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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório surge no âmbito do Ensino Clínico (EC): Integração à vida 

Profissional em Cuidados de Saúde Primários, integrada no plano de estudo do 4º ano | 2º 

semestre do Curso de Enfermagem – 1º Ciclo da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico da Guarda, no decorrer do ano letivo 2018/2019, servindo como instrumento de 

avaliação.   

Este EC foi realizado na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de 

Lamego, tendo sido preconizado um período de duração de oito semanas, com início a seis de 

março de 2019 e término a três de maio de 2019, perfazendo um total de 351h de contacto, 

sendo 256h de estágio efetivo e 41h de Orientação Tutorial.  

Vasconcelos (2009) define o relatório como um documento que descreve 

detalhadamente um trabalho técnico. No contexto de estágio, o relatório é elaborado pelo 

estudante no final do semestre como uma síntese do trabalho efetuado na instituição de 

acolhimento.  

De acordo com a Assembleia da República (2009), um estágio é o período em que um 

estudante desenvolve uma formação curricular em contexto de trabalho, no âmbito de uma 

entidade de acolhimento, com acompanhamento e avaliação pela instituição de ensino, sendo 

considerado tempo letivo efetivo.  

Este estágio decorreu numa UCSP, sendo descrito no Diário da República no art. 10º do 

Decreto-Lei nº 28/2008 série I (2008: 1184), que uma UCSP é uma unidade que garante a 

prestação de cuidados personalizados, a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos 

mesmos à população inscrita em determinada área geográfica, tendo uma equipa 

multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e administrativos.  

Segundo o Decreto-Lei 182/2014, o enfermeiro de família contribui para a ligação entre 

a família, os outros profissionais e os recursos da comunidade, serviços de saúde e serviços de 

apoio social, garantindo, assim, uma maior equidade no acesso aos cuidados de saúde.  

A elaboração deste relatório tem como base o desenvolvimento de capacidades e de 

aprendizagem, seguindo-se os objetivos a alcançar: 

̶ Descrever as atividades planeadas e desenvolvidas ao longo do EC, tendo em 

conta o plano de trabalho; 

̶ Identificar as dificuldades sentidas de modo a melhorar e evoluir na prestação 

de cuidados; 

̶ Avaliar criticamente o decorrer do EC. 
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A metodologia utilizada na realização deste relatório é descritiva, recorrendo à pesquisa 

de fontes bibliográficas fidedignas e de artigos científicos, de Decretos-Lei descritos no Diário 

da República, de Programas Nacionais dirigidos pela Direção Geral de Saúde, ao plano de 

trabalho elaborado inicialmente, ao Guia de Elaboração de Trabalho Escritos preconizado pela 

Escola Superior de Saúde da Guarda e ao Guia de Funcionamento da Unidade Curricular 

(GFUC).  

É de salientar que será utilizado o termo “cliente”, de acordo com a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). 

A nível estrutural, este relatório está dividido em dois capítulos principais. No primeiro 

capítulo será abordada a caracterização do Concelho de Lamego e da UCSP, enquanto que no 

segundo capítulo serão descritas as atividades planeadas e desenvolvidas ao longo do EC de 

acordo com os objetivos gerais, sendo feita uma análise crítica. Por fim, será apresentada a 

conclusão, as referências bibliográficas utilizadas, os apêndices e os anexos. 
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1. CONCELHO DE LAMEGO 

 

 A cidade de Lamego é uma cidade portuguesa pertencente ao distrito de Viseu, situada 

na Região Norte e na sub-região do Douro, com cerca de 8848 habitantes, sendo a segunda 

maior cidade do distrito.  

 Lamego é sede de um município com 165,39 km² de 

área e com 26 691 habitantes, subdividida em 18 freguesias, 

sendo estas Avões, Bigorne, Britiande, Cambres, Cepões, 

Ferreirim, Ferreiros de Avões, Figueira, Lalim, Lamego 

(Almacave e Sé), Lazarim, Valdigem, Penajoia, Penude, 

Samodães, Sande, Várzea de Abrunhais e Vila Nova de Souto 

d’El-Rei. O município é limitado a norte pelos municípios de 

Mesão Frio e de Peso da Régua, a este por Armamar, a oeste 

por Resende, a sudeste por Tarouca e a sudoeste por Castro 

Daire (Censos, 2011). 

 

       
      

 

 

1.1. UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS DE LAMEGO 

 

A UCSP de Lamego localiza-se no município de Lamego e assiste uma população de 

6935 habitantes inscritos, pertencentes a variadas das 18 freguesias mencionadas no capítulo 

anterior. Encontra-se localizada perto do centro da cidade, havendo por isso, fácil acesso à 

mesma, possuindo três extensões em três freguesias com a médica e a enfermeira de família e 

de medicina e cuidados gerais: Cambres, Penajóia e Valdigem. As duas primeiras encontram-

se em funcionamento uma vez por semana, enquanto que a terceira funciona três dias por 

semana. 

Esta unidade é integrada, polivalente e dinâmica, prestadora de Cuidados de Saúde 

Primários, que visa a promoção e a vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento da doença, com a sua ação dirigida à pessoa, à sua família e à comunidade. 

No Apêndice A encontra-se descrita a organização física e funcional da instituição. 

Segue-se no capítulo seguinte a análise e reflexão das atividades planeadas e 

desenvolvidas. 

Figura 1: Freguesias de Lamego 
Fonte: https://franciscoduarte.blogs.sapo.pt/16313.html 
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2. ANÁLISE E REFLEXÃO DAS ATIVIDADES PLANEADAS E DESENVOLVIDAS 

 

Na primeira semana de EC foi elaborado o plano de trabalho com os objetivos a alcançar 

e as atividades a realizar durante as oito semanas previstas na UCSP de Lamego. 

De acordo com Guerra (2000), planear é um procedimento formalizado cuja finalidade 

é a produção de um resultado articulado sob a forma de um sistema integrado de decisões. A 

ação de planear é a racionalização dos processos, pelos quais as decisões são tomadas. 

A elaboração deste relatório referente ao EC “Integração à Vida Profissional em 

Cuidados de Saúde Primários”, teve como base os objetivos propostos pelo GFUC e a avaliação 

crítica das atividades desenvolvidas, e assim na melhoria competências, para além da aquisição 

das competências do enfermeiro de acordo com o Regulamento do Perfil de Competências do 

Enfermeiro de Cuidados Gerais, ao longo das oito semanas de EC.  

 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL I 

  

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde (2019), até à data da realização do presente 

relatório, estão inscritos na UCSP de Lamego 6935 clientes, com idades compreendidas entre 

os 0 e os 100 anos de idade, sendo 3309 clientes do sexo masculino e 3626 clientes do sexo 

feminino. A figura 2 mostra os grupos etários específicos dos clientes inscritos nesta UCSP, 

segundo os dados do BI-CSP (2019), onde é possível analisar que a população é 

maioritariamente envelhecida, tal como se verifica a nível nacional, como os gráficos no Anexo 

A demonstram. 

 

 

 

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 ao longo do ciclo vital. 

Figura 2: Grupos Etários Inscritos na UCSP de Lamego 
Fonte: https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/1/10026/2180500/Pages/default.aspx 
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  Os gráficos no Anexo B, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019), 

confirmam que o envelhecimento se está a sobrepor à natalidade, neste caso na cidade de 

Lamego. 

Como se pode verificar no Gráfico 1, a taxa bruta de natalidade foi diminuindo ao longo 

dos anos, enquanto que o índice de envelhecimento foi aumentando (Gráfico 2). Tal facto é 

suportado pelo aumento da longevidade de vida, devido essencialmente ao avanço da medicina 

e ao aumento da escolaridade por parte da população (Gráfico 3). 

Com o avanço da medicina e os alertas para a prevenção e controlo da doença, a 

população começou a frequentar mais os serviços de saúde. As patologias que mais levam a 

população de diferentes faixas etárias a recorrer à UCSP de Lamego são a hipertensão e a 

diabetes. Para além disto, verifiquei que muitas mulheres recorriam às consultas de 

planeamento familiar, para o fornecimento de contracetivos e para a realização do rastreio do 

cancro do colo do útero. 

 As faixas etárias que recorriam mais ao serviço da UCSP eram as de idade mais 

avançada, ou seja, os idosos, isto porque com o avanço da idade e o descuido vão desenvolvendo 

as morbilidades atrás referidas, para além de outros problemas de saúde mais específicos. Na 

figura 3 é possível observar o índice de dependência dos jovens e dos idosos, onde se verifica 

que os idosos tem um índice mais elevado (39,05%) do índice total (53,60%). 

 

 

 

  

Relativamente ao EC nesta UCSP, logo no primeiro dia foi-me apresentada a estrutura 

física, funcional e organizacional da instituição, tendo-me sido explicados os programas de 

saúde que a mesma abordava e as colaborações, especificamente com a USF Douro Vita, 

nomeadamente as aulas de preparação para o parto e as consultas de cessação tabágica. 

