
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde 
Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade 
de Cuidados na Comunidade 

 

Inês Pereira Martins 

Orientação: Professora Doutora Maria Laurência Grou 
Parreirinha Gemito 

 

                                          Mestrado em Enfermagem 

  Área de especialização: Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

                                      Relatório de Estágio  

 

Beja, 2022 
 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde 
Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade 
de Cuidados na Comunidade 

 

 

Inês Pereira Martins 

Orientação: Professora Doutora Maria Laurência Grou 
Parreirinha Gemito 

 

Mestrado em Enfermagem 

  Área de especialização: Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

                                       Relatório de Estágio  

 

Beja, 2022 



 

 

 

fev-22 | Página 2 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

SEGURANÇA DO UTENTE NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: PAPEL DO ENFERMEIRO NUMA 

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

 

Inês Pereira Martins 

 

Relatório de Estágio especialmente elaborado para a obtenção do grau de Mestre e Especialização 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

 

 

Júri: 

 

Presidente: Doutora Ermelinda do Carmo Valente Caldeira 

Arguente: Doutora Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 

Orientador: Maria Laurência Grou Parreirinha Gemito 

 

 

 

 

28 de Janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

fev-22 | Página 3 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qualidade não é um ato, é um hábito. 

Aristóteles 

 

  



 

 

 

fev-22 | Página 4 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Doutora Laurência Gemito, pela orientação, incentivo e disponibilidade 

demonstrada ao longo deste percurso.  

 

À Enfermeira Supervisora, Enfermeira Coordenadora C.P., pelo apoio, disponibilidade 

e oportunidade de aprendizagem e reflexão que me proporcionou durante os estágios. 

 

À Enfermeira M.B. pelo apoio e disponibilidade, mas também pelos momentos de 

partilha e reflexão proporcionados.  

 

À equipa multidisciplinar da UCC C, pelo acolhimento, colaboração e disponibilidade 

demonstrada, em especial à M.S. e à I.R. pela estreita colaboração nas atividades desenvolvidas.  

 

E por último, aos meus pais e ao P. pelo apoio, paciência e compreensão nos períodos 

de maior ausência.  

  



 

 

 

fev-22 | Página 5 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

 
RESUMO 
 

A segurança do doente é atualmente reconhecida como uma das dimensões da qualidade 

em saúde. Embora esta seja associada com maior frequência aos cuidados de saúde prestados 

em contexto hospitalar, nos cuidados de saúde primários a segurança do doente impõe aos seus 

profissionais vários desafios particularmente relacionados com o contexto da prestação de 

cuidados, pelo que a valorização e a reflexão da segurança do utente nos Cuidados de Saúde 

Primários assumem cada vez mais um papel de relevo a nível mundial.  

 Neste âmbito foi desenvolvido o projeto de intervenção comunitária “Segurança do 

Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na 

Comunidade”, com o objetivo geral de contribuir para o desenvolvimento da cultura de 

segurança do doente, dos enfermeiros que exercem funções nas Unidades de Cuidados na 

Comunidade de um Agrupamento de Centros de Saúde de uma região a sul de Portugal, até 

setembro de 2021. 

 Com o presente relatório pretende-se descrever as etapas da metodologia de 

planeamento em saúde, adotada para o desenvolvimento do projeto supracitado, através da 

análise e fundamentação das mesmas.  

 Pretende-se igualmente, analisar e refletir a aquisição e mobilização das competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista, das competências do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, e das competências do Grau de Mestre, 

necessárias à obtenção do título de Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde 

Comunitária e de Saúde Pública e do Grau de Mestre em Enfermagem.  

 

Palavras-chave: Segurança do Doente; Cuidados de Saúde Primários; Cultura de Segurança do 

Doente; Enfermagem em Saúde Comunitária.  
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ABSTRACT 
 

Patient safety is recognised as one of the dimensions of health-care quality. Although 

this is more frequently associated with care provided in a hospital context, in primary 

healthcare, patient safety imposes on its professionals several challenges related to the context 

of care provided. The valuation and reflection of the safety of those patients in a primary health-

care are increasingly assuming an important role worldwide. 

In this context, the community project “Patient Safety in Primary Health-Care: Nurses 

role in a Community Care Unit” was developed, with the main objective of contributing to the 

development a culture of patient safety by nurses who work in a Community Care Unit of a 

Group of Health-Care Centers in a southern region of Portugal, until September 2021. 

This report intends to describe the steps of the methodology in health, adopted for the 

development of the aforementioned project, through their analysis and justification. 

It is also intended to analyse and reflect the acquisition and use of the Common Skills 

of the Specialist Nurse, the skills of the Specialist Nurse in Community and Public Health and 

the skills of the Master's Degree, indispensable to obtain the title of Specialist Nurse in 

Community and Public Health Nursing and the Master's Degree in Nursing. 

 

Keywords: Patient Safety; Primary Health-Care; Patient Safety Culture; Community Health 

Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório de estágio insere-se no âmbito da Unidade Curricular [UC] de 

Relatório, que integra o plano curricular do 2º ano do IV Mestrado em Enfermagem [ME], na 

área de Especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública [ECSP], ministrado 

pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, em associação com a Escola 

Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 

de Setúbal e pela Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco.  

O presente documento pretende fazer mostra da aquisição e desenvolvimento de 

competências ao longo de todo o processo formativo, indo ao encontro das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista, das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em ECSP, definidas pela Ordem dos Enfermeiros [OE] (OE, 2018; OE, 2019) e das 

Competências do Grau de Mestre (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016), 

através de uma análise reflexiva e fundamentada das atividades desenvolvidas no decurso das 

unidades curriculares de Estágio de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e Estágio 

Final, decorridas no período compreendido entre 29 de março de 2021 e 10 de setembro de 

2021, numa Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC] de um Agrupamento de Centros de 

Saúde [ACeS], da Administração Regional de Saúde [ARS] do Algarve.  

O conceito de qualidade em saúde tem recebido inúmeras definições ao longo das 

últimas décadas, sendo atualmente definido como a prestação de cuidados de saúde que 

potenciam os resultados desejados para indivíduos e população e que sejam eficazes, centrados 

nos cidadãos, oportunos, equitativos, eficientes e seguros (Organização Mundial de Saúde 

[OMS], 2006), assumindo uma perspetiva multidimensional.  

A segurança é uma das dimensões basilares da qualidade, pelo que se torna indissociável 

da mesma (Fragata, 2011). Esta é definida como a “redução do risco de danos desnecessários 

relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável” à luz dos conhecimentos 

atuais, recursos disponíveis, contexto de prestação de cuidados, e risco de não tratamento ou da 
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realização de outro tratamento disponível alternativo (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2011, 

p.14). 

A melhoria da segurança do doente e consequente melhoria da qualidade não é uma 

tarefa linear, pois apresenta resultados a longo prazo que exigem o envolvimento de toda a 

organização (Martins, 2019), configurando-se uma responsabilidade de equipa, através da 

mobilização de competências individuais (Ministério da Saúde, 2015a), pelo que é essencial 

que todos os intervenientes estejam conscientes do seu papel (Mendes & Barroso, 2014).  

Estas premissas corroboram o conceito de cultura de segurança do doente. A mesma é 

o reflexo de valores individuais e de equipa, atitudes, perceções e comportamentos que 

demonstram o seu compromisso na promoção contínua da prestação de cuidados de saúde 

seguros, não só para os doentes, mas também para profissionais, sendo transversal a toda a 

organização (DGS, 2011). O conhecimento sobre a cultura de segurança organizacional é por 

isso imprescindível, sendo a primeira fase para o desenvolvimento de uma cultura de segurança 

positiva, que suporte a implementação de medidas que visem a melhoria da segurança dos 

cuidados prestados (DGS, 2017). 

A segurança do doente, embora surja muitas vezes associada ao contexto hospitalar, 

pela maior complexidade dos cuidados e pelo maior risco inerente, é igualmente indissociável 

dos cuidados de saúde primários [CSP] (Marchon & Mendes, 2019), assumindo neste contexto 

uma perspetiva particular, relacionada com o tipo de cuidados prestados, ciclo de vida dos 

utentes e contextos de atuação: escolar, laboral, domiciliário, institucional, entre outros (Esmail 

et al., 2015; Mendes & Barroso, 2014), na qual as Unidades de Cuidados na Comunidade 

[UCC’s] também se inserem.  

Considera-se como princípio orientador a garantia da qualidade dos cuidados prestados, 

através de um conjunto de atividades integradas, articuladas e diferenciadas no âmbito 

comunitário e domiciliário, tendo em vista o alcance de objetivos, indicadores e metas em várias 

áreas como, a acessibilidade, desempenho assistencial, satisfação dos utentes, qualidade e 

eficiência (Ministério da Saúde, 2009), explanadas no plano de ação anual de cada unidade 

funcional e que suportam o processo de contratualização.  

 Na matriz multidimensional das UCC’s, que sustenta esse mesmo processo de 

contratualização, a qualidade organizacional e a melhoria contínua da qualidade e da segurança 

surgem como dimensões inerentes a estas unidades funcionais (Administração Central do 
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Sistema de Saúde, IP [ACSS], 2020), corroborando as recomendações da DGS (2017) para a 

inclusão de indicadores associados à cultura de segurança nos processos de contratualização 

interna.  

Foi com base nestas premissas, suportadas pelo diagnóstico de situação realizado com 

enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, que surge o projeto de intervenção 

comunitária “Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro 

numa Unidade de Cuidados na Comunidade”, desenvolvido no âmbito das unidades 

curriculares de Estágio em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública e Estágio Final.  

Este teve como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento da cultura de segurança 

do doente, dos enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, até setembro de 2021. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária teve como base a 

metodologia do planeamento em saúde de Imperatori e Giraldes (1993) e encontra-se suportado 

pelo Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidências [MMPBE], de Larrabee (2011). 

 O presente relatório encontra-se dividido em quatro partes: A primeira, referente ao 

enquadramento teórico, na qual se apresentam conceitos da área temática e a sua integração nos 

CSP, sendo concluída com uma breve apresentação do modelo teórico Mudança da Prática 

Baseada em Evidências adotado como referencial teórico; A segunda parte onde se descreve o 

contexto clínico, através do enquadramento organizacional e legal da unidade funcional, 

caracterização sociodemográfica da região e do concelho, estrutura física e recursos humanos; 

Na terceira parte, são apresentadas as fases da metodologia do planeamento em saúde e a análise 

reflexiva da sua adoção no desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária. E por 

último, na quarta parte do presente relatório, apresenta-se a reflexão da aquisição e mobilização 

de competências, no âmbito das competências comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019), 

das competências específicas do Enfermeiro Especialista ECSP (OE, 2018) e das competências 

do Grau de Mestre (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016), devidamente 

fundamentadas.  

Por motivos de índole ética não serão utilizados os nomes oficiais das instituições, pelo 

que serão atribuídos acrónimos, por forma de os identificar.  

O trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico e segue as normas de 

elaboração e apresentação de trabalhos escritos do ME. A referenciação bibliográfica segue os 
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critérios definidos pela Norma de Referenciação Bibliográfica da American Psychological 

Association [APA], 7ª edição.  
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Nesta primeira parte do relatório serão explanados conceitos da área temática, desde a 

qualidade em saúde, à cultura da segurança do doente, no contexto dos CSP e uma breve 

caracterização organizacional das UCC’s. Esta primeira parte é concluída com a apresentação 

do Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidências (Larrabee, 2011), adotado como 

referencial teórico. 

 

1. QUALIDADE EM SAÚDE  

 

A qualidade nos cuidados de saúde tem assumido uma crescente valorização, mas nem 

assim o seu conceito se torna de mais fácil definição (Fragata, 2011). Nos finais dos anos 80, 

Avery Donabedian, conhecido como um dos precursores da qualidade em saúde, definia 

cuidados de qualidade como aqueles que potenciam o bem-estar do doente, após considerados 

os ganhos e as perdas previsíveis ao longo de todo o processo de cuidado (Fragata, 2011; 

Martins, 2019).  

Ao longo das últimas décadas foram surgindo novas definições e dimensões sobre o 

conceito, revelando que a definição de qualidade reflete, em si, a forma como esta é encarada, 

na perspetiva do utilizador, do prestador, do gestor ou mesmo de acordo com o nível e contexto 

dos cuidados de saúde (Eiras, 2011). 

Em 1990, o Institute of Medicine [IOM] defina a qualidade dos cuidados como o grau 

com que os serviços de saúde prestam cuidados aos indivíduos e população, de forma a atingir 

os resultados desejados em saúde, de acordo com os conhecimentos profissionais atuais (IOM, 

2001) e em 2001 relança, novamente, a discussão sobre a qualidade dos cuidados de saúde, com 

a publicação do relatório “Crossing the Quality Chasm” no qual estabeleceu 6 dimensões-chave 

da qualidade em saúde: Segurança; Eficácia; Centralidade no doente; Oportunidade (Acesso); 

Eficiência e Equidade (IOM, 2001). Dimensões estas que foram amplamente aceites a nível 

internacional (Martins, 2019), inclusivamente pela OMS que as integrou na sua caracterização 

de qualidade dos cuidados de saúde como dimensões a ter em conta na persecução da mesma 

(OMS, 2006).  
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Assim, a qualidade em saúde é definida como a prestação de cuidados de saúde que 

potenciam os resultados desejados para indivíduos e população, e que sejam reconhecidamente: 

- Eficazes, através da prestação de cuidados de saúde baseados na evidência; 

- Centrados nas pessoas, indo ao encontro das suas necessidades, valores e preferências 

individuais;  

- Oportunos, ou seja, acessíveis e adequados no tempo, local e recursos; 

- Equitativos, através da prestação de cuidados de qualidade independentemente das 

características pessoais, demográficas ou socioecónomicas; 

- Eficientes, através da maximização dos recursos em detrimento do desperdício dos 

mesmos;  

- E seguros, evitando os riscos e danos para os indivíduos (OMS, 2006). 

Em Portugal, a melhoria contínua da qualidade em saúde é vista como um “imperativo 

moral” e significa “tudo fazer” para que sejam prestados cuidados de saúde de qualidade, sendo 

esta um dos quatro eixos estratégicos do Plano Nacional de Saúde [PNS] (Revisão e Extensão 

a 2020), aspeto que reitera a importância que a qualidade assume na prestação de cuidados de 

saúde a todos os cidadãos (DGS, 2015). Neste âmbito, em 2009, foi criada a Estratégia Nacional 

para a Qualidade na Saúde [ENQS] uma estratégia global, integrada e transversal a todo o 

sistema de saúde, assente nas recomendações da União Europeia [UE] e da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE], com o objetivo de contribuir para a 

equidade e o acesso à prestação de cuidados de saúde, num quadro de melhoria contínua da 

qualidade e da segurança das ações de promoção da saúde e de prevenção da doença. 

(Ministério da Saúde, 2015b).  

 

2. SEGURANÇA DO DOENTE 

 

Como vimos anteriormente a qualidade em saúde é um conceito multidimensional no 

qual a segurança do doente se configura elemento fundamental (Ministério da Saúde, 2015a). 

