecimento, bem 

como responder a muitas questões interessantes por parte dos mesmos. 

 Em suma, considero que cumpri o objetivo delineado, adquirindo as seguintes 

competências: 21, 26, 29, 35, 37, 47 e 75. 

 

1.5. OBJETIVO GERAL V - CONSOLIDAR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS AO 

NÍVEL CIENTÍFICO, TÉCNICO E RELACIONAL 

 Este objetivo revela-se a base de todos os objetivos enunciados, visto que, sem 

conhecimentos sobre a matéria, é impossível realizar um EC digno desta profissão.  

 Para melhor porder atingir este objetivo, deliniei como objetivos específicos: 

 Consolidar e aprofundar conhecimentos previamente adquiridos na componente 

teórica; 

 Explorar todos os documentos disponíveis na UCSP de Ribeira de Pena, que se 

verifiquem relevantes para o Ensino Clínico, no sentido de melhorar os meus 

conhecimentos; 

 Aprofundar conhecimentos acerca do programa informático SClínico. 

 Assim, no durante este EC na UCSP Ribeira de Pena foi possibilitado explorar a carta 

de compromisso da UCSP, assim como, relatório de atividades e plano de ação,o que me 

ajudou na integração e conhecimento da Unidade. 



19 

 

 Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso também poderam ser consolidados 

relacionados com os programas de saúde, mas principalmente os programas informáticos, 

nomeadamente o Sclínico, que já estava um pouco esquecido, visto que já não o utilizava 

desde o último EC nos cuidados de saúde primários e encontram-se em constante atualização. 

Após algum tempo, a adaptação ao programa foi bem sucedida e consegui ter alguma 

autónoma na utilização do mesmo. 

 A maioria dos procedimentos realizados foram ao encontro dos conhecimentos que 

adquiri no período teórico, exceto alguns casos pontuais que se prendiam mais com a 

necessidade de se economizar material. 

 Considero assim que este objetivo foi concluído com sucesso, tendo sempre em 

consideração o respeito pelos valores, costumes, crenças e práticas dos indivíduos, praticando 

atividades que respeitam os limites da relação profissional, fazendo prevalecer a comunicação 

saudável e apropriada com o individuo/família. 

 Por tudo isto, considero o bjetivo cumprido, tendo alcançado as seguintes 

competências: 3; 4; 6; 8; 12; 20; 22; 23; 25; 83; 89; 91. 

1.6. OBJETIVO GERAL VI - DESENVOLVER HÁBITOS DE PESQUISA EM 

DOCUMENTOS DA ESPECIALIDADE E NAS BASES DE DADOS INTERNACIONAIS 

DE ENFERMAGEM BASEADA NA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA PARA ATUALIZAR OS 

CONHECIMENTOS 

 Ao longo de todo o EC tentei aprofundar os meus conhecimentos através de 

documentos científicos, como por exemplo, normas da DGS, teses de mestrado, artigos 

científicos publicados e aceites a nível mundial, que se encontram em bases de dados 

internacionais, como é o caso do Pubmed ou da B-on, entre outros, de forma a relembrar 

alguns conceitos aprendidos no período teórico. 

 Neste EC foquei-me especialmente nos assuntos mais sensíveis e mais complicados 

para mim, como é o caso da saúde infantil e juvenil e da saúde materna. Temas que sempre 

tive dificuldade, mas com empenho e dedicação, através de várias pesquisas e de um estudo 

assentuado, consegui superar as minhas dificuldades. 

 Para terminar, concluo que este objetivo foi cumprido, e assim, considero que atingi as 

seguintes competências: 75 ; 83 ; 86 ; 91 ; 93 ; 96. 
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CONCLUSÃO  

 

 A elaboração desde documento, como já referi anteriormente, é de grande pertinência, 

uma vez que se trata de um documento de avaliação e também significa que o final do 

percurso académico iniciado há 4 anos. 

 Ao longo do desenvolvimento deste relatório, recorri a vários recursos que me 

permitiram alcançar todos os objetivos inicialmente definidos. 

 Este EC mesmo contribuiu muito para a minha evolução, consolidando ampliando 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo destes quatro anos de licenciatura. 