 De acordo com este primeiro objetivo, consegui desenvolver algumas das variadas 

competências preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros (2012):  

1 – Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos juízos profissionais 

que elabora; 2 – Reconhece os limites do seu papel e da sua competência; 4 – Consulta outros 

profissionais de saúde e organizações, quando as necessidades dos indivíduos ou dos grupos 

estão para além da sua área de exercício; 5 – Exerce de acordo com o Código Deontológico;     

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

Figura 3: Índice de Dependência dos Jovens e dos Idosos inscritos na UCSP de Lamego 

Fonte: https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/1/10026/2180500/Pages/default.aspx 
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profissional; 11 – Respeita o direito do cliente à escolha e à autodeterminação referente aos 

cuidados de enfermagem e de saúde; 30 – Interpreta, de forma adequada, os dados objetivos e 

subjetivos, bem como os seus significados, tendo em vista uma prestação de cuidados segura; 

32 – Demonstra compreender as políticas de saúde e sociais; 36 – Aplica conhecimentos sobre 

recursos existentes para a promoção e educação para a saúde; 44 – Efetua, de forma sistemática, 

uma apreciação sobre os dados relevantes para a conceção dos cuidados de enfermagem; 63 – 

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

apropriada e clara. 

 

 

2.2 – OBJETIVO GERAL II 

 

 Neste EC foi possível aplicar os conhecimentos referentes aos diferentes programas de 

saúde em vigor, de uma forma organizada e completa e apropriada a cada tipo de consulta, 

tendo sempre atenção em adequar a consulta e a comunicação humanizada a cada cliente. Nos 

Apêndices B e C encontram-se algumas das consultas, mais específicas e que eram necessárias 

alguma prepração, aplicadas de acordo com os programas nacionais de saúde preconizados pela 

Direção Geral da Saúde. 

 O Ministério da Saúde definiu em 1999, algo que se encontra ainda em conformidade, 

a consulta de enfermagem como uma atividade autónoma com base em metodologia científica, 

que permite ao enfermeiro elaborar diagnósticos de enfermagem baseados na identificação dos 

problemas de saúde do cliente, para se poder implementar um plano de cuidados de acordo com 

o grau de dependência, sendo posteriormente avaliados os cuidados prestados e se houveram 

ganhos em saúde. 

 Desta forma, o Plano Nacional de Saúde para 2020 (2015) sugere o reforço da 

governação dos cuidados de saúde primários, de modo a que a tomada das decisões sejam as 

mais acertadas e efetivas, para que o cliente aceda de forma mais rápida aos cuidados de que 

necessita. Isto visa a aumentar os ganhos em saúde, permitindo a utilização de estratégias 

baseadas na cidadania, na equidade do acesso e na qualidade. Para tal, é necessário implementar 

boas práticas e identificar e desenvolver mecanismos que evitem a escassez dos recursos 

humanos, apostando na melhoria da formação e na inovação da medicina. 

  

 

Aplicar conhecimentos acerca dos diferentes programas de saúde em vigor. 
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̶ Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ)  

A vigilância da saúde é extremamente necessária nas crianças e nos jovens, pelo que a 

Direção Geral da Saúde (2012) definiu diversos objetivos no PNSIJ tais como: a avaliação do 

crescimento e desenvolvimento da criança em idades-chave, a estimulação de comportamentos 

promotores da saúde, a deteção precoce e encaminhamento da criança para serviços específicos, 

a promoção da saúde e a prevenção das doenças na criança, a sinalização e apoio contínuo às 

crianças com doença crónica/deficiência, entre outros.  

É importante alertar os pais para a importância das consultas da saúde infantil, logo 

durante a gravidez, e que cumpram o plano e acompanhem as crianças nas 18 consultas 

preconizadas pela Direção Geral da Saúde (2012), como se observa no quadro que se segue. 

 

 

Ao longo do EC as competências relativamente às consultas de Saúde Infantil e Juvenil 

foram sendo desenvolvidas, procurando sempre manter um diálogo aberto tanto com a criança 

como com os pais da mesma, tomando atenção aos sinais de alerta que comprometessem o 

desenvolvimento da criança e da relação da mesma com a família. Foram relizados os vários 

ensinos à criança e aos pais, especificamente os hábitos alimentares e de higiene, da prevenção 

de acidentes, do desenvolvimento motor, entre outros, tendo em atenção o desenvolvimento da 

criança e das suas relações que possui em casa e na escola, sem nunca desvalorizar a 

componente psicológica, que é fundamental. Para além destes ensinos, também era essencial 

explicar a importância da vacinação nas idades-chave das crianças, assim como a importância 

da saúde oral, aconselhando as crianças, e chamando a atenção dos pais, a escovarem os dentes 

com uma pasta de dentes que contenha flúor, pelo menos duas vezes por dias, de manhã e à 

noite, sendo esta medida o suficiente para a prevenção das cáries dentárias, de acordo com o 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (2008a). 

1º Ano de Vida  1 – 3 Anos  4 – 9 Anos  10 – 18 Anos 

1ª semana de vida 12M 4A 10A 

1M 15M 5A 12/13A 

2M 18M 6/7A 15/18A 

4M 2A 8A  

6M 3A   

9M    

Quadro 1: Adaptado do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. 
Fonte: Direção Geral de Saúde, 2016 (https://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/consulta-publica-programa-nacional-de-

saude-infantil-e-juvenil-jpg.aspx) 
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Ao longo das oito semanas as competências no âmbito destas consultas foram 

melhoradas após observações e colaborações, algo em que haviam mais dificuldades no início 

devido às diferentes faixas etárias e à especificidade das mesmas, que acabaram por ser 

ultrapassadas. 

 

̶ Programa Nacional de Vacinação (PNV)  

A vacinação tem como objetivo principal a redução ou a eliminação das doenças 

evitáveis, sendo um benefício para a saúde da população (Direção Geral da Saúde, 2012). 

 Observando a Figura 4, fornecida pela Direção Geral da Saúde (2018), analisa-se que 

aos seis e aos doze meses de idade completa-se a primovacinação para sete e para onze 

infeções/doenças, respetivamente, das doze abrangidas pelos esquemas gerais do plano. Aos 

dez anos de idade é administrada às meninas a décima segunda vacina, do Vírus do Papiloma 

Humano de 9 genótipos. 

É de salientar que a vacinação no primeiro ano de vida deve ser cumprida nas idades 

recomendadas, sem qualquer atraso. O primeiro ano de vida é a idade de maior vulnerabilidade, 

pelo que requer a imunização precoce (Direção Geral da Saúde, 2016).  

 

 

 

  

Neste EC foi possível observar que a equipa de enfermagem analisava com atenção a 

lista dos clientes com vacinas em falta, contactando-os as vezes necessárias para que pudessem, 

assim, deslocar-se à instituição para atualizar o esquema vacinal, explicando a importância para 

tal. 

Figura 4: Esquema Vacinal Recomendado 
Fonte: Direção Geral da Saúde, 2017 (https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-de-vacinacao-2017-

pdf.aspx) 
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 Quando os clientes vinham às consultas, qualquer que fosse a consulta, havia a atenção 

da verificação do esquema vacinal, informando a necessidade da atualização quando alguma 

vacina estivesse em falta e fazendo os ensinos corretos após a administração da mesma. Não 

houve nenhuma situação em que o cliente tivesse recusado a vacina. 

 

̶ Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares 

A Direção Geral da Saúde (2013) define a hipertensão arterial como um reconhecido 

fator de risco da doença cérebro-cardiovascular. O acidente vascular cerebral é um 

comprometimento neurológico resultante de uma lesão do sistema nervoso central, originado 

por uma isquemia ou por uma hemorragia no cérebro. 

Segundo o autor anterior, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e 

são uma das mais importantes causas de morbilidade, de incapacidade e de invalidez e de anos 

de vida precocemente perdidos. Por esta razão, é relevante tomar medidas para a prevenção 

desta doença e para o diagnóstico e tratamento precoces. 

De acordo com a Direção Geral da Saúde (2004), o principal objetivo do tratamento do 

cliente hipertenso é a obtenção a longo prazo da máxima redução da morbilidade e da 

mortalidade cardiovascular e renal, o que pode ser conseguido através da redução dos valores 

elevados da pressão arterial e pelo tratamento dos fatores de risco modificáveis e de doenças 

associadas. 

Nas consultas de hipertensão, cerca de metade dos clientes nas consultas tinham os 

valores da pressão arterial iguais ou superiores a 140/90 mmHg (valores limite da pressão 

arterial para a população hipertensa), pelo que reforçava os ensinos da alimentação saudável e 

equilibrada, cortando essencialmente no uso do sal e das gorduras e fritos, principalmente dos 

enchidos, visto que é um alimento característico desta região, e relembrava a importância do 

exercício físico e da toma diária da medicação. Como a maioria dos clientes hipertensos eram 

idosos, referia que uma pequena caminhada pelo quintal ou pela rua de casa era o suficiente, 

para que, pelo menos, não se tornassem tão sedentários. 