Segundo Fragata (2011), a qualidade e a segurança andam de “mãos dadas”, pelo que se pode 

afirmar que a segurança promove sempre a qualidade (p.19).  

Atualmente, a segurança do doente é definida como a “redução do risco de danos 

desnecessários relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável” à luz dos 
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conhecimentos atuais, recursos disponíveis, contexto da prestação de cuidados e o risco de não 

tratamento ou da realização de outro tratamento disponível (DGS, 2011, p.14). 

O conceito de segurança do doente não é recente. Na realidade, e se nos reportarmos à 

Grécia antiga, a segurança do doente revela-se na filosofia Hipocrática “Primum non nocere, 

que significa “Primeiro, não prejudicar”, sendo reconhecida como uma das primeiras 

referências à segurança do doente (Trindade & Lage, 2019). Ao longo de vários séculos, várias 

foram as figuras históricas que marcaram a melhoria da segurança dos doentes, como Florence 

Nightingale e Ignaz Semmelweis, que no século XIX foram verdadeiros agentes de mudança 

com a introdução de medidas de higiene, ou no caso de Ernest Codman que percebeu a 

importância do registo dos erros ocorridos como forma de prevenção dos mesmos no futuro 

(Fragata, 2011; Trindade & Lage, 2019).  

Mais uma vez ressalvar o papel da IOM no debate da segurança do doente ao publicar 

no ano 2000 o relatório “To Err is Human”, com dados sobre eventos adversos e presumíveis 

taxas de mortalidade associada a erros no sistema de saúde americano. Este relatório colocou 

também a tónica na prevenção de eventos adversos no contexto organizacional (Fragata, 2011), 

alertando gestores, organizações e decisores políticos para a real dimensão do problema e para 

os elevados custos socioeconómicos que dele advêm (Trindade & Lage, 2019). 

Em 2002, a OMS, na 55.ª Assembleia Mundial da Saúde, reconhecia a segurança do 

doente como um dos princípios fundamentais dos sistemas de saúde, incentivando os Estados-

Membros a prestarem uma maior atenção à problemática e a consolidarem sistemas baseados 

na evidência científica que promovessem a melhoria da segurança e consequentemente da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados. Nessa resolução alertou também para a necessidade 

de se criarem normas e diretrizes mundiais nesse âmbito, e para a necessidade dos eventos 

adversos serem notificados tendo em vista a adotação de medidas preventivas para a sua 

redução (OMS, 2002). Ainda de acordo com a mesma resolução, é sugerido aos Estados-

Membros a promoção da cultura de segurança do doente a nível organizacional, incentivando 

a realização de estudos epidemiológicos no âmbito da temática (OMS, 2002), 

Nos anos seguintes, um pouco por todo o Mundo, foram desenvolvidos vários estudos 

e criadas agências de segurança, como no Reino Unido, Canadá, Austrália e Dinamarca, 

levando a que em 2004 e, com o apoio da OMS, fosse constituída a World Alliance for Patient 
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Safety (Fragata, 2011), marco que impulsionou o desenvolvimento de políticas e ações de 

combate à problemática.  

Em 2009, o Conselho da UE e a OCDE identificavam a falta de segurança dos doentes 

como um grave problema de saúde pública com origem não só no sector hospitalar, mas também 

ao nível dos CSP, lançando uma série de recomendações e priorizando a segurança dos doentes 

nos programas de saúde a nível nacional, regional e local.  Neste contexto, em Portugal, surge 

o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes [PNSD] 2015-2020, integrado na ENQS 

(Ministério da Saúde, 2015b) e que se revela uma ferramenta de apoio para a melhoria contínua 

da qualidade aplicado à segurança dos doentes, permitindo identificar os riscos, avaliá-los e 

hierarquizá-los num continuum (Ministério da Saúde, 2015a).   

A melhoria da segurança dos doentes configura-se então, como uma responsabilidade 

governamental, organizacional e individual, pelo que na sua persecução deverão ser 

implementadas estratégias com o objetivo de melhorar a prevenção e gestão dos riscos 

associados à prestação de cuidados de saúde, revelando-se uma responsabilidade coletiva que 

deverá mobilizar competências individuais e de gestão sistémica a todos os níveis (Ministério 

da Saúde, 2015a). 

O PNSD (2015-2020) preconizava o alcance de nove objetivos estratégicos: 

1. “Aumentar a cultura de segurança do ambiente interno; 
2. Aumentar a segurança da comunicação; 
3. Aumentar a segurança cirúrgica; 
4. Aumentar a segurança na utilização da medicação; 
5. Assegurar a identificação inequívoca dos doentes; 
6. Prevenir a ocorrência de quedas; 
7. Prevenir a ocorrência de úlceras por pressão; 
8. Assegurar a prática sistémica de notificação, análise e prevenção de incidentes; 
9. Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antibióticos.” (Ministério 
da Saúde, 2015a, p.3882). 
 

A 24 de setembro de 2021, foi aprovado pelo Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde [GSEAS] o novo PNSD, para o período de 2021-2026, que vem reforçar todo o 

trabalho desenvolvido anteriormente, alicerçando as mais recentes recomendações da OMS no 

âmbito do Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021-2030.  

O atual PNSD encontra-se suportado por cinco pilares essenciais: “Cultura de 

segurança”; “Liderança e governança”; “Comunicação”; “Prevenção e gestão de incidentes de 

segurança do doente” e Práticas seguras em ambientes seguros” (GSEAS, 2021, pp. 99-102).  
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Neste âmbito salientamos a cultura de segurança, uma vez que esta é a condição 

essencial para a mudança de comportamentos e consequentemente para o alcance de um melhor 

nível de segurança e de qualidade nos cuidados de saúde prestados (GSEAS, 2021; Ministério 

da Saúde, 2015a).  

 

3. CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE 

 

O conceito de cultura de segurança foi introduzido após o acidente nuclear de 

Chernobyl, onde relatórios evidenciaram a fraca ou a inexistente cultura de segurança, sendo 

esta atribuída à causa do acidente (Fragata, 2011; Reis, 2019). Atualmente a cultura de 

segurança enquadra-se na cultura organizacional das mais variadas organizações reputadas 

como fiáveis e nas quais a segurança surge em primeiro plano, como por exemplo a aviação 

civil (Fragata, 2011).  

Na saúde, a cultura de segurança nos cuidados é tema que tem vindo a ganhar 

protagonismo a nível global, acompanhando o crescente interesse na abordagem à melhoria da 

qualidade dos cuidados e da segurança do doente (Reis, 2019).  

Segundo Fragata (2011), a cultura de segurança é o fator basilar para a segurança dos 

doentes, sendo esta determinada por elementos como: Valores partilhados (perceções e 

competências teórico-práticas); Valores individuais e de equipa; Presença da segurança, como 

questão prioritária na matriz da organização; Comunicação aberta; Trabalho em equipa; 

Aceitação das vulnerabilidades; Notificação e discussão de eventos, sem culpabilização e com 

especial atenção às causas sistémicas; Promoção da aprendizagem com o erro; Partilha de 

relatórios de segurança e a Resiliência no âmbito da segurança.  

A cultura de segurança caracteriza a instituição não só do ponto de vista organizacional 

e da gestão, como também reflete valores individuais e de equipa, perceções e padrões de 

comportamento que demonstram o seu compromisso na promoção da segurança dos doentes 

(DGS, 2011; GSEAS, 2021; Ministério da Saúde, 2015a). 
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3.1. CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE NOS CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS 

 

 Desde a International Conference on Primary Health Care, da qual resultou a tão 

conhecida Declaração de Alma-Ata, que os CSP são mundialmente reconhecidos como a chave 

de um sistema de saúde, representando o primeiro nível de acesso de todos cidadãos, famílias 

e comunidade aos cuidados de saúde (OMS, 1978), sendo o nível de cuidados mais utlizado por 

toda a população. Em Portugal, em 2019, segundo dados da ACSS foram realizadas 31,5 

milhões de consultas médicas e mais de 19 milhões de consultas de enfermagem apenas nos 

CSP.  

Ainda assim, segurança do doente é um conceito rapidamente relacionado com o 

contexto hospitalar, pela maior complexidade dos cuidados e pelo maior risco associado. 

Porém, este está igualmente associado aos CSP, pois embora apresentem um ambiente menos 

tecnológico, expõem outros riscos específicos inerentes aos cuidados de saúde prestados 

(Marchon & Mendes, 2019), impondo aos seus profissionais desafios bastante particulares 

relacionados com a heterogeneidade dos cuidados desenvolvidos, com o ciclo de vida dos 

utentes e com o contexto em que são desenvolvidos, como por exemplo escolas, instituições, 

domicílios e locais de trabalho (Esmail et al., 2015; Mendes & Barroso, 2014). 

A promoção de uma cultura de segurança do doente é como tal igualmente importante 

no contexto dos CSP, devendo ser tema de análise, reflexão e intervenção a nível global, 

regional e local.  

Neste âmbito, realçar o papel das comissões de qualidade e segurança do doente 

[CQSD], criadas através do Despacho n.º 3635/2013, de 7 de março do Ministério da Saúde, 

que inseridas nos serviços e entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde promovem, 

monitorizam e facilitam a integração das atividades de melhoria da qualidade e da segurança 

dos doentes a nível local (Ministério da Saúde, 2013a). 
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3.2. UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

 

As Unidades de Cuidados na Comunidade são unidades funcionais com autonomia 

organizativa e técnica, encontrando-se sob a dependência dos ACeS. Estas têm como objetivo 

assegurar um conjunto de atividades integradas, articuladas e diferenciadas no âmbito 

comunitário e domiciliário, com o princípio orientador de garantir a qualidade dos cuidados 

prestados. Processo que dever-se-á desenvolver segundo níveis de desempenho previamente 

definidos (Ministério da Saúde, 2009). 

Neste âmbito, as UCC firmam um compromisso assistencial, comummente chamado 

contratualização, no qual se contextualiza o plano de ação de cada unidade funcional 

(Ministério da Saúde, 2009).  

O plano de ação de cada UCC representa o seu programa de atividades na prestação de 

cuidados de saúde, a sua carteira de serviços, tendo em vista o alcance de objetivos, indicadores 

e metas a atingir em várias áreas como a acessibilidade, desempenho assistencial, satisfação 

dos utentes, qualidade e eficiência (Ministério da Saúde, 2009).  

O processo de contratualização nas UCC é recente, existindo apenas desde 2016, pelo 

que necessita ainda de um maior desenvolvimento para se tornar mais abrangente, como já 

acontece noutras unidades dos cuidados de saúde primários, em que a contratualização é vista 

como uma ferramenta para os próprios profissionais de saúde, representando “um compromisso 

social a favor do cidadão, das famílias e das comunidades” (ACSS, 2020, p.7).  

Na matriz multidimensional das UCC, matriz que retrata a carteira de serviços inerentes 

a estas unidades, a qualidade organizacional surge como uma dimensão, tendo como subárea a 

melhoria contínua da qualidade e a segurança (ACSS, 2020). 

Pelo exposto, o desenvolvimento do Estágio de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública e Estágio Final, em contexto de UCC, traduz-se numa oportunidade privilegiada para 

contribuir para o desenvolvimento da cultura de segurança dos doentes, neste contexto.  
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4. MODELO PARA A MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

DE JUNE LARRABEE 

 

O desenvolvimento da Enfermagem enquanto disciplina, tem-se suportado na 

integração de teorias e modelos, que ao longo dos vários séculos têm permitido compreender a 

forma como os enfermeiros cuidam dos seus clientes (Melo, 2020).  

O Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidências [MMPBE], surge da 

revisão do “Model for changue to evidence-based practice” de Rosswurm e Larrabee, 

publicado em 1999, e integra a experiência da autora em programas de melhoria da qualidade 

em enfermagem, através da agregação de conceitos relativos à melhoria contínua da qualidade 

(Larrabee, 2011). O modelo foi inicialmente aplicado em unidades de doentes críticos, mas 

rapidamente se mostrou útil a outras áreas e ambientes de cuidados, que procuravam um modelo 

com comprovada eficácia na melhoria dos cuidados de saúde (Larrabee, 2011). 

Segundo a autora, o conceito de qualidade em saúde deve ser encarado numa perspetiva 

ainda mais abrangente, da abordada anteriormente, incluindo conceitos éticos e económicos de 

forma a promover uma maior compreensão das questões relativas à qualidade em saúde 

(Larrabee, 1996). A qualidade surge assim como uma “experiência holística de ser e fazer” 

(Larrabee, 1996, p.356), no qual se integram os princípios éticos do valor, beneficência, 

prudência e justiça, fundamentais na prestação de cuidados de enfermagem de excelência 

(Larrabee, 2011).  

A qualidade dos cuidados prestados constitui uma meta para enfermeiros, líderes em 

enfermagem e para as próprias organização profissionais de enfermagem, sendo esta estimulada 

e influenciada por fatores ao nível do sistema, ao nível organizacional ou individual (Larrabee, 

2011).  

O MMPBE, surge então como um modelo estratégico para a mudança de práticas, que 

se reflete na aquisição de conhecimentos e competências por parte de enfermeiros e líderes em 

enfermagem, que segundo a autora, é muitas vezes condicionada pelo atraso na integração de 

resultados de pesquisa na adoção das mudanças, na prática dos cuidados (Larrabee, 2011). 

O modelo apresenta as seguintes etapas:  
“Etapa 1 - Avaliar a necessidade de mudança da prática 
Etapa 2 – Localizar as melhores evidências 
Etapa 3 – Fazer uma análise crítica das evidências 
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Etapa 4 – Projetar a mudança da prática 
Etapa 5 – Implementar e avaliar a mudança da prática 
Etapa 6 – Integrar e manter a mudança da prática” (Larrabee, 2011, p. 35). 
 

 Este modelo de prática baseada em evidências [PBE], pressupõe a relação entre a 

experiência da prática e a melhor evidência científica, resultante de guidelines da prática clínica, 

de revisões sistemáticas da literatura, artigo originais e relatórios de comissões de especialistas 

no processo de tomada de decisão (Larrabee, 2011). Estas características levaram à adoção do 

MMPBE, enquanto referencial teórico para a elaboração do projeto de intervenção comunitária 

desenvolvido. 
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PARTE II: ANÁLISE DO CONTEXTO DE ESTÁGIO 

 

 Na segunda parte do presente relatório, será apresentado um breve enquadramento 

organizacional e legal do ACeS A e da UCC C, acrónimos pelos quais serão identificadas a 

instituição e a unidade funcional, assim como uma breve caraterização sociodemográfica da 

região do Algarve e do concelho C. 

  

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE A 

 

Os ACeS, acrónimo vulgarmente utilizado para denominar os agrupamentos de centros 

de saúde, são serviços de saúde com autonomia administrativa (Ministério da Saúde, 2013b) 

que se encontram sob a alçada das Administrações Regionais de Saúde, IP. Estes são 

constituídos por um ou mais centros de saúde e suas respetivas unidades funcionais que prestam 

cuidados de saúde primários na sua área geográfica (Ministério da Saúde, 2013b).  