 A nível de dificuldades, focaram-se essencialmente nas consultas de saúde infantil e 

de saúde materna, como já referi anteriormente, mas que fui contrariando isso com o estudo 

das matérias devidas. 

 Todos os objetivos aos quais propus para este documento e para o EC foram cumpridos na 

íntegra e alcançados com sucesso. 

  Toda a equipa multidisciplinar foi brilhante para comigo, tanto no acolhimento na 

unidade, como no esclarecimento de dúvidas, o que proporcionou uma relação entre ambas as 

partes, o que permitiu ainda mais a minha evolução enquanto futuro enfermeiro. 

 Como sugestão, sugiro que no que concerne aos documentos exigidos duante o EC, 

particularmente à monografia, que deva ser formulada a sua avaliação/prazo de entrega, visto 

que dada a sua importância, mas também extensão, torna dificil a sua elaboração, juntamente 

com o relatório de estágio, a elaboração do currículum e outras atividades solicitadas durante 

o EC, o que acaba por prejudicar todos estes documentos. 

 Por fim, posso concluir que este EC me permitiu ainda mais estar preparado para 

quando acabar a licenciatura, quer a nivel da prática de enfermagem nos diversos temas, como 

a nível da gestão, tema também cada vez mais interessante na vida profissional de 

enfermagem.  
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ANEXO A - COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO DE CUIDADOS GERAIS  

 

A - DOMÍNIO:  

Responsabilidade profissional, ética e legal.  

Competência  

A1. Desenvolve uma prática profissional com responsabilidade.  

Descritivo  

Demonstra um exercício seguro, responsável e profissional, com consciência do seu âmbito 

de intervenção. A competência assenta num corpo de conhecimento e na avaliação sistemática 

das melhores práticas, permitindo uma tomada de decisão fundamentada.  

Critérios de competência  

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

elabora.  

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

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

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

área de exercício.  

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

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

Competência  

A2. Exerce a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico.  

Descritivo  

Demonstra uma prática assente na Deontologia profissional e nos referenciais legais; analisa e 

interpreta em situação específica de prestação de cuidados gerais.  

Critérios de competência  

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

(6) - Envolve-se de forma efectiva nas tomadas de decisão éticas.  

(7) - Actua na defesa dos direitos humanos, tal como descrito no Código Deontológico.  

(8) - Respeita o direito dos clientes ao acesso à informação.  
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9) - Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, adquirida 

enquanto profissional.  

(10) - Respeita o direito do cliente à privacidade.  

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

Enfermagem e de saúde.  

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

segurança, a privacidade ou a dignidade do cliente.  

(13) - Identifica práticas de risco e adopta as medidas apropriadas.  

(14) - Reconhece as suas crenças e os seus valores e a forma como estes podem influenciar a 

prestação de cuidados.  

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

grupos.  

(16) - Presta cuidados culturalmente sensíveis.  

(17) - Pratica de acordo com a legislação aplicável.  

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

colidam com o Código Deontológico dos enfermeiros.  

(19) - Reconhece e actua nas situações de infracção ou violação da Lei e/ou do Código 

Deontológico, que estão relacionadas com a prática de Enfermagem.  

B - DOMÍNIO:  

Prestação e gestão de cuidados.  

B1. Actua de acordo com os fundamentos da prestação e gestão de cuidados.  

Descritivo  

O enfermeiro age de forma fundamentada, mobilizando e aplicando os conhecimentos e 

técnicas adequadas, procurando realizar as melhores práticas assentes em resultados de 

investigação e outras evidências.  

Critérios de competência  

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

(21) - Incorpora, na prática, os resultados da investigação válidos e relevantes, assim como 

outras evidências.  

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

nos cuidados de saúde.  

(23) - Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas. 33  
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(24) - Ajuíza e toma decisões fundamentadas, qualquer que seja o contexto da prestação de 

cuidados.  

(25) - Fornece a fundamentação para os cuidados de Enfermagem prestados.  

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

(27) - Demonstra compreender os processos do direito associados aos cuidados de saúde.  