 

̶ Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva 

Este programa divide-se em dois grupos, sendo estes a Saúde Materna e o Planeamento 

Familiar. A Direção Geral da Saúde lançou, em 2008b, o Programa Nacional de Saúde 

Reprodutiva, o qual afirma que os vários elementos da saúde reprodutiva estão todos 

intimamente interligados, pelo que a melhoria de um facilita a melhoria dos outros e vice-versa, 

ou seja, a deterioração de um acaba por também condicionar a deterioração dos outros. 
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As consultas de planeamento familiar são extremamente necessárias, pois a educação e 

o aconselhamento sexual levam a um controlo da fertilidade e à prevenção das infeções de 

transmissão sexual, de forma a que a sexualidade e a gravidez, e as suas vigilâncias, sejam 

experiências positivas, sem qualquer prejuízo para a saúde da mulher e do(a) parceiro(a). Para 

além disto, é ainda no âmbito destas consultas que se previnem e se diagnosticam precocemente 

os cancros do colo do útero e da mama e também se providenciam os contracetivos, com os 

devidos ensinos. 

Durante este EC não houveram dúvidas relativamente à consulta anteriormente 

apresentada. Avaliava sempre os parâmetros antropométricos, tendo o cuidado de informar a 

mulher acerca dos cuidados que deve ter na sua vida sexual, a importância da vigilância 

ginecológica e os ensinos corretos dos contracetivos, avaliando sempre o uso dos mesmos. 

No âmbito da saúde materna, a vigilância desta é extremamente essencial para que se 

possa acompanhar a gravidez e realizar os respetivos ensinos adequados a cada trimestre, 

esclarecendo todas as dúvidas dos pais e avaliando também a vinculação que estes já têm com 

o feto, se o mesmo é desejado ou não, e avaliando também  os riscos relativos à gravidez, sem 

nunca desvalorizar os desejos e pensamentos dos pais, sejam estes positivos ou negativos. 

O Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco, providenciado pela 

Direção Geral da Saúde em 2016, esclarece a vigilância da saúde materna, desde a preconceção 

até ao puerpério. O mesmo autor referencia como principais objetivos a disponibilização de 

informação dos sinais de alerta e das intervenções dos profissionais nas consultas de vigilância, 

explicados de forma sucinta para que os pais possam compreender, incentivando a inclusão do 

pai da criança nas consultas. Para além disto, é proclamado que estas consultas são um ponto 

de partida para a promoção da saúde da população desde o início de vida.  

Idealmente, a saúde materna engloba, no mínimo, seis consultas no período de gestação 

para que a gravidez seja vigiada, levando assim à promoção da saúde, como é demonstrado no 

Quadro 2. 

 

Consultas de Saúde Materna 

1ª Consulta Até às 12 semanas de gestação 

2ª Consulta Entre as 14 e as 16 semanas + 6 dias de gestação 

3ª Consulta Antes das 24 semanas de gestação 

4ª Consulta Entre as 27 e as 30 Semanas + 6 dias de gestação 

5ª Consulta Entre as 34 e as 35 Semanas + 6 dias de gestação 

6ª Consulta Entre as 36 e as 38 Semanas + 6 dias de gestação 
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7ª Consulta Após 40 semanas de gestação 

 

Nas consultas de saúde materna, acompanhei algumas grávidas com tempos de gestação 

diferenciados. Sempre tive o cuidado de realizar os ensinos adequados a cada trimestre e os 

respetivos sinais de alerta, como os sinais de aborto e os sinais de parto pré-termo; incentivei 

também a amamentação, assim como a vinculação e a segurança da mãe e do feto, tendo sempre 

em atenção o bem-estar emocional da mulher e da família. Para além disto, no início do terceiro 

trimestre, as grávidas eram informadas das aulas de preparação para o parto e eram esclarecidas 

as dúvidas acerta do mesmo e da amamentação. Em todas as consultas era monitorizada a urina 

da grávida e entre as 20 e as 36 semanas, idealmente até às 32 semanas, era administrada a 

vacina contra a tosse convulsa. 

Tive também a oportunidade de acompanhar uma grávida em duas consultas com 

gestação de termo, que, entretanto, teve o parto, sendo assim possível realizar a primeira 

consulta de puerpério no domicílio. Nesta consulta pude realizar o “Teste do Pezinho” pela 

primeira vez. A Direção Geral da Saúde (2019) preconiza que o Programa Nacional de 

Diagnóstico Precoce permite, através do rastreio e da confirmação do diagnóstico, o 

encaminhamento dos clientes para os centros de tratamento, contribuindo para a prevenção de 

doenças e ganhos em saúde.  

Este diagnóstico é realizado a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido e, se 

possível, até ao sexto dia, através da recolha de umas gotículas de sangue no pé da criança, 

permitindo detetar algumas doenças graves que, geralmente, são difíceis de diagnosticar nas 

primeiras semanas de vida e que mais tarde podem provocar atraso mental, alterações 

neurológicas graves, alterações hepáticas e até situações de coma. 

 

̶ Intervenção Precoce na Infância 

Segundo Boavida (2017), a Intervenção Precoce na Infância é um processo com o 

objetivo de identificar os problemas de desenvolvimento das crianças, passando pela avaliação 

das mesmas nas consultas, pela identificação de preocupações, recursos e dificuldades da 

família, encaminhando depois as crianças para especialistas de acordo com as dificuldades e 

limitações avaliadas. 

De acordo com o art. 1º do Decreto-Lei nº 281/2009 (2009), o Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância tem o objetivo de “garantir as condições de desenvolvimento 

das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal e social, e 

Quadro 2: Adaptado do Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco 
Fonte: Direção Geral de Saúde, 2018 (https://www.dgs.pt/em-destaque/programa-nacional-para-a-vigilancia-da-gravidez-de-baixo-

risco-pdf1.aspx) 
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a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave 

de atraso no desenvolvimento”. O mesmo decreto-lei realça a envolvência dos serviços de 

cuidados de saúde primários contíguos à família e à criança. 

Desta forma, nas consultas de saúde infantil havia sempre o cuidado de observar se havia 

sinais de alerta, quer seja no desenvolvimento da criança ou no relacionamento da mesma com 

a família e as dificuldades da mesma, sendo feitas sempre as avaliações em todas as consultas 

ao longo da vida da criança. 

 

̶ Programa Nacional para as Doenças Oncológicas 

O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção Geral da Saúde (2017), 

pretende “diminuir os cancros evitáveis e os diagnósticos tardios através da prevenção e 

diagnóstico precoce e atenuar o impacto do cancro nos doentes e familiares”, promovendo a 

prevenção contínua, o diagnóstico precoce e o tratamento das doenças oncológicas da 

população, garantindo a equidade e a acessibilidade dos cidadãos. 

O rastreio do cancro do colo do útero é uma forma de examinar as células do colo do 

útero, através de uma colpocitologia, onde o conteúdo “raspado” é colocado num frasco em 

meio líquido. O rastreio regular, de cinco em cinco anos, é a melhor forma de detetar 

precocemente as alterações do colo uterino. 

Na UCSP de Lamego as mulheres eram assíduas aos rastreios e entendiam a importância 

do mesmo, pelo que todas as semanas pude assistir e colaborar com a médica e com a enfermeira 

nas consultas e nas colpocitologias. Nas consultas tinha sempre o cuidado de explicar o 

procedimento às mulheres, caso fosse a primeira vez, e ajudá-las durante o exame caso fosse 

mais complicado e um pouco doloroso na realização do mesmo. No Apêndice D encontra-se o 

papel do enfermeiro nas unidades de cuidados de saúde primários, na prevenção do cancro do 

colo do útero. 

 

̶ Programa Nacional para a Diabetes 

A Direção Geral da Saúde (2017) afirma que a diabetes tem um contributo significativo 

nas causas de morte da população. A diabetes é uma doença crónica que pode provocar 

complicações microvasculares (no pé, nos rins, nos olhos) e complicações macrovasculares, 

que podem levar ao enfarte agudo do miocárdio e ao acidente vascular cerebral. 

Este programa confirma que a prevalência da Diabetes Mellitus 2 em Portugal é muito 

elevada, pelo que a prevenção e o diagnóstico precoce são obrigatoriamente as grandes 

prioridades do Programa Nacional para a Diabetes. 
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Pelo motivo referenciado no parágrafo anterior, em todas as consultas dos vários 

programas nacionais, exceto nas consultas de diabetes, é avaliado o risco desta doença, 

investindo-se na prevenção da doença, reforçando os ensinos da alimentação saudável correta 

e da atividade física, assim como da toma diária da medicação e do corte do açúcar, optando 

preferencialmente pelo adoçante. Nas consultas da diabetes, para além dos ensinos já 

mencionados, era monitorizada a glicémia capilar e eram analisados os dados das avaliações 

que os clientes faziam em casa, no aparelho de medição que estes traziam para as consultas, 

realizando também os ensinos para a prevenção da úlcera de pé diabético, avaliando também o 

mesmo. É de referir que fui cuidadosa em realizar sempre os ensinos corretos e em explicar as 

complicações e as repercussões graves que a diabetes pode ter no organismo caso não seja 

controlada. 