O ACeS A encontra-se sob a jurisdição da ARS Algarve, sendo constituído por 12 

Unidades de Saúde Familiar; 7 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e os seus 20 

polos; 5 Unidade de Cuidados na Comunidade; 1 Unidade de Saúde Pública; 1 Unidade de 

Apoio à Gestão; 1 Gabinete do Cidadão e 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, 

sendo a prestação de cuidados assegurada por uma vasta equipa multidisciplinar constituída por 

enfermeiros de cuidados gerais e especialistas nas várias áreas, médicos e outros profissionais 

das mais variadas áreas como: fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, 

radiologia, serviço social, saúde ambiental, nutrição e dietética, saúde dentária, entre outros.  

Este apresenta uma área de intervenção que se entende desde a costa litoral à serra, com 

uma área total aproximada de 1390 km2 (PORDATA, 2020).  

Abrange 226.061 habitantes, cerca de 51,3% da população residente na região 

(PORDATA, 2020), que se distribuem de uma forma heterogénea conforme se pode constatar 

na tabela 1. 
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Concelho 
A 

Concelho 
B 

Concelho 
C 

Concelho 
D 

Concelho 
E Algarve 

Área (km2) 
 130,9 202,6 153,4 140,6 764,2 4.997 

População Residente 
(indivíduos) 44.505 61.015 10.416 41.528 68.697 438.406 

Densidade Populacional 
(hab./km2) 340,1 301,1 67,9 293,8 90,1 87,8 

Índice de 
Envelhecimento (rácio - 
%) 

130,6 140,4 160,4 100,4 140,3 145,4 

Taxa bruta de natalidade 
(taxa – ‰) 9,8 11,1 9,6 12,0 9,7 10,0 

Taxa de Fecundidade 
Geral (taxa – ‰) 41,5 51,5 44,8 51,7 44,3 45,6 

População Estrangeira 
com estatuto legal de 
residente (proporção - 
%) 

10,6 14,2 13,2 35,8 25,4 21,1 

Tabela 1 – Dados demográficos e socioeconómicos por concelho do ACeS A e da região. Fonte: POR-
DATA (2020). Consultado de 14 a 17 de abril de 2021. Elaboração própria.  

 

Como se pode verificar, existem diferenças significativas ao nível das características 

demográficas dos concelhos, que se prendem essencialmente por questões geográficas e 

socioeconómicas, como por exemplo os concelhos que se estendem ou pertencem ao interior, 

com zonas de serra, revelam uma menor densidade populacional e uma população mais 

envelhecida, como é o caso dos concelhos C e E. 

Por outro lado, as características da região e o seu clima mediterrânico, fazem-na a 

estância balnear de milhões (cerca da 4 milhões) de pessoas que anualmente procuram a região, 

pelo que o turismo constitui a sua principal atividade económica, representando cerca de 60% 

do total de emprego da região (Região de Turismo do Algarve, 2018) logo, é no litoral e em 

concelhos com maior aposta no setor turístico que se encontram a maioria das ofertas de 

trabalho, atraindo uma grande percentagem de jovens trabalhadores, assim como uma grande 

percentagem de população estrangeira com estatuto legal de residente, que vêm contrabalançar 

os índices de envelhecimento, como é o caso do concelho D e E.  Embora este último com uma 

influência menos evidente pela extensa área de serra, caracterizada por uma menor densidade 

populacional e maior índice de envelhecimento verificados no interior do concelho.  
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Porém, apesar do turismo ser a principal atividade económica da região, a forte 

influência da sazonalidade no setor, faz desta a região do país com maior taxa de desemprego 

(PORDATA, 2021). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE C 

 

A UCC C pertence ao Centro de Saúde do concelho C e representa uma das unidades 

funcionais do ACeS A, conforme estipulado no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, 

de 22 de fevereiro (Ministério da Saúde, 2013b). Esta foi criada em 2011 ao abrigo do referido 

decreto, sendo regulamentada pelo Despacho n.º 10143/2009 de 16 de abril, definindo as UCC 

como unidades com autonomia organizativa e técnica, em articulação com as demais unidades 

funcionais do ACeS, tendo como missão a melhoria do estado de saúde da população da sua 

área de intervenção, com o objetivo de obter ganhos em saúde, indo desta forma ao encontro da 

missão do ACeS do qual faz parte (Ministério da Saúde, 2009). 

A missão das UCC’s insere-se na prestação de cuidados de saúde e de apoio psicológico 

e social, no âmbito comunitário e domiciliário, com ênfase na pessoa, famílias e grupos 

vulneráveis, com maior risco, dependência física e/ou funcional ou de doença, atuando 

igualmente no âmbito da educação para a saúde, integração de redes de apoio e na 

implementação de unidades móveis de intervenção. As UCC’s têm ainda a missão de participar 

ativamente na formação de vários grupos profissionais (Ministério da Saúde, 2009). 

Com 10508 inscritos, a UCC C garante a assistência da comunidade nas mais variadas 

dimensões como na saúde da criança e adolescente, na saúde reprodutiva, na saúde do adulto e 

na saúde do idoso, através de vários projetos de intervenção comunitária, como: O projeto da 

visitação domiciliária à puérpera e recém-nascidos - “Visitar para Bem Cuidar”; O cantinho da 

amamentação; O curso de preparação para o nascimento e parentalidade; Vários projetos 

desenvolvidos no âmbito da saúde escolar como o “Espaço Seguro”, “Crescer Saudável”, “Olho 

no Olho”, “Sexualidade Saudável.com”, “Crescer em Emoções”, entre outros; O projeto de 

prevenção de quedas no idoso; Projetos de combate ao isolamento da população, como o projeto 

“Mais viver, mais aprender” e a Unidade Móvel de Saúde de Proximidade; Projeto de 

capacitação dos cuidadores informais - “Cuidadores (In)formados, Cuidados Melhorados”, 

desenvolvido no âmbito da Equipa de Cuidados Continuados Integrados local [ECCI]; Vários 
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projetos no âmbito da Doença Crónica, como a terapia compressiva, estomaterapia e abordagem 

de feridas, inseridos também na ECCI e nos vários projetos de formação multidisciplinar 

desenvolvidos na UCC.  

Alguns destes projetos são desenvolvidos em parceira com a autarquia local, que tem 

desempenhado um papel ativo na melhoria do estado de saúde da população através da criação 

de vários protocolos com a UCC. 

A UCC tem também um papel ativo no Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, no Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco 

e no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, entre outras áreas de intervenção 

comunitária e social.   

A vacinação da população, de acordo com Programa Nacional de Vacinação [PNV] é 

também uma atividade desenvolvida na UCC C, atividade assistencial que se tem mostrado 

eficiente, com taxas de vacinação elevadas. 

No que concerne aos recursos humanos a UCC é constituída por uma equipa de 11 

enfermeiros (dos quais 3 enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária, 1 enfermeiro 

especialista em Saúde Materna e Obstétrica), 2 secretárias clínicas, 3 assistentes operacionais e 

1 técnico superior de serviço social. Para além desta equipa, a UCC dispõe ainda do recurso a 

vários profissionais de saúde, pertencentes à Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados que 

exercem funções na UCC: 2 fisioterapeutas, psicóloga, terapeuta da fala e terapeuta 

ocupacional.  

Ao nível da estrutura física a UCC C é constituída por vários gabinetes destinados a 

atividades administrativas, atividades do serviço social e de apoio às atividades desenvolvidas 

no âmbito dos vários projetos de intervenção comunitária existentes na UCC, como por 

exemplo o gabinete do cantinho da amamentação, o gabinete da vacinação, o gabinete da ECCI, 

o ginásio utilizado para atividades do projeto “Preparação para o nascimento e parentalidade”, 

entre outras. Na unidade existem ainda vestiários, casas-de-banho, copa e um espaço adaptado 

para lavandaria, criado durante o atual contexto de pandemia.  

A UCC dispõe de 2 veículos automóveis, um pertencente à ECCI e um outro cedido 

pela Câmara Municipal do concelho C, e que permite o apoio e desenvolvimento dos vários 

projetos de intervenção na comunidade. 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO CONCELHO C 
 

O concelho C apresenta uma área total de 153,4 km2 e uma população residente de 

10 416 habitantes (PORDATA, 2020), acompanhando a tendência da região e do país, 

apresentando uma estrutura etária característica do envelhecimento demográfico transversal a 

várias regiões (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020), como se pode verificar pelo 

gráfico 1.  

 

 
Gráfico 1– Pirâmide Etária do Concelho C (com base em valores estimados a 31/12/2020). Fonte: POR-
DATA (2020). Consultado de 14 a 17 de abril de 2021. Elaboração própria. 

O aumento do índice de envelhecimento para 160,4%, isto é, o número de cidadãos com 

65 e mais anos, por cada 100 cidadãos com menos de 15 anos, e o aumento da longevidade de 

47,8% para 53,9%, valor indicativo da proporção de população com 75 ou mais anos com a 

população de 65 ou mais anos, são fatores que contribuem fortemente para a atual pirâmide 

etária do concelho. 

Porém, os ligeiros aumentos na taxa bruta de natalidade e taxa de fecundidade geral, 

verificados nos últimos anos, segundo dados do PORDATA (2020) contrabalançam com a 

evolução nestes indicadores a nível nacional, como se pode verificar nas tabelas seguintes (2 e 

3). 

 

 

85 ou mais
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09

0-04
Mulheres Homens 
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 Taxa Bruta de Natalidade (‰) 
Anos 2016 2017 2018 2019 
Portugal  8,4 8,4 8,5 8,4 
Algarve 9,5 9,6 9,9 10,0 
Concelho C 8,1 8,6 8,9 9,6 
Tabela 2 – Taxa bruta de natalidade de Portugal, da região e do concelho C. Fonte: PORDATA (2020). 
Consultado de 14 a 17 de abril de 2021. Elaboração própria. 

 

 Taxa de Fecundidade Geral (‰) 
Anos 2016 2017 2018 2019 
Portugal  37,1 37,2 37,9 37,9 
Algarve 41,7 42,8 44,4 45,6 
Concelho C 36,1 38,7 40,8 44,8 
Tabela 3 – Taxa de fecundidade geral de Portugal, da região e do concelho C. Fonte: PORDATA (2020). 
Consultado de 14 a 17 de abril de 2021. Elaboração própria. 

 

Ainda assim, o concelho C, não deixa de ser um concelho do interior, com zonas mais 

despovoadas de serra, apresentando uma densidade populacional baixa, de 67,9 habitantes por 

km2 (hab/km2), tendência que se agravou nos últimos anos, acompanhando igualmente a 

tendência da região e do país (PORDATA, 2021), demonstrado na tabela 4.  

 

 Densidade Populacional (hab./Km2) 
Anos 2016 2017 2018 2019 
Portugal  112,0 111,7 111,5 111,5 
Algarve 88,4 88,2 87,9 87,8 
Concelho C 68,8 68,4 68,1 67,9 
Tabela 4 – Densidade Populacional de Portugal, da região e do concelho C. Fonte: PORDATA (2020). 
Consultado de 14 a 17 de abril de 2021. Elaboração própria.  

  

A nível socioeconómico o concelho C tem nas suas principais atividades económicas a 

indústria corticeira, a indústria extrativa, indústria transformadora e a agricultura. A taxa de 

atividade no concelho, informação relativa aos Censos de 2011, é de 47,2%, encontrando-se a 

par da taxa apresentada na região (48,9%) no mesmo período (Câmara Municipal do Concelho 

C, s.d.).  
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PARTE III: METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 

 

A metodologia de planeamento, primeiramente utilizada em diversos setores 

económicos e sociais, começou a ganhar lugar de destaque em 1977, quando a OMS referiu o 

planeamento em saúde como uma metodologia útil e prática para o desenvolvimento de 

políticas governamentais, com impacto positivo no desenvolvimento da saúde. Esta é 

influenciada por vários fatores, biológicos e ambientais, estilos de vida e aspetos relacionados 

com a organização dos serviços de saúde, pelo que a racionalização das decisões, a capacidade 

de adequação à realidade e a perspetiva futura, reiteram a necessidade e assentam na base do 

que é o planeamento em saúde (Imperatori & Giraldes, 1993). 

O planeamento em saúde é definido como o uso racional dos recursos com a finalidade 

de alcançar os objetivos definidos, tendo em vista a redução dos problemas identificados como 

prioritários, através de um conjunto de atividades criteriosamente programadas (Imperatori & 

Giraldes, 1993).  

Este é um processo contínuo, dinâmico e cíclico, que assenta na progressão entre as 

etapas: “Diagnóstico de Situação; Definição de Prioridades; Fixação de Objetivos; Seleção de 

Estratégias; Elaboração de programas e projetos; Preparação da execução; Execução e 

Avaliação” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.30). 

Ao longo de todo o processo de planeamento nenhuma etapa deverá ser entendida como 

concluída, podendo existir a necessidade de voltar à etapa anterior para reformulação, da mesma 

forma que concluída a etapa da avaliação, existirá sempre a necessidade de regressar à primeira 

etapa, de forma integrar no processo de planeamento, informação atualizada à luz das 

modificações existentes (Imperatori & Giraldes, 1993) (Figura 1).  
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Figura 1 – Diagrama do processo de planeamento da saúde. Fonte: Imperatori & Giraldes (1993, p.29). 
Elaboração própria.  

 

Na terceira parte do relatório abordaremos cada uma das etapas da metodologia do 

planeamento em saúde, adotado para a elaboração do projeto de intervenção comunitária 

desenvolvido em contexto de estágio, através da análise descritiva e reflexiva das mesmas, em 

consonância com as etapas e fundamentação do MMPBE, já apresentado no enquadramento 

teórico.  
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1.  DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

O diagnóstico de situação é a primeira etapa do processo de planeamento em saúde, 

constituindo a primeira fase do planeamento estratégico na elaboração de programas e projetos 

(Imperatori & Giraldes, 1993). Este deverá ser suficientemente alargado e aprofundado, de 

forma a permitir a identificação dos principais problemas e respetivos fatores condicionantes, 

assim como das suas causas; deverá ser igualmente sucinto, rápido e claro, permitindo a ação 

em tempo útil, por forma a não comprometer as etapas seguintes (Imperatori & Giraldes, 1993; 

Tavares, 1992). 

A qualidade do diagnóstico de situação dependerá igualmente da qualidade e quantidade 

de informação obtida durante esta etapa, assim como do contributo de outras disciplinas, como 

a epidemiologia, estatística, sociologia, entre outras, que permitirá a identificação dos 

problemas e a determinação das prioridades (Imperatori & Giraldes, 1993). 

 Nos subcapítulos seguintes apresenta-se a descrição do processo de diagnóstico de 

situação realizado, dos resultados obtidos e da reflexão conducente à determinação de 

prioridades e pertinência do tema.  

 

1.1. POPULAÇÃO-ALVO 

 

A população-alvo é o objeto do estudo, sendo caracterizada por um conjunto de 

elementos ou pessoas que apresentam características comuns, definidas por um conjunto de 

critérios de inclusão (Fortin et al., 2009).  