(28) - Actua como um recurso para os indivíduos, para as famílias e para as comunidades que 

enfrentam desafios colocados pela saúde, pela deficiência e pela morte.  

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

(30) - Interpreta, de forma adequada, os dados objectivos e subjectivos, bem como os seus 

significados, tendo em vista uma prestação de cuidados segura.  

(31) - Demonstra compreender os planos de emergência para situações de catástrofe.  

Competência  

B2. Contribui para a promoção da saúde.  

Descritivo  

O enfermeiro mobiliza os seus conhecimentos técnico-científicos na definição de diagnósticos 

de situação, no estabelecimento de planos de acção atendendo às políticas de saúde e sociais, 

bem como os recursos disponíveis no contexto em que está inserido. O enfermeiro no âmbito 

da educação para a saúde, dota os cidadãos de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas ao seu projecto de saúde.  

Critérios de competência  

(32) - Demonstra compreender as políticas de saúde e sociais.  

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

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

as múltiplas determinantes da saúde.  

(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 e educação para a 

saúde.  

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

estilos de vida saudáveis.  

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

comunidade a atingirem os níveis óptimos de saúde e de reabilitação.  
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(39) - Demonstra compreender as práticas tradicionais dos sistemas de crenças sobre a saúde 

dos indivíduos, das famílias ou das comunidades.  

(40) - Proporciona apoio/educação no desenvolvimento e/ou na manutenção das capacidades 

para uma vivência independente.  

(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 interacções 

com os indivíduos, as famílias e as comunidades.  

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

Competência  

B3. Utiliza o Processo de Enfermagem.  

Descritivo  

O enfermeiro diagnostica e prioriza os problemas, procurando recolher e analisar os dados 

mais relevantes que lhe permitem estabelecer objectivos e um plano de cuidados 

fundamentado no e para o qual assume a parceria efectiva do cliente/cuidadores. Cria 

momentos de avaliação em todo o processo e procede às respectivas alterações sempre que 

considera necessário, visando a qualidade dos cuidados.  

Critérios de competência  

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

concepção dos cuidados de Enfermagem.  

(45) - Analisa, interpreta e documenta os dados com exactidão.  

(46) - Formula um plano de cuidados, sempre que possível, em colaboração com os clientes e/ 

ou cuidadores.  

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

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

baseiam o consentimento dos cuidados.  

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

clientes e/ou cuidadores.  

(50) - Identifica resultados esperados e o intervalo de tempo para serem atingidos e/ou 

revistos, em colaboração com os clientes e/ou cuidadores.  

(51) - Revê e reformula o plano de cuidados regularmente, sempre que possível, em 

colaboração com os clientes e/ou cuidadores.  

(52) - Documenta o processo de cuidados.  

(53) - Implementa os cuidados de Enfermagem planeados para atingir resultados esperados.  



28 

 

(54) - Pratica Enfermagem de uma forma que respeita os limites de uma relação profissional 

com o cliente.  

(55) - Documenta a implementação das intervenções.  

(56) - Responde eficazmente em situações inesperadas ou em situações que se alteram 

rapidamente.  

(57) - Responde eficazmente em situações de emergência ou catástrofe.  

(58) - Avalia e documenta a evolução, no sentido dos resultados esperados.  

(59) - Colabora com os clientes e/ou com os cuidadores na revisão dos progressos, face aos 

resultados esperados.  

(60) - Utiliza os dados da avaliação para alterar o planeamento dos cuidados.  

Competência  

B4. Estabelece uma comunicação e relações interpessoais eficazes.  

Descritivo  

O enfermeiro estabelece relações terapêuticas com o cliente e/ou cuidadores, através da 

utilização de comunicação apropriada e capacidades interpessoais.  

Critérios de competência  

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

através da utilização de comunicação apropriada e capacidades interpessoais.  

(62) - Comunica com consistência informação relevante, correcta e compreensível, sobre o 

estado de saúde do cliente, de forma oral, escrita e electrónica, 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.  

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

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

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

tecnologias da saúde.  

Competência  

B5. Promove um ambiente seguro.  
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Descritivo O enfermeiro focaliza a sua intervenção na complexa interdependência 

pessoa/ambiente, procurando conhecer com acuidade o seu campo de acção, utilizando 

estratégias de garantia da qualidade e de gestão do risco.  