 

̶ Visitas Domiciliárias 

Neste EC tive a oportunidade de realizar visitas domiciliárias todas as semanas, 

maioritariamente para tratamento de úlceras por pressão, no entanto, também tive oportunidade 

de realizar uma algaliação e de colaborar com a médica e a enfermeira nas consultas de 

promoção de saúde. Estas visitas tinham como objetivo avaliar as pessoas com maior 

dificuldade de se deslocar à instituição e que tinham a necessidade de ser vigiadas com mais 

frequência. 

Estas consultas têm como vantagem observar as condições da habitação e as 

características sociais e familiares. 

 

Concluindo este objetivo, é possível afirmar que atingi as seguintes competências 

preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros (2012):  

3 – Consulta peritos em enfermagem, quando os cuidados de enfermagem requerem um 

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

de exercício; 9 – Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, 

adquirida enquanto profissional; 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; 20 – Aplica os conhecimentos e as técnicas mais 

adequadas, na prática de enfermagem; 28 – Atua como um recurso para os indivíduos, para as 

famílias e para as comunidades que enfrentam desafios colocados pela saúde, pela deficiência 

e pela morte; 42 – Aplica o conhecimento sobre estratégias de ensino e de aprendizagem nas 

interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades; 43 – Avalia a aprendizagem e a 

compreensão acerca das práticas de saúde; 48 – Garante que o cliente e/ou os cuidadores 
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recebem e compreendem a informação na qual baseiam o consentimento dos cuidados; 63 – 

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

apropriada e clara; 64 – Responde apropriadamente às questões, solicitações e aos problemas 

dos clientes e/ou dos cuidadores, no respeito pela sua área de competência; 68 – Cria e mantém 

um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de garantia da qualidade 

e de gestão do risco. 

 

 

2.3. OBJETIVO GERAL III 

 

 Antes de mais, é de salientar que, como foi observado no ponto 2.1., Portugal é um país 

com baixa natalidade e com uma taxa de envelhecimento elevada. Como tal, é extremamente 

necessário incentivar a natalidade na população jovem adulta. Nas consultas de planeamento 

familiar e de saúde infantil, eram feitas perguntas às mulheres/mães acerca da ideia de ter mais 

filhos, sendo feita tal sugestão pelas enfermeiras. 

 Para além disto, há uma taxa elevada da população com doenças crónicas que podem 

ser prevenidas e/ou diagnosticadas precocemente e controladas nos serviços de saúde primários. 

A Direção Geral da Saúde lançou em 2015 o Plano Nacional de Saúde: Revisão e 

Extensão a 2020, que refere que as doenças crónicas são altamente influenciadas por quatro 

fatores de risco, sendo estes a alimentação desequilibrada, o sedentarismo, o tabagismo e o 

abuso de bebidas alcoólicas. 

Posto isto, analisa-se que estas doenças podem ser prevenidas e/ou controladas 

facilmente, visto que dependem do comportamento dos cidadãos, pelo que se conclui que é 

essencial a assiduidade às consultas nos serviços de saúde primários, visto que são nestes 

serviços efetuados a educação das pessoas relativamente à prevenção das doenças crónicas e, 

também, o controlo das mesmas, que passa pelas mesmas medidas: adoção de uma alimentação 

saudável e equilibrada, de exercício físico regular e da redução e, posteriormente, corte no uso 

de álcool e de tabaco. Para além do controlo destes fatores de risco principais, também é 

importante a atualização do esquema de vacinação e da deteção de problemas que prejudiquem 

a saúde mental da pessoa, como o stress, a depressão, ansiedade, entre outros. 

 

Implementar atividades específicas para a promoção da saúde e para a prevenção da 

doença. 
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No desenvolvimento deste terceiro objetivo, atingi as seguintes competências 

preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros (2012): 

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

conta as múltiplas determinantes da saúde; 35 – Participa nas iniciativas de promoção da saúde 

e da prevenção da doença, contribuindo para a sua avaliação; 37 – Atua de forma a dar poder 

ao indivíduo, à família e à comunidade, para adotarem estilos de vida saudáveis; 38 – Fornece 

informação de saúde relevante para ajudar os indivíduos, a família e a comunidade a atingirem 

os níveis ótimos de saúde e de reabilitação; 41 – Reconhece o potencial da educação para a 

saúde nas intervenções de enfermagem; 42 – Aplica o conhecimento sobre estratégias de ensino 

e de aprendizagem nas interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades; 43 – Avalia 

a aprendizagem e a compreensão acerca das práticas de saúde. 

 

 

2.4. OBJETIVO GERAL IV 

 

 A comunicação influencia direta e positivamente a relação com a pessoa nos cuidados 

de enfermagem (Negreiros et. al, 2010). O uso terapêutico da comunicação e da relação de 

ajuda conduz a cuidados centrados na pessoa e na sua família e não na intervenção, 

assegurando, desta forma, a satisfação das pessoas e a qualidade humanizada dos cuidados 

prestados. Como preconiza a Direção Geral da Saúde (2012), a prestação de cuidados centrados 

na pessoa, dá resposta às suas necessidades individuais e assegura o respeito pela pessoa 

humana, nas várias dimensões físicas, psíquicas, sociais e espirituais, promovendo a ética e a 

autonomia. 

 Ao longo dos quatro anos de curso e dos vários ensinos clínicos que realizei, fui 

melhorando a minha comunicação com os clientes e com as famílias, sendo empática para com 

as mesmas e procurando ajudar sempre que eles tinham algumas questões ou problemas 

relacionados com o que quer que fosse nas suas vidas, que acabavam por ter repercussões na 

saúde, e ouvindo quando necessitavam de “desabafar”, o que era algo bom porque significava 

que sentiam confiança em mim para tal. 

 Para além dos clientes, também mantive uma boa relação interdisciplinar, com todos os 

membros da UCSP de Lamego, especialmente com as enfermeiras, o que levou a que tivesse 

uma integração rápida e satisfatória, sentindo-me confortável para tirar dúvidas e para pedir 

ajuda sempre que fosse necessário. 

Consolidar conhecimentos e competências ao nível científico, técnico e relacional. 
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 Neste ensino clínico final no contexto de cuidados de saúde primários, senti-me mais 

confortável também na realização das várias intervenções de enfermagem, devido à 

disponibilidade e ajuda da equipa de enfermagem e também ao facto de ter interiorizados os 

conhecimentos teóricos e práticos, adquiridos nos ensinos clínicos anteriores, tendo esforçado 

para melhorar em todos os aspetos necessários. Consegui também melhorar as minhas 

capacidades de registos no SClínico®, registando todas as intervenções de forma correta, 

completa e sucinta. 

Relativamente às dificuldades apresentadas, estas eram acerca das consultas de saúde 

infantil e de saúde materna, visto que eram muito mais específicas devido às diferentes idades 

das crianças e dos diferentes cuidados das mesmas e, também, à vacinação nos bebés, assim 

como dos diferentes tipos de gestação das grávidas. No entanto, ao longo do ensino clínico, fui 

melhorando as minhas competências na vacinação das crianças com idades inferiores aos cinco 

anos e nas consultas, interiorizando os ensinos e os cuidados a ter nas diferentes idades das 

crianças e nos três trimestres das grávidas. Ultrapassei as minhas dificuldades ao planear e 

estudar as diferentes consultas preconizadas pela Direção Geral da Saúde e com o auxílio das 

enfermeiras. 

 

Ao alcançar este objetivo, atingi as seguintes competências preconizadas pela Ordem 

dos Enfermeiros (2012):  

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; 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; 96 – Aproveita as oportunidades de aprender em conjunto com 

os outros, contribuindo para os cuidados de saúde. 

 

 

2.5. OBJETIVO GERAL V 

 

Pelo que pude observar, é revelante realçar que a UCSP de Lamego tem uma liderança 

democrática, pelo que cada membro da equipa multidisciplinar tem a liberdade de escolher e 

dar a sua opinião sobre qualquer assunto exposto pelo líder. 

Colaborar na gestão de cuidados de enfermagem, recursos humanos e materiais. 
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A Ordem dos Enfermeiros (2001) redigiu padrões de qualidade dos cuidados de 

enfermagem com vista na melhoria dos mesmos, afirmando que compete às instituições de 

saúde adequar os recursos e as estruturas que obviem ao exercício profissional de qualidade, ou 

seja, as instituições devem desenvolver esforços para proporcionar as condições mínimas e criar 

um ambiente favorecedor do desenvolvimento profissional dos enfermeiros e da melhoria da 

qualidade das intervenções de enfermagem e da satisfação dos clientes. Assim, a Ordem 

enuncia seis categorias que conduzem à melhoria da qualidade na saúde, sendo estas a 

satisfação dos clientes, a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-estar e 

autocuidado dos clientes, a readaptação funcional e a organização dos serviços de enfermagem. 

Relativamente à estrutura física e organizacional, a UCSP estava bem estruturada e bem 

organizada, com identificações das diferentes salas e dos materiais, de forma a diminuir os erros 

e a aumentar a qualidade da instituição neste aspeto. 

No início do ensino clínico, a enfermeira responsável ausentou-se devido a problemas 

de saúde, o que sobrecarregou o trabalho das restantes quatro enfermeiras. Como tal, foi uma 

oportunidade para observar a falha da gestão de recursos humanos durante algum tempo, tendo, 

entretanto, vindo uma enfermeira auxiliar a equipa temporariamente. 