Para a realização do diagnóstico de situação e valorizando o explanado no 

enquadramento teórico e na análise do contexto de estágio, e pelo facto das unidades 

curriculares Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e Estágio Final se 

desenvolverem em contexto de UCC a população-alvo foi definida como o conjunto de 

Enfermeiros a exercer funções nas UCC’s do ACeS A. 

Da população-alvo composta por 74 enfermeiros, cinco encontravam-se ausentes do 

serviço por variadas situações, nomeadamente atestado médico, licença de maternidade e 

licença de interesse público pelo que a população-alvo elegível foi constituída por 69 

enfermeiros a exercerem funções nas UCC’s do ACeS A.  
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1.2. INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 

A primeira etapa para a mudança da PBE é a avaliação da necessidade de mudança da 

prática, assim, numa fase inicial do diagnóstico de situação poderá ser pertinente a colheita de 

dados internos sobre a prática atual (Larrabee, 2011), pelo que o recurso a um método de 

colheita de dados foi essencial.  

Na escolha do instrumento de colheita de dados, o tipo de dados necessários deve ser 

tido em consideração (Larrabee, 2011), sendo a escolha realizada de acordo com as variáveis, 

operacionalização e análise estatística objetivada (Fortin et al., 2009). 

Desta forma, pretendeu-se obter informação que possibilitasse a caracterização 

sociodemográfica, profissional e académica da população-alvo, bem como a caracterização dos 

seus conhecimentos sobre a área temática, de forma a obter a sua perceção quanto à pertinência 

da temática no contexto de prestação de cuidados. Pretendeu-se ainda, compreender em que 

medida a população-alvo estaria disponível para a implementação de estratégias futuras, pelo 

que no momento da colheita de dados, foi necessário obter informação que permitisse 

identificar as áreas com maior necessidade de intervenção no âmbito da Cultura de Segurança 

dos doentes nos Cuidados de Saúde Primários. 

Assim, foi selecionado como método de colheita de dados a aplicação de um 

questionário. Este é um método que tem como finalidade a obtenção de informação sobre factos, 

conhecimentos, atitudes, crenças e opiniões (Fortin et al., 2009), pelo que no atual contexto 

configurou-se o método adequado, uma vez que permitiria obter a informação necessária, e 

segundo Fortin et al. (2009), com menor risco de enviesamento e menores constrangimentos 

relacionados com a disponibilidade dos participantes, podendo este ser preenchido no momento 

que lhes fosse mais oportuno. 

Segundo Fortin et al. (2009), antes da construção de um questionário dever-se-á 

pesquisar na literatura a existência de um instrumento de medida que corresponda ao objetivo 

da investigação. Neste contexto, e em resultado da pesquisa, obteve-se o “Questionário de 

Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Cuidados de Saúde Primários” [QACSD-

CSP], um questionário traduzido e adaptado ao contexto português pela Prof.ª Dr.ª Margarida 

Eiras e adotado na metodologia seguida pela DGS para a realização da avaliação da cultura de 
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segurança organizacional ao nível dos cuidados de saúde primários, como estipula a norma n.º 

003/2015 (DGS, 2017; DGS, 2019). 

O QACSD-CSP é destinado a todos os profissionais e colaboradores dos CSP (DGS, 

2019) e permite a avaliação da cultura de segurança em cinco áreas da qualidade 

(“Centralização no doente; Eficácia; Oportunidade; Eficiência e Equidade”) (DGS, 2017, p.4) 

e comporta dez dimensões:  
“1. Trabalho em Equipa; 
2. Seguimento do doente; 
3. Aprendizagem organizacional; 
4. Perceções gerais acerca da qualidade da segurança do doente; 
5. Formação e treino dos profissionais; 
6. Apoio pela gestão de topo; 
7. Comunicação acerca do erro; 
8. Abertura na comunicação; 
9. Processos administrativos e uniformização do procedimento; 
10. Pressão e ritmo do trabalho” (DGS, 2017, p.51). 
 

1.2.1. Construção e Adaptação do Instrumento de Colheita de Dados 
 

Segundo Fortin et al. (2009), pode ser necessária a adaptação de um questionário através 

da inclusão ou exclusão de questões, necessidade esta que se mostrou essencial, tendo em vista 

o objetivo do diagnóstico de situação.  

Numa primeira fase, e após realização de pesquisa bibliográfica, foram elaboradas 

questões compreendidas como pertinentes para o diagnóstico de situação, pelo que foi 

formulada uma primeira e segunda parte do questionário, destinadas à caracterização 

sociodemográfica, profissional e académica e caracterização dos conhecimentos da população-

alvo sobre a cultura de segurança do doente, respetivamente. As primeiras partes foram então 

constituídas por questões fechadas (questões dicotómicas, entre “sim” e “não”; questões de 

escolha múltipla e questões de gradação), uma vez que têm a vantagem de serem de simples 

resposta e de simples codificação, permitindo uma análise rápida, uniforme e comparável entre 

resultados (Fortin et al., 2009). Por outro lado, houve também a necessidade de elaborar 

algumas questões abertas, na sequência de algumas questões-filtro, pela necessidade de obter 

informação sobre aspetos mais aprofundados relativamente aos conhecimentos da população-

alvo, mesmo correndo o risco de se tornarem questões incompletas pela fraca adesão dos 

participantes à sua resposta (Fortin et al., 2009). 
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A terceira parte do questionário ficou destinada ao QACSD-CSP, porém houve a 

necessidade de o adaptar no sentido de se adequar às atividades desenvolvidas nas UCC.  

Após este processo inicial de redação e adaptação do questionário foi necessário 

submeter o esboço à discussão e crítica de peritos da área (Fortin et al., 2009). Desta forma, foi 

constituído um painel de quatro peritos na área da qualidade (2 enfermeiros a exercer funções 

numa UCC não pertencente ao ACeS A e que integram uma CQSD; 1 enfermeira gestora, 

coordenadora de uma UCC não pertencente ao ACeS A; e 1 enfermeiro gestor e Presidente de 

uma CQSD não pertencente ao ACeS e à ARS) para analisarem a validade do questionário, isto 

é, avaliar as questões e determinar se o instrumento é adequado para a colheita de dados 

pretendida. O questionário foi então analisado e validado pelos peritos, que apresentaram 

algumas sugestões de melhoria. O processo de validação encontra-se descrito 

pormenorizadamente no Apêndice I.  

Transposta esta fase o questionário foi submetido a pré-teste. Fase considerada 

indispensável por Fortin et al. (2009), uma vez que esta se revela uma prova de eficácia do 

questionário. O pré-teste foi então aplicado numa amostra com características semelhantes às 

da população-alvo, isto é, enfermeiros a exercer funções numa UCC, porém pertencentes a um 

ACeS diferente do da população-alvo do diagnóstico de situação. Este foi respondido por quatro 

participantes, tendo os dados colhidos respondido ao objetivo do trabalho o que demonstrou a 

sua adequação.  

 

 O questionário final aplicado à população-alvo (Apêndice II) está dividido em três 

partes: 

I Parte: Caracterização sociodemográfica, profissional e académica; 

II Parte: Caracterização dos conhecimentos sobre a Cultura de Segurança do Doente; 

III Parte: Questionário adaptado do QACSD-CSP.  

O questionário é ainda constituído por uma breve introdução onde constam informações 

relativas à temática, contextualização e objetivo do diagnóstico de situação bem como das 

questões éticas que lhe são inerentes. 
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1.3. QUESTÕES ÉTICAS 
 

As questões éticas deverão estar sempre presentes ao longo de todas as etapas de um 

processo de investigação (Nunes, 2013), desde a escolha do tema à definição do tipo de estudo, 

recrutamento do população-alvo, forma de colheita de dados e a sua análise, bem como a 

divulgação dos resultados (Fortin et al., 2009; Nunes, 2013). 

Desta forma, todos os projetos de investigação deverão estar sujeitos a uma avaliação 

ética (Nunes, 2013), pelo que deverão ser feitos pedidos de autorização para a sua realização, 

bem como o pedido de parecer à Comissão de Ética da organização (Fortin et al., 2009). Nesta 

avaliação deverão ser compreendidos os princípios básicos do projeto, assim como a relação 

risco-benefício e a garantia do respeito pelos direitos dos participantes, nomeadamente 

consentimento informado, livre e esclarecido, anonimato e confidencialidade e questões 

relacionadas com a proteção de dados (Nunes, 2013). 

Nas atuais circunstâncias o pedido de parecer foi realizado à Comissão de Ética para a 

Saúde, da ARS Algarve, através do preenchimento do formulário presente no site institucional 

(Apêndice III), que foi posteriormente submetido via e-mail, obtendo-se assim o parecer 

positivo e autorização formal do Conselho Diretivo da ARS Algarve (Anexo I). 

Concomitantemente também foi feito o pedido de autorização para o desenvolvimento do 

diagnóstico de situação nas UCC do ACeS A à Sr.ª Diretora Executiva (Apêndice IV), tendo 

este sido autorizado pela mesma (Anexo II). 

  

1.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os resultados obtidos através do preenchimento dos questionários pelos participantes, 

foram organizados e tratados através do Statistical Packatage for Social Sciences® [SPSS] 

versão 27, licenciado para utilização pelo Instituto Politécnico de Beja. 

Para a análise descritiva das questões foram utilizadas frequências absolutas (f) e 

frequências relativas (%).  

Na análise de cada uma das dez dimensões foram considerados os somatórios das 

frequências relativas (%) de respostas positivas “Concordo” e “Concordo Fortemente”, ou 

“Discordo” e “Discordo Fortemente” para questões formuladas pela negativa, de acordo com a 
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escala de Likert apresentada no questionário. Após a obtenção das percentagens por cada 

questão, foi realizada a média por cada dimensão, de acordo com o número de questões que as 

constituem. Para análise das cinco áreas da qualidade dos cuidados de saúde o método utilizado 

foi semelhante, recorrendo-se ao somatório das frequências relativas das respostas positivas 

“Muita Boa” e “Excelente”. 

 

1.5. ANÁLISE REFLEXIVA DOS RESULTADOS 

 

Após a colheita dos dados e a análise estatística dos mesmos, procedeu-se à análise 

reflexiva dos resultados, através da comparação entre dados internos e externos, onde foram 

considerados os resultados dos relatórios disponíveis e a literatura obtida através da pesquisa 

bibliográfica realizada – segunda e terceira etapa do MMPBE (Larrabee, 2011), assim como 

dados da região e do ACeS A fornecidos pela CQSD do ACeS A.  

Os resultados que se apresentam de seguida são a síntese dos resultados obtidos. Os 

gráficos referentes aos dados apresentados encontram-se em apêndice, permitindo uma visão 

mais pormenorizada dos mesmos (Apêndice V).  

Da população elegível de 69 enfermeiros, 58 (84,1%) responderam ao questionário, dos 

quais foram excluídos seis (8,7%) por não apresentarem o consentimento informado 

devidamente assinalado e um (1,4%) por não responder a mais de 50% das questões presentes 

no questionário. Desta forma N= 51, o que corresponde a uma taxa de adesão de 73,9%.  

Estes dados demonstram que a cultura de segurança do doente começa a ser integrada e 

assumida como uma preocupação no âmbito das atividades desenvolvidas nas UCC’s do ACeS 

A. Em anos anteriores, no mesmo ACeS, aquando da avaliação da cultura de segurança do 

doente nos CSP, como preconiza a Norma da DGS n.º 003/2015 a taxa de adesão melhorou dos 

9,6% em 2015 (DGS, 2017), para os 49% em 2019, segundo dados fornecidos pela CQSD do 

ACeS A, embora os dados sejam relativos a uma população constituída por todos os 

profissionais de saúde e funcionários, não sendo por isso possível a comparação real entre as 

taxas de adesão à avaliação, por parte dos enfermeiros.  

De salientar que a meta proposta no PNSD 2015-2020 era atingir uma taxa de adesão ≥ 

90% à avaliação da cultura de segurança (Ministério da Saúde, 2015a). 
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No que concerne à primeira parte do questionário, referente à caracterização 

sociodemográfica, académica e profissional dos participantes, os resultados obtidos encontram-

se na tabela 5.  

Variável f % 

Género 

    Feminino 

    Masculino 

    Outro 

51 

43 

8 

0 

100 

84,3 

15,7 

0 

Idade (intervalo de anos) 

    20-29 

    30-39 

    40-49 

    ≥50 

51 

7 

12 

17 

15 

100 

13,7 

23,5 

33,3 

29,4 

Formação Académica 

    Bacharelato 

    Licenciatura 

    Mestrado 

    Doutoramento 

51 

2 

38 

10 

1 

100 

3,9 

74,5 

19,6 

2,0 

Título Profissional de Enfermeiro Especialista 

    Não 

    Sim 

 

    Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

    Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

    Enfermagem de Reabilitação 

    Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica 

    Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

    Enfermagem Médico-Cirúrgica 

51 

28 

23 

 

14 

1 

3 

3 

1 

1 

100 

54,9 

45,1 

 

27,4 

2,0 

5,9 

5,9 

2,0 

2,0 
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Tempo de experiência profissional (intervalo de anos) 

    0-5 

    6-10 

    11-15 

    16-20 

    ≥21 

51 

7 

2 

10 

8 

24 

100 

13,7 

3,9 

19,6 

15,7 

47,1 

Tempo de experiência profissional nos Cuidados de Saúde 
Primários (intervalo de anos) 

    0-5 

    6-10 

    11-15 

    16-20 

    ≥21 

51 

 

18 

10 

6 

8 

9 

100 

 

35,3 

19,6 

11,8 

15,7 

17,6 

Tempo de experiência profissional na Unidade de Cuidados na 
Comunidade atual (intervalo de anos) 

    0-5 

    6-10 

    11-15 

    16-20 

    ≥21 

51 

 

22 

20 

8 

1 

0 

100 

 

43,1 

39,2 

15,7 

2,0 

0 

Tabela 5 – Caracterização sociodemográfica, académica e profissional dos Enfermeiros das UCC’s do 
ACeS A (2021). Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 

 

 Estes dados revelam que a população-alvo é constituída maioritariamente por 

enfermeiras (84,3%), com idades compreendidas entre os 40 e 49 anos (33,3%) e os 50 ou mais 

anos (29,4%). O grau académico mais frequente é o grau de licenciatura (74,5%), seguindo-se 

o grau de mestre (19,6%). Perto de metade da população-alvo possui o título profissional de 

Enfermeiro Especialista (45,1%), salientando-se 27,4% na área de especialização em ESCSP.  
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 Relativamente ao tempo de experiência profissional, 47,1% dos enfermeiros 

respondentes exercem funções há 21 ou mais anos, dos quais apenas 17,6% se encontram há 

igual período de tempo a exercer funções nos CSP. 35,3% dos enfermeiros exercem funções 

nos CSP há cinco ou menos anos. Quanto ao tempo de experiência profissional na atual UCC, 

43,1% e 39,2% encontram-se a exercer funções no intervalo de anos entre 0-5 anos e os 6-10 

anos respetivamente.  