 

Critérios de competência  

(68) - Cria e mantém um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de 

garantia da qualidade e de gestão do risco.  

(69) - Utiliza instrumentos de avaliação adequados para identificar riscos reais e potenciais.  

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

(71) - Implementa procedimentos de controlo de infecção.  

(72) - Regista e comunica à autoridade competente as preocupações relativas à segurança.  

Competência  

B6. Promove cuidados de saúde interprofissionais.  

Descritivo  

O enfermeiro assume o seu papel de interlocutor privilegiado da equipa pluriprofissional 

estando no centro dos cuidados com o cliente/cuidadores, com estratégias de articulação 

assentes numa comunicação eficaz e que permitem a elaboração e execução de planos de 

cuidados nos quais participa de forma contínua e sistemática.  

Critérios de competência  

(73) - Aplica o conhecimento sobre práticas de trabalho interprofissional eficazes.  

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

equipa.  

(75) - Contribui para um trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de 

colaboração.  

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

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

cliente.  

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

(79) - Tem em conta a perspectiva dos clientes e/ ou cuidadores na tomada de decisão pela 

equipa interprofissional.  

Competência  

B7. Delega e supervisiona tarefas.  

Descritivo  
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O enfermeiro avalia a necessidade e o tipo de cuidados a prestar ao cliente, e na priorização 

dos mesmos, assume a delegação de tarefas e a respectiva supervisão a pessoal 

funcionalmente dependente de si, mantendo total responsabilidade pelos cuidados prestados.  

Critérios de competência  

(80) - Delega noutros, actividades proporcionais às suas capacidades e ao seu âmbito de 

prática.  

(81) - Utiliza uma série de estratégias de suporte quando supervisa aspectos dos cuidados 

delegados a outro.  

(82) - Mantém responsabilidade quando delega aspectos dos cuidados noutros.  

C - DOMÍNIO:  

Desenvolvimento Profissional.  

Competência  

C1. Contribui para a valorização profissional.  

Descritivo  

O enfermeiro assume o seu papel imprescindível nos cuidados de saúde aos cidadãos, criando 

e dando visibilidade ao seu espaço no trabalho pluriprofissional, assumindo a liderança dos 

processos sempre que for o profissional melhor colocado para tal.  

Critérios de competência  

(83) - Promove e mantém a imagem profissional da Enfermagem.  

(84) - Defende o direito de participar no desenvolvimento das políticas de saúde e no 

planeamento dos programas.  

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

(86) - Valoriza a investigação como contributo para o desenvolvimento da Enfermagem e 

como meio para o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade dos cuidados.  

(87) - Actua como um modelo efectivo.  

(88) - Assume responsabilidades de liderança quando for relevante para a prática dos cuidados 

de Enfermagem e dos cuidados de saúde.  

Competência  

C2. Contribui para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de Enfermagem.  

Descritivo 38  
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O enfermeiro participa em programas de melhoria da qualidade, actuando simultaneamente 

como promotor e executor dos processos, mobilizando e divulgando continuamente novos 

conhecimentos sobre boas práticas.  

Critérios de competência  

(89) - Utiliza indicadores válidos na avaliação da qualidade de Enfermagem.  

(90) - Participa em programas de melhoria contínua da qualidade e procedimentos de garantia 

da qualidade.  

Competência  

C3. Desenvolve processos de formação contínua.  

Descritivo  

O enfermeiro adopta uma atitude reflexiva sobre as suas práticas, identificando áreas de maior 

necessidade de formação, procurando manter-se na vanguarda da qualidade dos cuidados num 

aperfeiçoamento contínuo das suas práticas.  

Critérios de competência  

(91) - Leva a efeito uma revisão regular das suas práticas.  

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

aperfeiçoamento das competências.  

(93) - Actua no sentido de ir ao encontro das suas necessidades de formação contínua.  

(94) - Contribui para a formação e para o desenvolvimento profissional de estudantes e 

colegas.  

(95) - Actua como um mentor/tutor eficaz.  

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

os cuidados de saúde. 
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