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

Enfermagem, a dotação adequada de enfermeiros e o nível de qualificação e de competência 

dos mesmos são aspetos essenciais para atingir índices de segurança e de qualidade dos 

cuidados de saúde para a população e para a própria instituição, devendo serem utilizadas 

determinadas metodologias e critérios que permitam uma adequação dos recursos humanos às 

reais necessidades de cuidados da população 

Segundo a mesma norma, a fixação da dotação de pessoal de enfermagem que integra 

cada Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, considera-se adequado observar o seguinte 

rácio: 

1 Enfermeiro para 1550 utentes 

ou 

1 Enfermeiro para 350 famílias 

 

 A UCSP de Lamego é composta por cinco médicos e cinco enfermeiros de família e por 

uma assistente operacional. 

Nesta UCSP a dotação segura para o SAP é:  

 

Dotação Segura =
PT × HF/D × NDF/A

T
 =  

1 × 14 × 252

35 × 52
 = 5,2 enfermeiros 

21 



 

É possível confirmar que, através do cálculo das dotações seguras, existem enfermeiros 

suficientes para assegurar as necessidades da população, logo a instituição cumpre as dotações 

seguras. No entanto, no período do ensino clínico, encontravam-se de serviço apenas quatro 

enfermeiras, visto que a enfermeira responsável se encontrava ausente, pelo que foi possível 

presenciar a sobrecarga de trabalho que as enfermeiras tiveram. Apesar disto, nunca falharam 

na qualidade da prestação de serviços, dando prioridade à mesma e acabando por prolongar os 

seus horários de trabalho temporariamente. 

A gestão dos recursos materiais é assegurada por uma enfermeira da equipa, que se 

encarrega dos pedidos de materiais em falta, ou em pouca quantidade, na última semana do mês 

para o mês que se segue, no programa Ibéria. É elaborado um pedido de material ao stock de 

reserva para se poder repor o stock ativo utilizado diariamente em todos os gabinetes. 

 

No desenvolvimento deste objetivo, consegui atingir as seguintes competências 

preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros (2012):  

22 – Inicia e participa nas discussões acerca da inovação e da mudança na enfermagem 

e nos cuidados de saúde; 26 – Organiza o seu trabalho, gerindo eficazmente o tempo; 27 – 

Demonstra compreender os processos do direito associados aos cuidados de saúde; 68 – Cria e 

mantém um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de garantia da 

qualidade e de gestão do risco; 83 – Promove e mantém a imagem profissional da enfermagem; 

85 – Contribui para o desenvolvimento da prática de enfermagem; 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. 
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CONCLUSÃO 

 

Terminando este ensino clínico, é possível considerar que os objetivos inicialmente 

delineados foram atingidos, assim como os objetivos para a realização deste relatório, em 

especial a implementação da promoção da saúde, aplicando os conhecimentos teóricos com 

base nos programas da Direção Geral da Saúde. Para tal, foi necessário empenho, esforço, 

dedicação e motivação, com a ajuda da equipa profissional da UCSP de Lamego com quem foi 

estabelecida uma relação de ajuda, assim como os clientes desta unidade, com quem foi criada 

uma ligação de empatia e de confiança.  

Inicialmente houveram dificuldades na realização das consultas do PNSIJ e de saúde 

materna, visto que são consultas mais complexas e que requerem mais prática, sendo que com 

a ajuda das enfermeiras orientadoras que partilharam da sua experiência, foi possível ir 

realizando as consultas e aconselhar os pais e as crianças, acabando o ensino clínico com 

autonomia nestas consultas. 

No âmbito das consultas de PNSIJ, houve a ideia de elaborar uns panfletos informativos 

e uma apresentação para a equipa de enfermagem, com os temas dos acidentes das crianças, um 

mais focado na segurança rodoviária e outro nos acidentes domésticos e de lazer, como de 

apresentam nos Apêndices E e F. 

Este ensino clínico foi, sem dúvida, uma aprendizagem contínua durante oito semanas 

que contribuiu para a evolução como estudante de enfermagem e, muito em breve, enfermeira, 

de forma a ser uma profissional seguramente mais desperta para os problemas da sociedade e 

como poder resolvê-los junto dos indivíduos/famílias/comunidade. 

Como futura enfermeira, é possível afirmar que todas as experiências que este estágio 

proporcionou, contribuíram para aumentar a autonomia, um dos objetivos principais, e a 

destreza para que entrar no mercado de trabalho pronta para iniciar uma vida profissional com 

base na prestação de cuidados de qualidade de forma responsável.  

Ao longo do relatório foi utilizada sempre linguagem clara de forma a dar a entender de 

forma real como decorreu este EC e de que forma as competências descritas pela Ordem dos 

Enfermeiros foram atingidas.  

Assim, declara-se que no fim deste EC de Integração à Vida Profissional em Cuidados 

de Saúde Primários foi desenvolvida a autonomia necessária, juntamente com o aumento de 

experiência de várias situações, para ingressar no mercado de trabalho, nunca esquecendo que 

a aprendizagem não termina por aqui e que, por isso, a atualização de conhecimentos será 

contínua ao longo da vida profissional. 
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DA UCSP DE LAMEGO 

 

Estrutura física 

 

̶ Ambulatório 

˗ Cinco gabinetes de enfermagem; 

˗ Quatro gabinetes médicos; 

˗ Gabinete de planeamento familiar; 

˗ Uma sala de tratamentos; 

˗ Uma sala de espera; 

˗ 2 WCs; 

˗ Dois secretários; 

˗ Um stock. 
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APÊNDICE B – CONSULTAS DE SAÚDE MATERNA 

 

CONSULTA ENTRE AS 14 E 16 SEMANAS + 6 DIAS 

 

Determinar/Efetuar: 

˗ Avaliação do bem-estar materno-fetal: peso, altura, IMC, ganho ponderal, FC, PA, 

análise sumária à urina, pesquisa de edemas; 

˗ Avaliação de sinais de ansiedade (ambivalência, insegurança) e do risco de depressão 

na gravidez (sinais de alerta a valorizar: tristeza invasiva, desespero, crises de choro).  

 

Validar/Informar: 

˗ Estilos de vida saudáveis: alimentação, atividade Física, saúde oral, sexualidade durante 

a gravidez, tabagismo, álcool e segurança rodoviária; 

˗ Sinais de alerta e de aborto (maioritariamente até às 14 semanas, mas pode ir até às 20); 

˗ Fisiologia da gravidez; 

˗ Crescimento e movimentos fetais, vestuário (evitar licras), profilaxia da insuficiência 

venosa, cuidados à pele (aplicar creme hidratante nas mamas, coxas e barriga); 

˗ Alerta dos desconfortos da gravidez no 2ºT: prurido, pirose, flatulência, obstipação, 

insuficiência venosa, hemorroidas, pigmentação acentuada da pele, varizes na região 

genital, leucorreia, lombalgias; 

˗ Legislação na gravidez (atividade laboral, direitos, abono de família pré-natal). 

 

CONSULTA ANTES DAS 24 SEMANAS 

 

Determinar/Efetuar: 

˗ Avaliação do bem-estar materno-fetal: peso, altura, IMC, ganho ponderal, FC, PA, 

análise sumária à urina, pesquisa de edemas; 

˗ Vacinação contra o tétano e difteria (atualizar se necessário).  

 

Validar/Informar:  

˗ Estilos de vida saudáveis: alimentação, atividade Física, saúde oral, sexualidade durante 

a gravidez, tabagismo, álcool e segurança rodoviária; 

˗ Sinais de alerta e de parto pré-termo; 

˗ Calendário e inscrição em curso de preparação para o parto e parentalidade. 
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CONSULTA ENTRE AS 34 E AS 35 SEMANAS + 6 DIAS 

 

Determinar/Efetuar:  

˗ Avaliação do bem-estar materno-fetal: peso, altura, IMC, ganho ponderal, FC, PA, 

análise sumária à urina, pesquisa de edemas; 

˗ Vacinação contra o tétano e difteria (2ª dose, se aplicável); 

˗ Avaliação da capacidade de antecipar e de integrar uma nova pessoa na família.  