 A segunda parte do questionário foi constituída por questões que nos permitiram 

caracterizar a população-alvo do ponto de vista dos seus conhecimentos no âmbito da segurança 

do doente, verificando-se os seguintes resultados (Tabela 6). 

 

 

 

Variável f % 

Formação na área da segurança do doente 

    Não 

    Sim 

     

Contexto da Formação * 

    Formação em Serviço 

    Formação Profissional 

    Formação Académica 

    Outro 

51 

19 

32 

 

 

22 

12 

5 

1 

100 

37,3 

62,7 

 

 

- 

- 

- 

- 

Conhecimento sobre as recomendações da União Europeia 

    Não 

    Sim 

51 

23 

28 

100 

45,1 

54,9 

Conhecimento sobre o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 

    Não 

    Sim 

51 

30 

21 

100 

58,8 

41,2 
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Conhecimento sobre as medidas adotadas na UCC no âmbito da 
Segurança do Doente 

    Não 

    Sim 

    Não respondeu   

51 

 

31 

18 

2 

100 

 

60,8 

35,3 

3,9 

Importância atribuída à adoção de medidas para a Segurança do 
Doente na UCC 

    Nada Importante 

    Pouco Importante 

    Moderadamente Importante 

    Importante 

    Muito Importante 

    Não respondeu 

51 

 

0 

0 

7 

13 

29 

2 

100 

 

0 

0 

13,7 

25.5 

56,9 

3,9 

Necessidade de realização de formação em serviço no âmbito da 
segurança do doente 

   Não 

   Sim 

   Não respondeu 

51 

 

0 

49 

2 

100 

 

0 

96,1 

3,9 

Tabela 6 – Caracterização dos conhecimentos sobre a cultura de segurança do doente dos Enfermeiros 
das UCC’s do ACeS (2021). Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 

* Contexto de Formação (Questão com possibilidade de várias escolhas numa lista de enunciados). 

  

Dos quais se evidenciam: 

- 62,7% dos enfermeiros já haviam realizado formação no âmbito da segurança do 

doente, sendo 43,1% em contexto de formação em serviço. Estes dados demonstram que o 

desenvolvimento de planos de formação em serviço que contemplem temáticas no âmbito da 

segurança do doente, ação preconizada pelo PNSD 2015-2020, na persecução das metas a 

atingir no âmbito do Objetivo Estratégico 1 – Aumentar a cultura de segurança do ambiente 
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interno” (Ministério da Saúde, 2015a), não foram ainda, verdadeiramente integradas nas UCC’s 

do ACeS A. 

- 54,9% dos enfermeiros responderam conhecer as recomendações da UE no âmbito da 

segurança do doente; 41,2% reponderam conhecer o PNSD 2015-2020; porém, a nível local 

apenas 35,2% dos enfermeiros referiram conhecer as medidas implementadas na sua UCC no 

âmbito da segurança do doente. Destes 18 enfermeiros, apenas 14 responderam à pergunta 

filtro, na qual era pedido que enumerassem as medidas por eles reconhecidas no âmbito da 

segurança do doente nas suas UCC’s.  

As respostas foram categorizadas por área temática, de acordo, e sempre que possível, 

com a nomenclatura adotada nos objetivos estratégicos do PNSD e encontram-se na tabela 7, 

por ordem decrescente de frequência. Os resultados demonstram que, de facto, existem 

intervenções e projetos implementados nas UCC’s que vão ao encontro dos objetivos 

estratégicos do PNSD 2015-2020, porém estes ainda não são percebidos pela maioria da 

população-alvo como atividades relacionadas com a segurança do doente, nomeadamente no 

que concerne aos objetivos estratégicos: 2 - Aumentar a segurança da comunicação; 5 - 

Assegurar a identificação inequívoca dos doentes; 6 - Prevenir a ocorrência de quedas; 7 - 

Prevenir a ocorrência de úlceras por pressão e 9 - Prevenir e controlar as infeções e as 

resistências aos antimicrobianos.  

Área Temática Frequência 

Prevenção de Quedas 

Prevenção e Controlo da infeção e da resistência aos antimicrobianos 

Prevenção de Úlceras por Pressão 

Segurança na Comunicação 

Visitação Domiciliária (Norma) 

Identificação Inequívoca dos Utentes 

Formação em Serviço 

Avaliação da Deglutição (Norma) 

Elo de ligação à Comissão de Qualidade e Segurança do ACeS 

Educação para a Saúde  

8 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 
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Ainda na segunda parte do questionário, foi pedido aos enfermeiros que, de acordo, com 

uma escala de Likert atribuíssem a menção de “Nada Importante” a “Muito Importante” à 

adoção de medidas para a segurança do doente nas suas UCC’s. Assim, 25,5% e 56,9% dos 

enfermeiros responderam “Importante” e “Muito Importante” respetivamente. Esta questão era 

igualmente precedida de uma questão filtro, em que se pedia novamente aos participantes que 

enumerassem as medidas que consideravam pertinentes a serem implementadas na sua UCC. 

Dos 42 enfermeiros que consideraram a adoção de medidas para a segurança do doente nas suas 

UCC’s como “Importante” e “Muito Importante”, apenas 29 responderam à questão filtro. As 

respostas categorizadas por área temática, utilizando o critério já anteriormente descrito, 

encontram-se na tabela 8, igualmente apresentadas por ordem decrescente de frequência de 

resposta.  

 

Área Temática Frequência 

Segurança na Comunicação 

Notificação, análise e prevenção de incidentes  

Prevenção de Quedas 

Prevenção de Úlceras por Pressão 

Prevenção e Controlo da Infeção e da resistência aos antimicrobianos 

Formação em Serviço 

Identificação Inequívoca de Utentes 

Trabalho em Equipa 

Uniformização de Procedimentos 

Adequação de Recursos (equipamento e matérias) 

Estrutura Organizacional 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

Equipamento de Proteção Individual 

Banco de ajudas técnicas (Projeto) 

1 

1 

Tabela 7 – Frequências de resposta por área temática, relativas às medidas já implementadas nas UCC’s 
no âmbito da segurança do doente. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 



 

 

 

fev-22 | Página 48 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

Segurança na utilização da medicação 

Acessibilidade 

Cultura de segurança do ambiente interno 

Literacia em Saúde  

Prevenção da sobrecarga do cuidador informal 

Prevenção da violência em adultos 

Tratamento de feridas crónicas 

Resiliência 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tabela 8 – Frequências de resposta por área temática, relativas às medidas consideradas “Importantes” 
e “Muito Importantes” a implementar nas UCC’s. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração 
própria.  

 

Novamente as respostas foram ao encontro do que são os objetivos estratégicos do 

PNSD 2015-2020, revelando que de facto existe necessidade de analisar os resultados e integrá-

los nas atividades das UCC’s. 

A segunda parte do questionário terminava com uma questão relativa à necessidade de 

formação em serviço no âmbito segurança do doente, em que 96% dos enfermeiros 

responderam afirmativamente. 

  

Na terceira e última parte do questionário, constituída pela adaptação do QACSD-CSP, 

nas questões relativas à segurança dos doentes e à qualidade, presentes na secção A, os 

resultados não evidenciaram aspetos com potencial de melhoria, uma vez que não foram 

identificados problemas frequentes nas áreas avaliadas. Os resultados da secção encontram-se 

sintetizados na tabela 9. 

 

Questões % respostas pela positiva 
 

A1. Acesso aos Cuidados: A equipa da UCC consegue 
dar resposta num prazo de 48 horas, quando se trata de 
uma solicitação/referenciação, no âmbito da ECCI 
e/ou cantinho da amamentação e/ou visitação à 
puérpera e recém-nascido, entre outros. 

Semanalmente: 29,4% 

Mensalmente: 58,8% 
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A2. Identificação do Doente: Foi utilizado um 
processo clínico que não correspondia ao do doente 
(Por exemplo: processo em suporte papel, Sclínico®, 
entre outros).  

 

Não se aplica/não sei: 33,3% 

Não sucedeu nos últimos 12 meses: 45,1% 

1 ou 2 vezes nos últimos 12 meses 13,7% 
 

A3. Registos e Processos Clínicos: O processo clínico 
não estava disponível quando foi necessário. 

 

 
A4. Registos e Processos clínicos: Foi arquivada ou 
introduzida informação clínica no processo que não 
correspondia ao do doente. 

Não se aplica/não sei: 19,6% 

Não sucedeu nos últimos 12 meses: 35,3% 

1 ou 2 vezes nos últimos 12 meses: 19,6% 

 

Não se aplica/não sei: 23,5% 

Não sucedeu nos últimos 12 meses: 52,9% 

1 ou 2 vezes nos últimos 12 meses: 19,6% 
 

A5. Equipamento médico: O equipamento médico não 
funcionava adequadamente ou necessitava de 
substituição. 
 

Não se aplica/não sei: 15,7% 

Não sucedeu nos últimos 12 meses: 19,6% 

1 ou 2 vezes nos últimos 12 meses: 27,5% 

Tabela 9 – Resultados referentes às questões sobre segurança dos doentes e qualidade, presentes na 
secção A da III Parte do questionário. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

Na Secção B, com questões relativas à gestão e troca de informação precisa e atempada 

com laboratórios ou centros de imagem externos, consultórios ou médicos externos, farmácias 

e hospitais, as respostas demonstraram que são identificados alguns problemas, numa maior 

frequência com os hospitais, como se pode verificar na tabela 10.  
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Variável 

Frequência com se verificam problemas 
na troca de informação precisa, 
completa e atempada, com: 

 

 

 

Laboratórios ou centros 
de imagem externos 

 

 

Outros consultórios 
médicos ou médicos 

externos 

 f % f % 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensalmente 

Várias vezes nos últimos 12 meses 

Uma ou duas vezes nos últimos 12 meses 

Não houve nos últimos 12 meses 

Não sei/ Não se aplica 

0 

2 

3 

2 

3 

5 

36 

0 

3,9 

5,9 

3,9 

5,9 

9,8 

70,6 

0 

2 

4 

6 

4 

5 

30 

0 

3,9 

7,8 

11,8 

7,8 

9,8 

58,8 

 Farmácias Hospitais 

f % f % 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensalmente 

Várias vezes nos últimos 12 meses 

Uma ou duas vezes nos últimos 12 meses 

Não houve nos últimos 12 meses 

Não sei/ Não se aplica 

0 

0 

3 

3 

1 

6 

38 

0 

0 

5,9 

5,9 

2,0 

11,8 

74,5 

0 

4 

2 

8 

11 

9 

17 

0 

7,8 

3,9 

15,7 

21,6 

17,6 

33,3 

Tabela 10 – Frequência com que se verificam problemas na troca de informação precisa, completa e 
atempada com os diferentes prestadores de serviços e instituições. Fonte: Instrumento de colheita de 
dados. Elaboração própria. 
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A comunicação é um importante pilar da segurança do doente, pelo que as instituições 

deverão implementar procedimentos de forma a assegurar a comunicação precisa e atempada 

de informação, evitando lacunas que poderão causar quebras na continuidade dos cuidados 

prestados aos utentes, aquando da transferência de responsabilidade, como é o caso das 

transferências ou altas dos doentes (Ministério da Saúde, 2015a). A “Segurança da 

Comunicação” constitui o objetivo estratégico n. º2 do PNSD 2015-2020. 

 

  As seguintes secções do questionário, secção C, D, E F, apresentavam questões 

relacionadas com o ambiente interno institucional e com a prestação de cuidados de saúde, que 

de forma não sequencial constituíam as questões de avaliação das dez dimensões da cultura de 

segurança do doente, que se apresentam nas tabelas seguintes (Tabelas 11-20).  

 

 

Dimensão 1 – Trabalho em Equipa  

 

Os resultados obtidos na avaliação da dimensão 1 - “Trabalho em Equipa” (Tabela 11), 

demonstram que este se encontra bastante presente nas equipas que constituem as UCC’s do 

ACeS A.  

Nas avaliações de anos anteriores, os profissionais e colaboradores do ACeS A 

classificaram positivamente esta dimensão com 65% (em 2015) e 62% (em 2017), percentagens 

inferiores às obtidas a nível nacional de 76% (em 2015) e 74% (em 2017), segundo a CQSD do 

ACeS A.  

Questões % respostas 
positivas 

% por 
dimensão 

C1. Quando alguém fica muito sobrecarregado, os colegas ajudam. 88,2% 

81,4% 

C2. Há uma boa relação de trabalho entre os profissionais que 
prestam cuidados e os outros profissionais. 80,4% 

C5. Nesta unidade tratamo-nos com respeito. 78,4% 

C13. A ênfase vai para o trabalho em equipa, de forma a atender os 
utentes. 78,4% 

Tabela 11 – Percentagem de respostas positivas por questão e percentagem da dimensão Trabalho em 
Equipa. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 
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 Estes resultados demonstram que os enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do 

ACeS A compreendem a necessidade da entreajuda no seu contexto de trabalho, o que constitui 

uma ferramenta fundamental para a prestação de cuidados de saúde eficientes e seguros 

(Antonakos et al., 2021).  

 

 

Dimensão 2 – Seguimento do Doente 

 

 No âmbito da dimensão 2 - “Seguimento do Doente” (Tabela 12), a média de respostas 

positivas expressa em percentagem foi de 67,1%. Resultado que se encontra a par das anteriores 

avaliações da dimensão no ACeS A, com 74% (em 2015) e 68% (em 2017), resultados 

ligeiramente inferiores à avaliação nacional 77% (em 2015) e 76% (em 2017), segundo dados 

fornecidos pela CQSD do ACeS A. 

Questões % respostas 
positivas 

% por 
dimensão 

D3. Lembramos os doentes quando eles precisam de marcar 
consultas de rotina. 68,6% 

67,1% 

D5. Documentamos a forma como os nossos doentes crónicos 
seguem os seus planos de tratamento. 60,7% 

D6. Fazemos seguimento quando não recebemos a informação que 
esperamos por parte de um prestador externo. 56,8% 

D9. Fazemos seguimento aos doentes que necessitam de 
monitorização. 82,4% 

Tabela 12 – Percentagem de respostas positivas por questão e percentagem da dimensão Seguimento do 
Doente. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  

 

 O seguimento do doente requer uma monitorização adequada, pelo que se realça a 

importância dos sistemas informáticos, imprescindíveis no follow-up dos utentes (Antonakos et 

al., 2021). As tecnologias de informação e comunicação desempenham assim, um papel 

estruturante e fundamental para a continuidade de cuidados dentro da mesma instituição e na 

articulação com outros serviços e profissionais (Ministério da Saúde, 2015a).  



 

 

 

fev-22 | Página 53 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

 De referir igualmente a importância da referenciação de utentes e de situações 

problemáticas identificadas, “de acordo com os mandatos sociais dos diferentes profissionais 

envolvidas no processo de cuidados de saúde” (OE, 2017, p. 5).  