 

Validar/Informar:  

˗ Estilos de vida saudáveis: alimentação, atividade Física, saúde oral, sexualidade durante 

a gravidez, tabagismo, álcool e segurança rodoviária; 

˗ Sinais de alerta e de parto pré-termo, contagem dos movimentos fetais pela mãe;  

˗ Alerta dos desconfortos da gravidez no 3º trimestre: aumento da frequência do ato de 

urinar, edema das pernas, insónias, contrações de braxton-hicks, cãibras dos membros 

inferiores, dispneia; 

˗ Importância da sintonia entre as emoções da mãe e as reações do feto;  

˗ Preparação do quarto e do enxoval do bebé; 

˗ “Mala” para a maternidade: documentos, cartão de cidadão, ecografias e exames 

realizados durante a gravidez, boletim de saúde da grávida; 

˗ Mala da mãe: quatro camisas de noite com abertura à frente para facilitar a 

amamentação, robe de algodão ou lã, sete cuecas, dois soutiens de amamentação, um 

par de chinelos de quarto e chinelos de duche, duas embalagens de creme e discos 

protetores/absorventes para os mamilos, toalhetes de limpeza dos mamilos para antes e 

depois de cada mamada, produtos e objetos de higiene pessoal, um saco para roupa suja, 

três a quatro pares de meias em algodão, roupa confortável para quando sair da 

maternidade, cinta pós-parto; 

˗ Mala do bebé: todas as roupas do bebé devem ser, preferencialmente, de algodão, 

práticas para vestir e despir e que sejam confortáveis (três conjuntos interiores, três 

conjuntos de roupa exterior, um casaco de lã, duas mantas, três pares de meias ou botas, 

quatro fraldas de pano, um pacote de fraldas descartáveis e um pacote de toalhetes, uma 

toalha de banho, uma escova macia ou um pente e outros objetos de higiene específicos 

para bebé, um gorro). 
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CONSULTA ENTRE AS 36 E AS 38 SEMANAS + 6 DIAS 

 

Determinar/Efetuar: 

˗ Avaliação do bem-estar materno-fetal: peso, altura, IMC, ganho ponderal, FC, PA, 

análise sumária à urina, pesquisa de edemas. 

 

Validar/Informar:  

˗ Estilos de vida saudáveis: alimentação, atividade Física, saúde oral, sexualidade durante 

a gravidez, tabagismo, álcool e segurança rodoviária; 

˗ Fisiologia do trabalho de parto; 

˗ Sinais de alerta de início de trabalho de parto (rotura do saco amniótico, contrações 

uterinas rítmicas, intervalos maiores e mais dolorosos, dor a nível abdominal e lombar, 

rotura do rolhão mucoso e descida do feto); 

˗ Promoção do aleitamento materno; 

˗ Cuidados ao recém-nascido, importância da vigilância de saúde infantil; 

˗ Alterações fisiológicas no puerpério, revisão de parto até 42 dias após o mesmo e início 

da contraceção.  

 

CONSULTA APÓS AS 40 SEMANAS  

 

Determinar/Efetuar: 

˗ Avaliação do bem-estar materno-fetal: peso, altura, IMC, ganho ponderal, FC, PA, 

análise sumária à urina, pesquisa de edemas. 

 

Validar/Informar:  

˗ Sinais de alerta de início de trabalho de parto e/ou de risco; 

˗ Fisiologia do trabalho de parto. 

 

CONSULTA DO PUERPÉRIO 

  

Determinar/Efetuar: 

˗ História clínica: intercorrências na gravidez, dados do parto e eventuais complicações; 

˗ Exame físico e do estado geral da mulher: observação da pele e mucosas, edemas, 

sutura/cicatriz e altura do fundo uterino, PA, temperatura e peso; 
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˗ Observação das mamas: validar o aleitamento materno ou supressão láctea; 

˗ Identificação precoce de sinais e sintomas das patologias mais frequentes: anemia, 

cefaleias, sinais de bloqueio de ducto, ingurgitamento mamário ou lesões do mamilo 

que dificultem a amamentação, má involução uterina e/ou hemorragia vaginal, 

incontinência urinária/fecal, infeções urinárias, ginecológicas e/ou da sutura, 

hemorroidas; 

˗ Avaliação de histórico vacinal: administração de vacinas contra o sarampo, papeira e 

rubéola (VASPR) e contra o tétano e difteria (Td), se puérpera não vacinada ou com 

esquema em atraso; 

˗ Avaliação de conhecimentos sobre o retorno à fertilidade no pós-parto: informação e 

fornecimento de método contracetivo escolhido, se aplicável; 

˗ Avaliação do suporte social e fatores de risco familiares; 

˗ Avaliação do estado emocional da puérpera durante a consulta; 

˗ Avaliação da dinâmica familiar; 

˗ Avaliação de hábitos alimentares; 

˗ Preenchimento do BSG.  

 

Informar/Validar/Requisitar: 

˗ Estilos de vida saudável: alimentação, atividade física, sono e repouso, higiene 

(cuidados na zona perineal), segurança rodoviária, consumo de tabaco e álcool; 

˗ Aleitamento materno: frequência das mamadas, sinais de boa pega e de satisfação do 

recém-nascido, condições das mamas, extração e conservação do leite materno, 

resolução de problemas; 

˗ Aleitamento artificial: informar acerca da higienização e da esterilização de biberons e 

tetinas, preparação de fórmula para lactente quando, por impossibilidade ou opção 

materna, a mulher não amamenta; 

˗ Apoio ao pai na adaptação ao seu novo papel e responsabilidades dentro da unidade 

familiar. 
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APÊNDICE C – CONSULTAS DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL 

 

PRIMEIRA CONSULTA 

 

Na primeira consulta o enfermeiro deve abordar o recém-nascido no seu domicílio em 

conjunto com a consulta do puerpério da mãe. Nesta consulta deve ser realizado o diagnóstico 

precoce. 

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso: o recém-nascido tem uma perda de peso fisiológica nos primeiros dias (até 10%), 

recuperando o mesmo ao final de 15 dias; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Anca: são realizadas manobras de Ortolani e as manobras de Barlow, para despiste de 

patologias associadas à anca, como por exemplo, a luxação congénita da anca; 

̶ Visão: é realizado um exame objetivo: pálpebras e exame ocular externo, meios 

transparentes e observação do reflexo do fundo ocular e avaliação da capacidade visual; 

̶ Audição: deve-se verificar se o recém-nascido fez o rastreio auditivo neonatal; nesta etapa, 

a criança assusta-se com um som forte; 

̶ Exame Físico; 

̶ Desenvolvimento: verificar se há presença dos reflexos primitivos; 

̶ Vacinação; 

̶ Relação emocional/comportamento: observar a satisfação do principal cuidador com o seu 

bebé. Adaptação da família às novas rotinas e reações dos irmãos, se existirem. Sinal de 

alerta – falta de interesse no bebé, desespero, ideação suicida; 

̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 1 MÊS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 
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̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Coração; 

̶ Visão: para além de ser realizado o que está preconizado na primeira consulta, também se 

deve realizar o teste dos reflexos de fixação e perseguição; 

̶ Audição; 

̶ Exame Físico; 

̶ Desenvolvimento: deve ser avaliado o sinal de alerta – ausência de tentativa de controlo da 

cabeça na posição sentada; não fixa a face humana; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o Plano Nacional de Vacinação; 

̶ Relação emocional/comportamento: deve ser efetuado o que está preconizado na primeira 

consulta, mas também deve-se avaliar a sensibilidade e consequente resposta do principal 

cuidador às manifestações do bebé; 

̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente;  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 2 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Anca; 

̶ Visão e audição; 

̶ Exame Físico; 

̶ Desenvolvimento: deve ser realizado o que está preconizado na consulta anterior, mas 

também devem ser aplicados os itens da escala Mary Sheridan para as 4 – 6 semanas; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: deve ser avaliado o sinal de alerta – bebé 

inconsolável/bebé apático sem períodos de comunicação; 
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̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 4 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Anca; 

̶ Audição – é recomendado observar ou perguntar ao principal cuidador se reage à voz 

familiar; 

̶ Exame Físico; 

̶ Desenvolvimento: deve-se avaliar o sinal de alerta – não segue o objeto com os olhos, mãos 

sempre fechadas; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: deve ser avaliado o sinal de alerta – não acalma 

preferencialmente com a figura do cuidador/ausência de prazer interativo (interação 

desadaptada); 

̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 6 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Dentição: deve ser verificado o estado da erupção dentária; 
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̶ Anca; 

̶ Visão: determinação da capacidade visual, movimentos oculares, visão binocular (“Cover 

teste” – estrabismo anormal, manifesto e constante); 

̶ Audição; 

̶ Exame Físico; 

̶ Desenvolvimento: devem-se avaliar os sinais de alerta – não olha, nem pega em objetos; 

não reage a sons; não vocaliza; revela assimetrias; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: devem ser avaliados os sinais de alerta – não olha, nem 

pega em objetos; não reage a sons; não vocaliza; revela assimetrias e o sinal de alerta – 

cuidador não responde aos sinais do bebé; 

̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 9 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Dentição: deve ser verificado o estado da erupção dentária; 

̶ Audição: devem-se avaliar os sinais de alerta – não olha, nem pega em objetos, não reage a 

sons, não vocaliza, revela assimetrias e se reage ao som da voz, roca, chávena e colher; 

̶ Exame Físico: deve-se confirmar a presença de testículos nas bolsas e, em famílias de risco, 

pesquisar sinais de mutilação genital feminina; 

̶ Desenvolvimento: deve-se avaliar o sinal de alerta – não tem equilíbrio sentado, sem 

preensão palmar, não leva objetos à boca, não reage a sons; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: deve ser avaliado o sinal de alerta – não faz 

“gracinhas” e não procura preferencialmente a proximidade do cuidador principal; 

̶ Risco de maus tratos; 
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̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 12 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Dentição: deve-se verificar o estado dentário – se for detetado algum dente com cárie 

dentária, a situação é considerada de alto risco, justificando a intervenção e 

encaminhamento adequado; 