 

 

Dimensão 3 – Aprendizagem Organizacional 

 

 No que concerne à avaliação da dimensão 3 – “Aprendizagem Organizacional” (Tabela 

13), a avaliação encontra-se igualmente, acima dos resultados obtidos pelo ACeS A de 58% e 

55%, nas avaliações de 2015 e 2017, respetivamente, segundo dados da CQSD do ACeS A. No 

âmbito nacional esta dimensão obteve 72% e 71%, em 2015 e 2017, respetivamente.  

 

Questões % respostas 
positivas 

% por 
dimensão 

F1. Quando há um problema verificamos se é necessário mudar a 
forma como realizamos as coisas. 88,3% 

69,7% 
F5. Esta unidade é boa a adequar os procedimentos, de forma a 
assegurar que os erros não se repetem. 69,7% 

F7. Depois de fazermos mudanças para melhorar os procedimentos 
da prestação de cuidados, procedemos à avaliação para verificar se 
as mudanças funcionaram.  

51,2% 

Tabela 13 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Aprendizagem Organiza-
cional. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 

 

 Segundo a DGS (2017), a melhoria desta dimensão assenta na inovação, aprendizagem 

e trabalho em rede, por forma de identificar e resolver os problemas e erros identificados. A 

colaboração interdisciplinar é por isso fundamental, permitindo a persecução das metas 

organizacionais, através da interação e partilha de informação pertinente, tendo em vista a 

prestação de cuidados de saúde seguros e eficazes (Antonakos et al., 2021). 
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Dimensão 4 – Perceções Gerais sobre a Qualidade e Segurança do Doente  

 

 Os resultados obtidos na avaliação da dimensão 4 – “Perceções Gerais sobre a Qualidade 

e Segurança do Doente” (Tabela 14), mantêm a tendência das dimensões anteriores, 

apresentando resultados superiores às avaliações do ACeS A de 55% e 50% nos anos de 2015 

e 2017, respetivamente. Porém aproximam-se dos resultados obtidos a nível nacional, com 70% 

em 2015 e 69% em 2017, segundo a CQSD do ACeS A.  

 

Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

F2. Os procedimentos que usamos são bons para prevenir os erros que 
podem afetar os doentes. 71,8% 

73,8% 
F3R. Cometemos mais erros do que devíamos.  74,5% 

F4R.  É só por acaso que não se cometem mais erros que poderiam afetar 
os nossos doentes.  72,1% 

F6R. A quantidade de trabalho é mais importante do que a qualidade dos 
cuidados.  76,8% 

Tabela 14 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Perceções gerais sobre a 
Qualidade e Segurança do Doente. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.)  
 

 No âmbito desta dimensão a DGS (2017), realça a criação de estratégias para a 

divulgação de materiais sobre práticas seguras, assim como a sensibilização e formação de 

profissionais e colaboradores no âmbito da segurança do doente e da cultura de segurança das 

instituições. Ações de melhoria que vão ao encontro da dimensão seguinte. 

 

 

Dimensão 5 – Formação e Treino dos Profissionais 

 

 Os resultados obtidos na avaliação da dimensão 4 – “Formação e Treino dos 

Profissionais” (Tabela 15), refletem a necessidade da criação e adoção de um programa de 

formação no âmbito da segurança do doente, ação de melhoria sugerida pela DGS (2017).  
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 Embora os resultados obtidos evidenciem uma avaliação mais favorável, por parte dos 

enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, quando comparados com os 

resultados obtidos na mesma dimensão ao nível do ACeS de 35% (em 2015) e de 24% (em 

2017), e a nível nacional de 46% (em 2015) e de 44% (em 2017), a necessidade de formação 

em serviço no âmbito da segurança do doente foi uma necessidade identificada pelos 

enfermeiros na II parte do questionário, já descrita anteriormente. 

 

Questões % respostas 
positivas 

% por 
dimensão 

C4. Os profissionais têm formação quando se implementam 
procedimentos novos. 53% 

56,2% C7. Garante-se que os profissionais tenham formação necessária para 
desempenhar as suas funções. 58,8% 

C10R. Os profissionais são chamados a desempenhar funções para as 
quais não tiveram formação. 56,9% 

Tabela 15 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Formação e Treino dos 
Profissionais. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria. 
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) 
   

 

Dimensão 6 – Apoio pela Gestão de Topo 

 

As questões correspondentes à dimensão 6 “Apoio pela Gestão de Topo” (Tabela 16), 

foram respondidas por 47 enfermeiros, uma vez que estas eram precedidas por uma questão 

filtro, na qual enfermeiros gestores, detentores de cargos de direção ou responsáveis por 

decisões de ordem económica se encontravam isentos de respostas.  

Esta dimensão foi a segunda com menor avaliação, mantendo a tendência já verificada 

nas anteriores avaliações de 2015 e 2017, ao nível do ACeS A e a nível nacional. Estes 

resultados verificam-se igualmente, em estudos realizados na Grécia e Colômbia (Antonakos 

et al., 2021; Camacho-Rodríguez, 2020), com avaliações negativas da dimensão.  
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Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

E1R. Não são realizados investimentos financeiros suficientes para 
melhorar a qualidade.  8,6% 

31,9% 
E2R. Deixam que os erros continuem a acontecer. 38,3% 

E3. Dão prioridade elevada na melhoria dos procedimentos para os 
cuidados aos doentes. 42,5% 

E4R. Com demasiada frequência as suas decisões baseiam-se no que 
é melhor para a instituição e não no que é melhor para os doentes.  38,3% 

Tabela 16 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Apoio pela Gestão de Topo. 
Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) 
  

O papel dos gestores é fundamental para as organizações, pelo que estes têm o papel de 

fomentar a comunicação e a colaboração entre gestores e profissionais, com o objetivo comum 

de promover a segurança dos doentes (Antonakos et al., 2021) e consolidar uma cultura de 

segurança positiva, com a priorização de processos relacionados com a melhoria da prestação 

dos cuidados de saúde (Camacho-Rodríguez, 2020).  

Segundo a DGS (2017), deverá existir o envolvimento dos coordenadores na 

implementação de ações de melhoria no âmbito da segurança do doente, como por exemplo, 

através da inclusão de indicadores relacionados com a cultura de segurança, no processo de 

contratualização das unidades funcionais, já anteriormente abordado. 

 

 

Dimensão 7 – Comunicação acerca do erro 

 

 No âmbito da dimensão 7 – “Comunicação acerca do erro” (Tabela 17), a avaliação 

obtida é superior ao panorama fornecido pelos dados referentes às avaliações de 2015 e de 2017, 

nas quais o ACeS A obteve 43% e 44% e a nível nacional 55% e 54%, respetivamente, segundo 

a CSQD do ACeS A.  
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Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

D7R. Os profissionais sentem que os seus erros são usados contra 
eles.  51% 

63,2% 
D8. Falamos abertamente sobre os problemas do funcionamento da 
unidade. 56,8% 

D11. Falamos sobre as formas de prevenir a repetição dos erros. 76,4% 

D12. Os profissionais estão dispostos a dar informação sobre os erros 
que observam.  68,6% 

Tabela 17 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Comunicação acerca do 
erro. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) 
 

 Ainda assim, estes resultados são positivos, quando confrontados com a avaliação de 

27,7%, obtida num estudo realizado com enfermeiros dos CSP na Tunísia, no qual a dimensão 

“Comunicação acerca do erro” obteve a pior avaliação das dez dimensões. Esse estudo conclui 

que na Tunísia, o erro ainda é visto como um reflexo de poucas competências por parte dos 

profissionais, existindo uma cultura punitiva, que condiciona a notificação de eventos adversos 

e a aprendizagem e melhoria institucional (Tlili et al., 2020).  

 Em Portugal, a DGS (2017) fomenta a notificação de incidentes, por parte de 

profissionais e cidadãos, numa perspetiva de aprendizagem com o erro que possibilite a 

identificação dos riscos, perigos e vulnerabilidades das organizações, assim como a 

implementação de medidas preventivas da recorrência dos incidentes (Ministério da Saúde, 

2015a).  

 O Notific@® é o sistema nacional de notificação de incidentes, através do qual 

profissionais e cidadãos deverão reportar os incidentes ocorridos, promovendo assim o 

desenvolvimento da cultura de segurança (Ministério da Saúde, 2015a).  
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Dimensão 8 – Abertura na Comunicação 

 

 No que concerne à dimensão 8 – “Abertura na Comunicação” (Tabela 18), a avaliação 

foi novamente superior às avaliações obtidas em anos anteriores: ACeS 39% e 38%; Nacional 

54% e 52%, em 2015 e 2017, respetivamente. 

 

Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

D1. Os prestadores de cuidados consideram as propostas de melhoria 
dos procedimentos administrativos vindas dos colaboradores. 47,1% 

55,3% 
D2. Os funcionários são incentivados a expressar outros pontos de 
vista. 64,7% 

D4R. Os profissionais de saúde têm receio de fazer perguntas quando 
algo parece estar errado. 58,8% 

D10R. Nesta unidade é difícil expressar a discordância.  50,9% 

Tabela 18 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Abertura na Comunicação. 
Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) 
 

 Como ações de melhoria no âmbito da referida dimensão, a DGS (2017) preconiza o 

diálogo entre a gestão e os profissionais de saúde, através da realização de visitas e reuniões. 

Como já referido anteriormente a comunicação é um dos pilares fundamentais para a promoção 

da segurança do doente.  

  

 

Dimensão 9 – Processos Administrativos e Uniformização de Procedimentos 

 A dimensão 9 – “Processos Administrativos e Uniformização de Procedimentos”, 

obteve a classificação presente na tabela 19, encontrando-se a par das avaliações obtidas a nível 

nacional em anos anteriores. Relativamente ao ACeS A, as avaliações anteriores ficaram abaixo 

dos 50%, com 43% em 2015 e 38% em 2017, segundo a CQSD do ACeS A.   
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Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

C8R. Esta unidade é mais desorganizada do que deveria. 62,8% 

51% 

C9. Temos procedimentos para verificar se o trabalho é desenvolvido 
de forma correta. 33,4% 

C12R. Temos problemas com o fluxo de trabalho. 35,3% 

C15. Os profissionais seguem procedimentos normalizados no seu 
trabalho.  72,6% 

Tabela 19 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Processos Administrativos 
e Uniformização de Procedimentos. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) 
 

 Na avaliação da presente dimensão é de realçar os resultados obtidos nas questões C9 e 

C12, que por apresentaram avaliações negativas deverão ser alvo de reflexão e desenvolvimento 

de ações de melhoria futuras. A DGS (2017) preconiza o desenvolvimento de competências no 

âmbito da gestão de processos e a criação de planos de contingência.  

 

Dimensão 10 – Pressão e Ritmo de Trabalho 

 Por último, e com a avaliação mais baixa entre as dez dimensões, a dimensão 10 – 

“Pressão e Ritmo de Trabalho” (Tabela 20).  

 Estes resultados poderiam ser interpretados com base no aumento do fluxo de trabalho, 

exigido pela gestão das atividades no combate à pandemia por COVID-19, porém, quando 

comparados com as avaliações anteriores, referentes aos anos de 2015 e 2017, verifica-se que 

a avaliação negativa desta dimensão já era uma realidade conhecida. Em 2015 a dimensão 

obteve uma classificação de 15% no ACeS A e de 21% a nível nacional, e em 2017 uma 

classificação de 9% no ACeS A e de 21% a nível nacional, segundo dados fornecidos pela 

CQSD do ACeS A.  
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Questões 
% respostas 

positivas 
% por 

dimensão 

C3R. Muitas vezes sentimos pressão quando estamos a atender os 
doentes. 25,5% 

28,9% 

C6R. Temos demasiados doentes para a quantidade de profissionais 
que prestam cuidados. 25,5% 

C11. Temos profissionais suficientes para dar resposta à quantidade 
de doentes.  29,4% 

C14R. Temos demasiados doentes para poder executar tudo de forma 
eficiente.  35,3% 

Tabela 20 – Percentagem de respostas positivas e percentagem da dimensão Pressão e Ritmo de Traba-
lho. Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
(R – Questão apresentada pela negativa, pelo que foram consideradas as respostas “Discordo 
Fortemente” e “Discordo” como respostas pela positiva.) Fonte: Elaboração própria. 
  

 A nível internacional esta é igualmente das dimensões com piores avaliações 

(Antonakos et al., 2021; Astier-Peña et al., 2015; Camacho-Rodríguez, 2020), que segundo 

Antonakos et al. (2021), na Grécia reflete um problema crónico do sistema de saúde do país 

relacionado com o reduzido rácio de enfermeiros, cerca de 3,6 enfermeiros por 1000 habitantes. 

Valor este que é de facto bastante inferior quando comparado com outros países da europa 

(OCDE, 2019). Em Portugal o rácio situa-se nos 4,3 enfermeiros/1000 habitantes, valor 

igualmente contrastante com a média dos países da OCDE, de 9,3 enfermeiros/1000 habitantes 

(OCDE, 2019). 

No âmbito da melhoria da dimensão “Pressão e Ritmo de Trabalho”, a DGS (2017) 

recomenda a previsão das necessidades dos doentes e o ajuste da capacidade de resposta dos 

profissionais, através da adequação dos períodos de trabalho assistencial.  

 

 

Sucintamente no âmbito da avaliação das dez dimensões da cultura de segurança do 

doente, estes foram os resultados obtidos e ordenados por ordem decrescente, no qual se 

evidenciam pela negativa as dimensões “Apoio pela gestão de topo” e “Pressão e ritmo de 

trabalho” (Tabela 21). 
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O questionário terminava com a secção G, em que era pedido aos participantes que numa 

escala de Likert de “Muita Fraca” a “Excelente”, classificassem a sua unidade em cinco áreas 

da qualidade dos cuidados de saúde. Os resultados encontram-se na tabela seguinte: (Tabela 

22). 

 

 

 

 

 

Dimensões % respostas positivas 

1. Trabalho em equipa  81,4% 

4. Perceções gerais acerca da qualidade e segurança do doente 73,8% 

3. Aprendizagem organizacional 69,7% 

2. Seguimento do Doente 67,1% 

7. Comunicação acerca do erro 63,0% 

5. Formação e treino dos profissionais 56,2% 

8. Abertura na comunicação 55,3% 

9. Processos administrativos e uniformização de procedimentos 51,0% 

6. Apoio pela gestão de topo 31,9% 

10. Pressão e ritmo de trabalho  28,9% 

Tabela 21 – Percentagem de respostas positivas por dimensão da cultura de segurança do doente. 
Fonte: Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  
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Questões % respostas 
positivas 

a. Centralização no Doente: Responde às preferências, necessidade e valores de 
cada doente? 58,8% 

b. Eficácia: Baseia-se na evidência? 54,9% 

c. Oportunidade: Minimiza as esperas e os atrasos potencialmente causadores de 
danos? 76,4% 

d. Eficiência: Assegura uma prestação rentável (evita desperdício, abuso e uso 
incorreto de serviços)? 74,5% 

e. Equidade: Administra a mesma quantidade de cuidados a todas as pessoas sem 
privilegiar o género, a raça, a etnia, o nível socioeconómico, idioma, etc.? 82,3% 

Tabela 22 – Percentagem de respostas positivas por área de qualidade dos cuidados de saúde. Fonte: 
Instrumento de colheita de dados. Elaboração própria.  