̶ Audição e visão; 

̶ Exame Físico: deve-se confirmar a presença de testículos nas bolsas e, em famílias de risco, 

pesquisar sinais de mutilação genital feminina; 

̶ Desenvolvimento: deve-se avaliar o sinal de alerta – não pega nos brinquedos ou fá-lo só 

com uma mão, não brinca, não responde à voz, não estabelece contacto; 

̶ Linguagem; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: deve ser avaliado o sinal de alerta – dificuldade do 

bebé em estabelecer relações diferenciadas e em explorar; 

̶ Risco de maus tratos; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 15 MESES DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento/altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 
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̶ Dentição: deve-se verificar o estado dentário – se for detetado algum dente com cárie 

dentária, a situação é considerada de alto risco, justificando a intervenção e 

encaminhamento adequado; 

̶ Anca/marcha; 

̶ Visão: avaliação da visão segundo as “Boas práticas em oftalmologia – elementos clínicos 

de avaliação e referenciação” e de acordo com os critérios previstos na escala de Mary 

Sheridan Modificada; 

̶ Audição: aplicação da Escala de Rastreio de Mary Sheridan Modificada. Verificar a 

consolidação das aquisições dos 12 meses; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais de mutilação genital feminina; 

̶ Desenvolvimento: aplicação da Escala de Rastreio de Mary Sheridan Modificada; 

̶ Linguagem: aplicação da Escala de Rastreio de Mary Sheridan Modificada. Comunica os 

seus desejos ou necessidades, apontando ou vocalizando; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: procura o cuidador como “base estável” quando algo 

o perturba; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 18 MESES DE IDADE 

  

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento/altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Dentição: deve-se verificar o estado dentário – se for detetado algum dente com cárie 

dentária, a situação é considerada de alto risco, justificando a intervenção e 

encaminhamento adequado; 

̶ Anca/marcha; 

̶ Visão; 
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̶ Audição; 

̶ Exame Físico: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan. Confirmar a presença de 

testículos nas bolsas e, em famílias de risco, pesquisar sinais de mutilação genital feminina; 

̶ Desenvolvimento: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan. Sinal de alerta – não 

se põe de pé, não faz pinça fina, não vocaliza espontaneamente; 

̶ Sinal de alerta no relacionamento – não se interessa por outras crianças, não aponta com o 

indicador, não imita o adulto, não olha quando o chamam pelo nome, não acompanha com 

o olhar quando se aponta para algo (se mais de dois itens presentes, deve-se referenciar para 

avaliação do desenvolvimento); 

̶ Linguagem: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinal de alerta no relacionamento – não se interessa por 

outras crianças, não aponta com o indicador, não imita o adulto, não olha quando o chamam 

pelo nome, não acompanha com o olhar quando apontamos para algo (se mais de dois itens 

presentes, deve-se referenciar para avaliação do desenvolvimento), alterações significativas 

da vida e avaliação de fatores de risco relacionados com o nascimento de irmãos e situação 

de luto, face à perda de entes queridos; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente.  

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 2 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento/altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Perímetro Cefálico; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário; 

̶ Anca/marcha; 

̶ Visão: avaliação da visão. Quantificação da acuidade visual, a partir dos 2 anos e meio, 

através de, por exemplo, o teste dos “E” de Snellen ou teste das imagens da Mary Sheridan; 
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̶ Audição: aplicação do rastreio da escala de Mary Sheridan Modificada; 

̶ Exame Físico: confirmar a presença de testículos nas bolsas e, em famílias de risco, 

pesquisar sinais de mutilação genital feminina; 

̶ Desenvolvimento: aplicação do rastreio da escala de Mary Sheridan. Sinal de alerta: não 

anda; 

̶ Sinal de alerta no relacionamento – não se interessa por outras crianças, não aponta com o 

indicador, não imita o adulto, não olha quando o chamam pelo nome, não acompanha com 

o olhar quando se aponta para algo (se mais de dois itens presentes, deve-se referenciar para 

avaliação do desenvolvimento); 

̶ Linguagem: aplicação do rastreio da escala de Mary Sheridan. Sinais de alerta – não 

compreende o que se lhe diz, não pronuncia palavras inteligíveis, não estabelece contacto, 

não imita; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: incapacidade do cuidador em impor regras e limites. 

Averiguar se este comportamento se repete nos diferentes contextos da vida da criança. 

Alterações significativas da vida e avaliação de fatores de risco relacionados com o 

nascimento de irmãos e situação de luto face à perda de entrequeridos; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 3 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Comprimento/altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário – se for detetado algum dente com cárie dentária, a 

situação é considerada de alto risco; 

̶ Anca/marcha; 
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̶ Visão: avaliação da visão segundo as “Boas práticas em oftalmologia – Elementos clínicos 

de Avaliação e Referenciação” e de acordo com os critérios previstos na escala de rastreio 

de Mary Sheridan. Quantificação da acuidade visual, através de por Exemplo o teste dos 

“E” de Snellen ou teste das Imagens de Mary Sheridan; 

̶ Audição: aplicação da Escala de Rastreio Mary Sheridan Modificada; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Desenvolvimento: aplicação da Escala de Rastreio de Mary Sheridan Modificada. Sinal de 

alerta – anda em pontas de pés sistematicamente, não constrói nada; 

̶ Linguagem: aplicação da Escala de Rastreio de Mary Sheridan Modificada. Sinal de alerta 

– linguagem incompreensível; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinal de alerta – dificuldade extrema em separar-se do 

principal cuidador, perturbações alimentares graves com cruzamento de percentis e sem 

causa orgânica aparente, insónia grave, alterações significativas da vida e avaliação de 

fatores de risco relacionados com o nascimento de irmãos e situação de luto face à perda de 

entes queridos; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 4 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário; 

̶ Visão: aplicar teste de Mary Sheridan; 

̶ Audição: aplicação da Escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada; 
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̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Linguagem: linguagem compreensível – domínio das consoantes, divisão silábica, fluência 

no discurso, conta uma história. Sinal de alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, 

muitas substituições fonéticas); 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinais de alerta – agitação psicomotora desadequada, 

não termina nenhuma tarefa e agitação (excessiva ou para além da idade normal); 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 5 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário; 

̶ Visão: uso das Tabelas de E de Snellen; 

̶ Audição: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Linguagem: linguagem compreensível – domínio das consoantes, divisão silábica, fluência 

no discurso, conta uma história. Sinal de alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, 

muitas substituições fonéticas) e identifica o nome próprio, identifica primeira letra do 

nome, as vogais e algumas consoantes; 

̶ Desenvolvimento: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada. Sinal de 

alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, muitas substituições fonéticas); 
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̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinais de alerta – agressividade, violência e oposição 

persistentes, birras inexplicáveis e desadequadas para a idade, ansiedade, preocupações ou 

medos excessivos, dificuldades em adormecer, pesadelos muito frequentes, dificuldades na 

socialização, com isolamento ou relacionamento desadequado com pares ou adultos; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 6-7 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário e verificar a utilização do cheque-dentista ou 

documento de referenciação para higiene oral, dos 7 anos e a existência de registos no 

Boletim de Saúde Infantil e Juvenil; 

̶ Visão: rastreio das perturbações visuais segundo as “Boas Práticas em Oftalmologia”; 

̶ Audição: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada e reste da voz 

ciciada; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Linguagem: sinal de alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, muitas 

substituições fonéticas), sabe escrever o nome completo, identifica letras do alfabeto, gosta 

da escola, gosta de livros de histórias. Sinal de alerta – demora muito tempo a fazer os 

trabalhos na escola e em casa, só faz com ajuda; 

̶ Desenvolvimento: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada. Sinal de 

alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, muitas substituições fonéticas); 
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̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinais de alerta – agitação psicomotora desadequada, 

não termina nenhuma tarefa e agitação (excessiva ou para além da idade normal). Sinais de 

alerta – agressividade, violência e oposição persistentes, birras inexplicáveis e 

desadequadas para a idade; ansiedade, preocupações ou medos excessivos; dificuldades em 

adormecer, pesadelos muito frequentes; dificuldades na socialização, com isolamento ou 

relacionamento desadequado com pares ou adultos. Valorizar enurese noturna e encoprese. 

Sinais de alerta – dificuldades de aprendizagem sem défice cognitivo e na ausência de 

fatores pedagógicos adversos. Recusa escolar. Somatizações múltiplas ou persistentes; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 8 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário; 

̶ Visão; 

̶ Audição: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada e teste da voz 

ciciada; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Linguagem: sinal de linguagem compreensível – domínio das consoantes, divisão silábica, 

fluência no discurso, conta uma história. Sabe escrever o nome completo, identifica letras 

do alfabeto, gosta da escola, gosta de livros de histórias. Sinal de alerta – demora muito 

tempo a fazer os trabalhos na escola e em casa, só faz com ajuda; 
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̶ Desenvolvimento: aplicação da escala de rastreio de Mary Sheridan Modificada. Sinal de 

alerta – linguagem incompreensível (sem fluência, muitas substituições fonéticas); 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: sinais de alerta – agitação psicomotora desadequada, 

não termina nenhuma tarefa e agitação (excessiva ou para além da idade normal). Sinais de 

alerta – agressividade, violência e oposição persistentes, birras inexplicáveis e 

desadequadas para a idade; ansiedade, preocupações ou medos excessivos; dificuldades em 

adormecer, pesadelos muito frequentes; dificuldades na socialização, com isolamento ou 

relacionamento desadequado com pares ou adultos. Valorizar enurese noturna e encoprese. 

Sinais de alerta – dificuldades de aprendizagem sem défice cognitivo e na ausência de 

fatores pedagógicos adversos. Recusa escolar. Somatizações múltiplas ou persistentes; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA À CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Pele: verificar acne e hirsutismo; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário e gengival, bem como a utilização do cheque-dentista 

ou documento de referenciação para higiene oral dos 10 anos e a existência de registos no 

boletim de Saúde Infantil e Juvenil; 

̶ Visão: avaliação da visão segundo as “Boas Práticas em Oftalmologia – Elementos Clínicos 

de Avaliação e Referenciação”; 

̶ Audição; 

̶ Estádio pubertário; 
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̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais e sintomas de mutilação genital 

feminina; 

̶ Linguagem: sinal de linguagem compreensível – domínio das consoantes, divisão silábica, 

fluência no discurso, conta uma história. Sabe escrever o nome completo, identifica letras 

do alfabeto, gosta da escola, gosta de livros de histórias. Sinal de alerta – demora muito 

tempo a fazer os trabalhos na escola e em casa, só faz com ajuda; 

̶ Desenvolvimento Psicoafetivo e Social: autonomização progressiva e afirmação da 

identidade (identidade de género); aquisição de capacidades cognitivas, de novos interesses 

intelectuais; capacidade de gestão de problemas, conflitos e atividades quotidianas; 

̶ Sinais/sintomas de alerta: incapacidade para lidar com problemas e atividades quotidianas; 

ansiedade excessiva; insónia grave e persistente; humor depressivo mantido; ideação e 

tentativas de suicídio; sintomatologia obsessiva-compulsiva; variação ponderal acentuada; 

alterações do pensamento e da perceção; comportamentos antissociais repetidos, isolamento 

mantido, comportamentos auto agressivos, fugas, consumo de tabaco, álcool e/ou outras 

substâncias psicoativas ilícitas, comportamentos sexuais de risco. Enurese e encoprese – 

avaliação da presença/existência e/ou manutenção; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: procura o cuidador como “base estável” quando algo 

o perturba; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA DOS 12-13 ANOS  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 

̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Pele: verificar acne e hirsutismo; 
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̶ Dentição: verificar o estado dentário e gengival bem como a utilização do cheque-dentista 

ou documento de referenciação para higiene oral dos 13 anos e a existência de registos no 

boletim de Saúde Infantil e Juvenil; 

̶ Visão e audição; 

̶ Estádio pubertário; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais de mutilação genital feminina e rastreio 

de anemia e ferropénia, atendendo aos hábitos alimentares e padrão menstrual; 

̶ Desenvolvimento Psicoafetivo e Social: autonomização progressiva e afirmação da 

identidade (identidade de género); aquisição de capacidades cognitivas, de novos interesses 

intelectuais; capacidade de gestão de problemas, conflitos e atividades quotidianas. 

Redefinição das formas de relação com a família e amigos; desenvolvimento de ideais e de 

sistema de valores éticos e morais; 

̶ Sinais/sintomas de alerta: incapacidade para lidar com problemas e atividades quotidianas; 

ansiedade excessiva; insónia grave e persistente; humor depressivo mantido; ideação e 

tentativas de suicídio; sintomatologia obsessiva-compulsiva; variação ponderal acentuada; 

alterações do pensamento e da perceção; comportamentos antissociais repetidos, isolamento 

mantido, comportamentos autoagressivos, fugas. Condutas de risco – consumo de tabaco, 

álcool e/ou outras substâncias psicoativas ilícitas; comportamentos sexuais de risco. 

Enurese e encoprese – avaliação da presença/existência e/ou manutenção; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: procura o cuidador como “base estável” quando algo 

o perturba; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 

 

CONSULTA DOS 15-18 ANOS  

 

Parâmetros a avaliar:  

̶ Peso; 

̶ Altura; 

̶ Índice de Massa Corporal; 
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̶ Pressão arterial; 

̶ Postura; 

̶ Pele: verificar acne e hirsutismo; 

̶ Dentição: verificar o estado dentário e gengival; 

̶ Visão e audição; 

̶ Estádio pubertário; 

̶ Exame Físico: em famílias de risco, pesquisar sinais de mutilação genital feminina e rastreio 

de anemia e ferropénia, atendendo aos hábitos alimentares e padrão menstrual; 

̶ Desenvolvimento Psicoafetivo e Social: redefinição das formas de relação com a família e 

amigos; desenvolvimento de ideais e de sistema de valores éticos e morais. Capacidade de 

estabelecimento de relações diádica; 

̶ Sinais/sintomas de alerta: incapacidade para lidar com problemas e atividades quotidianas; 

ansiedade excessiva; insónia grave e persistente; humor depressivo mantido; ideação e 

tentativas de suicídio; sintomatologia obsessiva-compulsiva; variação ponderal acentuada; 

alterações do pensamento e da perceção; comportamentos antissociais repetidos, isolamento 

mantido, comportamentos autoagressivos, fugas. Condutas de risco – consumo de tabaco, 

álcool e/ou outras substâncias psicoativas ilícitas; comportamentos sexuais de risco; 

̶ Vacinação: deve-se verificar sempre o estado vacinal da criança e atualizá-lo de acordo com 

o PNV; 

̶ Relação emocional/comportamento: procura o cuidador como “base estável” quando algo 

o perturba; 

̶ Risco de maus tratos: verificar a existência de sinais e sintomas indicadores de qualquer 

tipo de maus tratos, assim como manter atualizada a informação relativa ao processo 

familiar; 

̶ Segurança do ambiente: exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa/automóvel, risco 

de acidentes domésticos, rodoviários e de lazer, exposição a problemas associados ao 

consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas no meio familiar/envolvente. 
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APÊNDICE D – PAPEL DO ENFERMEIRO NAS UCSPS NA PREVENÇÃO DO CANCRO 

DO COLO DO ÚTERO 

 

O enfermeiro: 

˗ Colabora nos atos de informação para a saúde relacionados com o programa; 

˗ Informa os clientes acerca da importância do rastreio; 

˗ Em colaboração com o médico de família, informa individualmente as clientes alvo 

do programa de rastreio do cancro do colo do útero, sobre os seus objetivos, os 

procedimentos e as atuações subsequentes; 

˗ Participa no planeamento das consultas e prepara o material para a realização das 

colpocitologias; 

˗ Colabora com o médico de família na recolha da informação da consulta, da 

colpocitologia e registo da informação clínica no aplicativo “SiiMA Rastreios”; 

˗ Participa na recolha de produtos para a análise, quer através da realização da 

colpocitologia, quer através da colaboração, com o médico, na recolha da amostra; 

˗ Responsabiliza-se pelo aprovisionamento do material necessário à realização das 

colpocitologias; 

˗ Promove, colabora e participa em estudos de carácter científico e de investigação de 

acordo com o seu nível técnico. 

 

Fonte: Manual de Procedimentos do Rastreio do Cancro do Colo do Útero (2009) 

Acedido a 22 de abril de 2019 em: http://portaisars.azurewebsites.net/norte/wp-

content/uploads/sites/3/2017/12/RCCU-Manual-de-Procedimentos-UCSP.pdf 
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APÊNDICE E – PANFLETOS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Fonte: Elaboração Própria 
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APÊNDICE F – APRESENTAÇÃO POWERPOINT 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A – DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS EM PORTUGAL DE 1971 A 2017 

 

 

 

 

Gráfico 1: Grupo Etário 0-14 em Portugal de 1971 a 2017 

Fonte: 
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios+(percentagem)-

3018-253435 

Gráfico 2: Grupo Etário 15-64 em Portugal de 1971 a 2017 

Fonte: 

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios+(percentagem)-
3018-253435 
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Em relação aos gráficos anteriormente demonstrados, é possível observar, de 1971 até 

2017, o decréscimo da população mais jovem, até aos 14 anos (28,5% - 13,9%), e o acréscimo 

da população acima dos 65 anos (9,7% - 21,3%), enquanto que a população na faixa etária entre 

estas duas idades mantém-se, relativamente, a mesma (61,8% - 64,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Grupo Etário >65 em Portugal de 1971 a 2017 
Fonte: 

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios+(percentagem)-

3018-253435 
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ANEXO B – TAXA BRUTA DE NATALIDADE, ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E 

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE EM LAMEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Taxa Bruta de Natalidade (%) de 2001 a 2013 

Fonte: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3&xlang=pt  

Gráfico 5: Índice de Envelhecimento (Nº) de 2001 a 2013 
Fonte: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3&xlang=pt 

Gráfico 6: Taxa Bruta de Mortalidade (%) de 2001 a 2013 

Fonte: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3&xlang=pt  
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