 

 A classificação geral da segurança do doente obteve 52,9% de respostas positivas, na 

qual os sistemas e procedimentos clínicos estabelecidos para prevenir, detetar e corrigir 

problemas com potencial para afetar os doentes foram classificados como “Muito Bons” e 

“Excelentes”, encontrando-se a par dos resultados obtidos, em 2015 pela DGS, nos quais 51% 

dos profissionais e colaboradores dos CSP avaliava positivamente os sistemas e procedimentos 

da sua unidade funcional, na prevenção, detenção e correção de problemas que potencialmente 

afetam os doentes. Numa perspetiva internacional, a Grécia, na mesma avaliação apresentou 

uma média de respostas positivas na ordem dos 70% (Antonakos et al., 2021), contrabalançando 

com a avaliação global de 45% de respostas positivas obtidas num estudo realizado na 

Colômbia, em que a cultura de segurança do doente ainda não é considerada um pilar essencial 

para a segurança do doente e para a qualidade dos cuidados de saúde prestados (Camacho-

Rodríguez, 2020).  
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1.5.1. Identificação de Problemas e Necessidades 
 

Como referido anteriormente, a etapa do diagnóstico de situação tem como objetivo 

identificar problemas e determinar necessidades da população (Imperatori & Giraldes, 1992). 

Neste sentido, após a análise e reflexão dos resultados, foram identificadas as seguintes 

necessidades de intervenção:  

 

- Défice de conhecimentos no âmbito do Plano Nacional para a Segurança do Doente; 

- Necessidade expressa de realização de formação em serviço no âmbito da segurança do 

doente;  

- Necessidade de implementação de ações no âmbito da segurança na comunicação; 

- Necessidade de implementação de ações no âmbito da notificação, análise e prevenção de 

incidentes; 

- Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Apoio pela 

gestão de topo”; 

- Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Pressão e 

ritmo de trabalho”.  
 

1.6. PERTINÊNCIA DO TEMA 

Segundo Tavares (1992), a consonância entre o diagnóstico e as necessidades revela a 

pertinência do projeto, seja ele direcionado para a resolução ou minimização de um determinado 

problema de saúde ou para a adequação e aumento da eficiência de serviços prestadores de 

cuidados.  

Como demonstrado anteriormente a segurança do doente é reconhecida como um dos 

princípios fundamentais dos sistemas de saúde (OMS, 2002).  

Em Portugal, a qualidade dos cuidados prestados representa um dos quatro eixos 

estratégicos do PNS (DGS, 2015), onde integrado na ENQS, surge o Plano Nacional para a 

Segurança dos Doentes (Ministério da Saúde, 2015b; GSEAS, 2021), um plano criado em 

consonância com as recomendações do Conselho da União Europeia e que objetiva o alcance 
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de várias metas no âmbito da segurança do doente a nível nacional, e em todos os níveis de 

cuidados (Ministério da Saúde, 2015a).  

Um pouco por todo o mundo, a identificação e desenvolvimento da cultura de segurança 

dos profissionais de saúde tem sido encarada como uma estratégia na promoção de cuidados de 

saúde seguros e de qualidade (Camacho-Rodríguez, 2020; Souza et al., 2019; Tlili et al., 2020), 

pelo que a cultura de segurança do doente tem vindo a ganhar lugar de destaque. 

Porém, estudos realizados nesse âmbito são, maioritariamente relacionados com o 

contexto hospitalar (Astier-Peña et al., 2015; Camacho-Rodríguez, 2020), o que demonstra que 

a cultura de segurança dos doentes ainda não é vista como uma componente essencial dos CSP 

(Camacho-Rodríguez, 2020). Lacuna esta associada ao facto de apresentarem um baixo nível 

tecnológico, deixando a ideia de que a segurança dos doentes não é problema; pelos CSP 

apresentarem uma organização heterogénea ao nível dos locais de prestação de cuidados; pela 

complexidade da transição dos cuidados entre cuidados de saúde primários e cuidados 

especializados; e pela componente interpessoal presente que levanta desafios muito específicos 

a este nível de cuidados (Esmail et al., 2015).  

Estas premissas deixam clara a urgência de intervenção nesta área, não só a nível da 

sensibilização e formação dos profissionais sobre a temática, mas também ao nível da 

intervenção em áreas que se revelem prioritárias. 

 

  



 

 

 

fev-22 | Página 65 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

2. ANÁLISE REFLEXIVA DA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

 

Após a realização do diagnóstico de situação apresentado no capítulo anterior, e de 

acordo com a metodologia do planeamento em saúde, é chegada a fase de definir as prioridades, 

na qual problemas identificados na etapa do diagnóstico de situação serão hierarquizados 

(Imperatori & Giraldes, 1993). Esta etapa configura-se um processo de tomada de decisão, no 

qual, de acordo com a pertinência dos problemas, com a gestão eficiente dos recursos e a 

otimização dos resultados esperados, são determinados os problemas que necessitam de 

intervenção prioritária (Tavares, 1992), pelo que a etapa da definição de prioridades está 

intrínseca à própria natureza do planeamento (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993), nesta fase o grupo que realiza o planeamento 

poderá ser convenientemente alargado, tendo em vista a adesão ao projeto e consequentemente 

melhoria do resultado final, pelo que deverá ser considerada a inclusão de gestores, 

administradores e responsáveis pelo serviço, assim como a inclusão de especialistas na área dos 

problemas identificados, de forma a obter o seu contributo e conhecimentos, fundamentais para 

a factibilidade e execução do projeto. 

Neste sentido e após a identificação dos problemas através do diagnóstico de situação a 

estratégia considerada foi a realização de uma reunião conjunta, online, com a presença dos 

Enfermeiros Coordenadores das UCC’s e da CQSD do ACeS A, para apresentação dos 

resultados obtidos durante a fase de diagnóstico e posterior definição de prioridades, através de 

critérios de seleção. Porém, após contacto telefónico com os intervenientes, compreendeu-se 

que no período em que nos encontrávamos e pela conjuntura e exigência da gestão nas 

atividades desenvolvidas no âmbito do combate à COVID-19 essa estratégia seria inviável, quer 

pela disponibilidade de tempo, quer pela dificuldade em conciliar o momento para a realização 

da referida reunião com todos os intervenientes. 

Desta forma a estratégia encontrada para a realização da definição de prioridades foi a 

realização de uma reunião entre a equipa de gestão do projeto: aluna mestranda e Enfermeira 

Supervisora (Enfermeira Coordenadora da UCC C), onde através de um brainstorming não 

estruturado, se analisaram os resultados obtidos, assim como o horizonte de programação 

disponível, isto é, o momento para o qual é prevista a intervenção (Imperatori & Giraldes, 
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1993), a capacidade de intervenção e as circunstâncias e limitações consequentes do período 

pandémico atual.  

Assim, e considerando este conjunto de fatores, os problemas identificados na etapa do 

diagnóstico de situação foram ordenados com recurso à técnica de comparação por pares 

(Tabela 23), através da qual cada problema é comparado com os restantes (Tavares, 1992), 

tendo em vista a hierarquização dos mesmos.   

Para aplicação da técnica foram considerados os seguintes problemas/necessidades 

identificadas na etapa do diagnóstico de situação: 

a) Défice de conhecimentos no âmbito do Plano Nacional para a Segurança do Doente; 
b) Necessidade expressa de realização de formação em serviço no âmbito da segurança do 

doente;  
c) Necessidade de implementação de ações no âmbito da segurança na comunicação; 
d) Necessidade de implementação de ações no âmbito da notificação, análise e prevenção 

de incidentes; 
e) Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Apoio pela 

gestão de topo”; 
f) Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Pressão e 

ritmo de trabalho”.  
 

 a b c d e f 
a-b  X     
a-c X      
a-d X      
a-e X      
a-f X      
b-c  X     
b-d  X     
b-e  X     
b-f  X     
c-d    X   
c-e   X    
c-f      X 
d-e    X   
d-f    X   
e-f      X 

Pontuação 4 5 1 3 0 2 
Tabela 23 – Determinação de prioridades de acordo com a técnica de comparação por pares. Elaboração 
própria.  
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 Após aplicação da técnica de comparação por pares, a ordenação final dos problemas 

identificados foi a seguinte: 

1.º Necessidade expressa de realização de formação em serviço no âmbito da segurança 

do doente; 

2.º Défice de conhecimentos no âmbito do Plano Nacional para a Segurança do Doente; 

3.º Necessidade de implementação de ações no âmbito da notificação, análise e 

prevenção de incidentes; 

4.º Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão 

“Pressão e ritmo de trabalho”; 

5.º Necessidade de implementação de ações no âmbito da segurança na comunicação; 

6.º Necessidade de implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Apoio 

pela gestão de topo”; 

Considerando a interligação entre os mesmos, a equipa de gestão do projeto estipulou 

com os três primeiros problemas seriam alvo de intervenção ao nível das cinco UCC’s do ACeS 

A, e que o quarto e quinto problema seriam alvo de intervenção na UCC C, como unidade 

funcional piloto.  

O desenvolvimento de um projeto-piloto é uma das intervenções presentes na quarta 

etapa do MMPBE. Nesta etapa começa-se a projetar a mudança da prática, pelo que o 

estabelecimento de uma unidade-piloto poderá apresentar vantagens, uma vez que permite a 

simplicidade e a otimização de recursos, permitindo a monitorização, avaliação e reestruturação 

das atividades antes destas serem implementadas nas restantes unidades, aumentando a 

probabilidade sucesso e sustentação da nova prática (Larrabee, 2011), facto que é relatado pela 

Enfermeira Coordenadora da UCC C, como prática corrente entre as UCC’s do ACeS A, no 

qual existe partilha de projetos implementados entre as mesmas, adaptados às necessidades e 

especificidades da comunidade. 

No que concerne ao problema hierarquizado em sexto lugar, e não estando as ações de 

melhoria ao alcance das atividades desenvolvidas durante os estágios, estipulou-se que seriam 

partilhados os resultados presentes no diagnóstico de situação com a Sr.ª Diretora Executiva, 

com o Conselho Clínico e de Saúde, com a CQSD e com os Enfermeiros Coordenadores das 

UCC’s do ACeS A.  



 

 

 

fev-22 | Página 68 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

3. ANÁLISE REFLEXIVA DA FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 

 

 A fixação de objetivos é a terceira etapa do planeamento em saúde e decorre após a 

realização do diagnóstico de situação e da definição de prioridades. Esta é uma etapa 

fundamental que permitirá a avaliação dos resultados ao longo da execução do projeto 

(Imperatori & Giraldes, 1993), permitindo igualmente uma adequada tomada de decisão ao 

longo de todo o planeamento e gestão do mesmo (Tavares, 1992). 

 Os objetivos devem ser correlativos e sequenciais, integrando a formulação de objetivos 

gerais e de objetivos específicos (Tavares, 1992), representando o enunciado de um resultado 

desejável, exequível e mensurável (Imperatori & Giraldes, 1993; Tavares, 1992).  

O objetivo geral representa, de uma forma genérica, o que se pretende atingir, sendo 

suportado por objetivos específicos que contribuem para o seu alcance (Tavares, 1992). 

Considerando o conceito de cultura de segurança do doente a base do desenvolvimento 

e melhoria da segurança e da qualidade nos cuidados de saúde (DGS, 2017), áreas de 

reconhecida importância para os sistemas de saúde a nível mundial, como vimos anteriormente, 

e nas quais os cuidados de saúde primários têm vindo a ganhar lugar de destaque, delinearam-

se os seguintes objetivos do projeto: 

 

Objetivo Geral: 

- Contribuir para o desenvolvimento da cultura de segurança do doente, dos enfermeiros 

que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, até setembro de 2021.  

 

Objetivos Específicos: 

- Elaborar um plano de formação em serviço no âmbito da segurança do doente, para os 

enfermeiros das UCC’s do ACeS A, até setembro de 2021. 

- Elaborar um guia de acolhimento do utente na ECCI da UCC C, de forma de promover 

a segurança da comunicação no processo de prestação de cuidados, até setembro de 2021. 

- Implementar a atividade pilates clínico, de forma a promover o bem-estar físico e 

psíquico da equipa multidisciplinar da UCC C, até setembro de 2021. 
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De forma a operacionalizar os objetivos específicos definidos, tendo em vista o 

resultado desejado e a exequibilidade das atividades a serem desenvolvidas (Imperatori & 

Giraldes, 1993) foram estabelecidas as seguintes metas (Quadro 1).  

 

Objetivos Específicos Metas 

1. Elaborar um plano de formação em serviço 
no âmbito da segurança do doente, para os 
enfermeiros das UCC’s do ACeS A, até 
setembro de 2021.  

1.1. Apresentar os resultados obtidos durante o 
diagnóstico de situação à Sr.ª Diretora Executiva, 
Conselho Clínico e de Saúde e CQSD do ACeS A, 
numa reunião com a presença de pelo menos 50% 
dos membros. 

1.2. Apresentar os resultados obtidos durante o 
diagnóstico de situação, aos cinco enfermeiros 
coordenadores das UCC’s do ACeS A. 

1.3. Apresentar e validar um plano de formação em 
serviço no âmbito da segurança do doente. 

1.4. Apresentar a 1.ª sessão do plano de formação em 
serviço, online, a pelo menos 50% dos enfermeiros 
das UCC’s do ACeS A.  

1.5. Apresentar a 1.ª sessão do plano de formação, 
presencialmente, a pelo menos 60% dos enfermeiros 
da UCC C. 

2. Elaborar um guia de acolhimento do utente 
na ECCI da UCC C, de forma de promover a 
segurança da comunicação no processo de 
prestação de cuidados, até setembro de 2021. 

2.1.  Construir um o guia de acolhimento do utente 
na ECCI da UCC C. 

2.2. Validar o guia de acolhimento com a Enf. 
Coordenadora e com dois enfermeiros da ECCI da 
UCC C.  

2.3. Divulgar o guia de acolhimento pelos 
profissionais da ECCI da UCC C. 

3. Implementar a atividade pilates clínico, de 
forma a promover o bem-estar físico e 
psíquico da equipa multidisciplinar da UCC 
C, até setembro de 2021 

3.1.  Planear a atividade pilates clínico, em parceria 
com a fisioterapeuta da UCC C.  

3.2. Obter a adesão de pelo menos 60% dos 
profissionais e colaboradores da UCC C à primeira 
sessão de pilates clínico.  

Quadro 1 – Objetivos específicos e metas. Elaboração própria. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DA SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS  

 

 Prosseguindo a metodologia do planeamento em saúde é chegada a fase da seleção de 

estratégias. Esta fase é das mais importantes para o processo de planeamento (Imperatori & 

Giraldes, 1993), uma vez que é neste momento que são delineadas as formas de atuação, num 

conjunto de técnicas especificas e organizadas (Tavares, 1992), que visam o alcance dos 

objetivos e metas definidos. 

 Nesta fase deverão ser analisadas diferentes abordagens aos problemas, através da 

comparação entre estratégias e os seus potenciais obstáculos, relação custo-benefício e recursos 

disponíveis, características que serão determinantes para a conceção e seleção das estratégias a 

adotar (Tavares, 1992).  

 Assente nestas premissas foram selecionadas as seguintes estratégias: 

 

Estratégia n. º1 – Cooperação e Trabalho em Equipa 

 

 Segundo o PNSD 2015-2020 (Ministério da Saúde, 2015a), a segurança dos doentes 

deve ser encarada como uma responsabilidade de equipa, sendo a sua melhoria um processo 

coletivo, com necessidade de mobilização de competências individuais e de gestão sistémica 

de atividades, envolvendo responsáveis pela governação, coordenação e prática operacional da 

prestação de cuidados (Ministério da Saúde, 2015a). Desta forma, foi acionada a estratégia 

cooperação e trabalho em equipa, que se operacionalizou através do envolvimento dos 

Enfermeiros Coordenadores das UCC’s, da CSQD e da Sr.ª Diretora Executiva e Conselho 

Clínico e de Saúde do ACES A, visando o aumento da perceção da magnitude dos problemas 

identificados, conferindo-lhe representatividade (Melo, 2020) junto dos responsáveis pela 

gestão. 

 Esta estratégia vai igualmente ao encontro da necessidade de envolver enfermeiros 

ligados à prestação direta de cuidados de saúde, no desenvolvimento e implementação das 

atividades do projeto. 

 O trabalho em equipa multidisciplinar revelou-se igualmente necessário, realçando o 

papel da fisioterapeuta alocada à UCC C no desenvolvimento da atividade de pilates clínico.  
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Estratégia n. º2 – Formação e Empowerment dos profissionais 

 

 Segundo o Conselho da UE (2009), a segurança dos doentes deverá ser parte integrante 

da formação de todos os profissionais de saúde. Recomendação que tem sido realçada ao longo 

destes últimos anos com a integração da formação dos profissionais de saúde no âmbito da 

segurança do doente, nas várias estratégias e planos organizacionais. Segundo o mais recente 

PNSD, aprovado a 24 de setembro de 2021, a promoção da formação dos profissionais através 

do desenvolvimento de cursos e da implementação de plano de formação anuais, no âmbito da 

segurança do doente representa o primeiro objetivo estratégico para a promoção da cultura de 

segurança (GSEAS, 2021).  

 Neste sentido, a seleção desta estratégia demonstrou-se pertinente, alicerçando a 

necessidade de formação em serviço no âmbito da segurança do doente, com o objetivo de 

promover o empowerment dos profissionais, através da sua capacitação para a resolução (Melo, 

2020) e previsão de obstáculos à segurança do doente.  

 

Estratégia n.º 3 – Tecnologias de informação e comunicação  

 

 O recurso diário a tecnologias de informação e comunicação é uma realidade desde há 

muitos anos, quer a nível pessoal, como profissional. Atualmente, em contexto de pandemia, o 

recurso a estas tecnologias permitiu a reorganização dos contextos laborais e a comunicação 

entre intervenientes. Desta forma o recurso ao correio eletrónico e a plataformas de 

comunicação online demonstraram-se essenciais para o desenvolvimento do projeto.  

 

Estratégia n. º4 – Parcerias 

 

O estabelecimento de parcerias tem sido identificado como uma estratégia promotora 

do empoderamento comunitário, uma vez que alia os recursos existentes na comunidade à 

promoção da saúde (Melo, 2020). A seleção desta estratégia mostrou-se igualmente pertinente 

como estratégia de marketing social em saúde, tendo em vista a adoção de comportamentos e a 

promoção da saúde da comunidade (Melo, 2020).  
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Neste sentido, o acionamento desta estratégia passava pela constituição de uma parceira 

com a autarquia local, onde através das redes sociais, se pretendia assinalar o Dia Mundial da 

Segurança do Doente, comemorado no dia 17 de setembro, através de um conjunto de ações 

destinadas à população. Parcerias que não se concretizou pela presença de vários obstáculos, 

como serão descritos mais à frente. 

 

 

4.1. VANTAGENS E POTENCIAIS OBSTÁCULOS 

 

Como referido anteriormente, durante a fase de seleção de estratégias, estas deverão ser 

analisadas quantos às suas vantagens e potenciais obstáculos e/ou inconvenientes. Análise 

esta que foi realizada e encontra-se sumariada no quadro seguinte (Quadro 2). 

 

 

Estratégias Vantagens Potenciais Obstáculos 

Cooperação e Trabalho em 
Equipa 

- Representatividade 

- Criatividade na resolução 
de problemas 

- Implementação de ações de 
melhoria 

- Desenvolvimento de ações 
futuras 

- Divulgação do projeto 

- Disponibilidade 

- Gestão de horários 

- Dificuldades na 
comunicação 

 

Formação e Empowerment 
dos profissionais 

- Implementação das ações 
de melhoria 

- Desenvolvimento de ações 
futuras 

- Baixa adesão ou motivação 

Tecnologias de informação e 
comunicação 

- Acessibilidade 

- Promoção da comunicação 

 

- Recursos materiais 
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Parcerias 

- Maximização do apoio 
para o desenvolvimento do 
projeto 

- Implementação de ações de 
melhoria 

- Desenvolvimento de ações 
futuras 

- Marketing social/ 
Divulgação do projeto na 
comunidade 

- Disponibilidade 

- Baixa motivação  

- Gestão de horários 

- Dificuldades na 
comunicação 

 

Quadro 2 – Vantagens e potenciais obstáculos de cada estratégia. Elaboração própria. 

 

4.2.  INTERVENIENTES DO PROJETO 

 

Nesta fase os recursos humanos necessários à implementação do projeto deverão 

igualmente ser selecionados, pelo que foram definidos os seguintes intervenientes  (Quadro 3). 

 

Equipa de Gestão do Projeto 
Mestranda 
Enfermeira Supervisora/ Coordenadora da UCC C 

Equipa de Execução do Projeto 
Mestranda 
Enfermeiros Coordenadores das UCC’s do ACeS A 
Enfermeiros Elos de ligação à CQSD 
Enfermeiros responsáveis pela formação em serviço 
Enfermeiros das UCC’s do ACeS A 

Equipa de Execução do Projeto-Piloto 
Mestranda 
Enfermeira Coordenadora da UCC C 
Enfermeira responsável pela formação em serviço da UCC C 
Fisioterapeuta da UCC C 
Enfermeiros da ECCI da UCC C 
Profissionais da UCC C 

Quadro 3 – Intervenientes do projeto. Elaboração própria. 
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4.3. ESTRATÉGIA ORÇAMENTAL 

 

 Durante a fase da seleção de estratégias, é igualmente fundamental que sejam previstos 

e calculados os custos associados às estratégias, com a realização de uma estimativa das 

despesas de capital, isto é, despesa relativa a bens de longa duração e a despesas correntes de 

bens de curta duração, como recursos humanos e consumíveis (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Para a implementação do presente projeto, a estratégia orçamental suportou-se nos recursos já 

existentes, pelo que não careceu de financiamento acrescido (Tabela 27). 

 

 Recurso Quantidade Custo Total 
Recursos Humanos Profissionais de Saúde 32h  

Recursos Informáticos 

Computador 1  
500€ Videoprojector 1 

Tela de projeção 
Acesso à internet 

1 

Materiais Consumíveis  

Fotocópias 300  
 

300€ 
Folhas de papel A4 500 

Impressão dos Folhetos 200 

Quadro 4 – Estratégia orçamental do projeto. Elaboração própria. 
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5. ANÁLISE REFLEXIVA DA PREPARAÇÃO OPERACIONAL E INTERVENÇÃO 

 

 Após estabelecimento das etapas anteriores é chegada a fase de planear a execução do 

projeto (Tavares, 1992). Nesta etapa do planeamento são definidas pormenorizadamente as 

atividades a implementar, com a definição do responsável por cada uma delas, recursos 

necessários e previsão dos resultados (Imperatori & Giraldes, 1993), tendo em conta os 

objetivos definidos anteriormente (Tavares, 1992).  

 As atividades planeadas para a operacionalização do presente projeto encontram-se 

descritas de seguida. 

 

 

Atividade n.º 1 – Articulação com os Enfermeiros Coordenadores e apresentação do 

diagnóstico de situação.  

 

 O primeiro contacto com os Enfermeiros Coordenadores das UCC’s foi realizado 

durante a terceira semana do Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública I, através 

de contato telefónico no qual, após apresentação da mestranda, foram contextualizados os 

objetivos do estágio, a metodologia de planeamento em saúde adotada e a área temática a 

desenvolver. A proposta para a realização do diagnóstico de situação foi aceite pelos cinco 

Enfermeiros Coordenadores, pelo que ao longo da realização do diagnóstico de situação foram 

realizados vários contactos no sentido de organizar a aplicação e recolha dos questionários. 

 O contacto com os Enfermeiros Coordenadores foi mantido, pelo que concluída a fase 

de diagnóstico de situação, estes foram novamente contactados no sentido de perceber a 

exequibilidade da realização de uma reunião conjunta entre a equipa de gestão do projeto, 

Enfermeiros Coordenadores e CQSD do ACeS A para apresentação do diagnóstico de situação 

e definição de prioridades, como abordado no Capítulo 2. Não sendo viável a realização desta 

reunião, as prioridades foram definidas pela equipa de gestão do projeto: mestranda em 

enfermagem e enfermeira supervisora/ Coordenadora da UCC C.  

 Os resultados do diagnóstico de situação foram apresentados a todos os Enfermeiros 

Coordenadores das UCC’s via e-mail, para conhecimento, reflexão e promoção do 

desenvolvimento da cultura de segurança do doente nas suas UCC’s, através da implementação 
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de ações de melhoria e inclusão de indicadores nos processos de contratualização interna das 

unidades funcionais (DGS, 2017).  

 

Atividade n.º 2 – Reunião para apresentação dos resultados obtidos através do diagnóstico 

de situação à Sra. Diretora Executiva, Conselho Clínico e de Saúde e CQSD do ACeS A.   

 

 No dia 12 de julho de 2021 procedeu-se ao envio de um e-mail endereçado à CQSD, à 

Sr.ª Diretora Executiva e Conselho Clínico e de Saúde do ACeS A com uma breve apresentação 

e contextualização do estágio, assim como do projeto de intervenção comunitária, sugerindo a 

apresentação dos resultados obtidos através do diagnóstico de situação e pedindo a sua 

colaboração na implementação de algumas das atividades a desenvolver.  

Foi obtida resposta, no dia 3 de agosto de 2021, por parte da CQSD que demonstrou 

disponibilidade para reunir, pelo que no dia 9 de agosto de 2021, pelas 14h30, a mestranda e a 

enfermeira supervisora/coordenadora da UCC C participaram na referida reunião, tendo sido 

apresentado o diagnóstico de situação (Apêndice VI) aos membros da CQSD e a membros do 

Conselho Clínico e de Saúde presentes. A reunião foi igualmente um momento privilegiado 

para a obtenção de informação relativa ao ACeS A, no âmbito das avaliações da cultura de 

segurança do doente nos CSP realizadas anteriormente, inseridas nos objetivos estratégicos do 

PNSD 2015-2020. Resultados e informações que foram integrados na realização do plano de 

formação em serviço proposto e potenciaram a discussão e a reflexão produzida ao longo do 

presente relatório.  

 

Atividade n.º 3 – Elaboração de um plano de formação em serviço no âmbito da segurança 

do doente. 

  

 A elaboração de um plano de formação em serviço no âmbito da segurança do doente, 

surge da necessidade evidenciada durante a realização do diagnóstico de situação. Desta forma, 

procedeu-se à elaboração de um plano de formação assente em temáticas pertinentes e que 

contribuem para o desenvolvimento da cultura de segurança dos profissionais e da instituição. 

O plano comtempla 3 sessões (Apêndice VII).  
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 - 1ª sessão – “Diagnóstico de Situação – A cultura de segurança do utente nos CSP”, em 

que se faz a apresentação dos resultados obtidos na etapa de diagnóstico de situação e dos 

problemas identificados, como forma de consciencializar as equipas para a integração da 

segurança do utente no âmbito dos cuidados de saúde prestados e nas atividades de avaliação e 

melhoria dos projetos de intervenção comunitária em desenvolvimento / a desenvolver nas 

UCC’s, uma vez que o conhecimento da cultura de segurança do doente organizacional 

representa a primeira fase para o seu desenvolvimento (DGS, 2017).  

 - 2ª sessão – “Notificação, análise e prevenção de incidentes”, sessão que visa a 

promoção da prática sistemática de notificação, análise e prevenção de incidentes, com o 

objetivo de promover a aprendizagem organizacional, assim como a reflexão e a implementação 

de medidas preventivas de recorrência de incidentes (DGS, 2017). De referir que esta foi uma 

necessidade identificada pelos enfermeiros das UCC’s na etapa do diagnóstico de situação 

(Capítulo 1, Secção 1.5, Tabela 8). Durante o desenvolvimento do estágio final, foi contactada 

via e-mail a Divisão de Planeamento e Melhoria da Qualidade da DGS, com o intuito de obter 

o seu apoio para a aquisição de material didático, nomeadamente folhetos e cartazes oficiais, 

no âmbito do Sistema Nacional de Notificação de Incidentes – Notific@®. A resposta foi 

positiva, porém foi recebida a informação de que a plataforma se encontrava em reestruturação, 

pelo que o link de acesso seria alterado nos meses seguintes. Desta forma, o plano de sessão foi 

elaborado tendo como base uma metodologia ativa por parte dos intervenientes, através da 

exploração da plataforma online, numa data a definir por cada UCC e após a reestruturação da 

plataforma.  

 - 3.ª sessão – “Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026”. Este tinha a sua 

apresentação prevista para dia 17 de setembro, através de um evento online, divulgado pela Sr.ª 

Diretora Executiva do ACeS A. Desta forma, e com a previsão da sua publicação, a integração 

do novo PNSD numa das sessões do plano de formação demonstrou-se pertinente, como forma 

de promover a reflexão sobre questões relativas à segurança do utente e abrir espaço para o 

debate e estabelecimento de estratégias, em cada uma das UCC’s, que visem o alcance dos 

objetivos estratégicos do novo PNSD.   

 O plano de formação foi posteriormente encaminhado via e-mail aos cinco enfermeiros 

coordenadores das UCC’s, tendo sido validado pelos mesmos.  
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Atividade n.º 4 – Apresentação do diagnóstico de situação aos enfermeiros da UCC C. 

 

 A realização dos estágios na UCC C revelaram-se uma excelente oportunidade para o 

desenvolvimento da cultura de segurança do doente no âmbito das atividades desenvolvidas 

naquela UCC C de uma forma mais ativa, pelo que no decorrer do estágio final foi realizada a 

apresentação da 1.ª sessão contemplada no plano de formação elaborado. Esta apresentação 

decorreu na UCC C, no dia 31 de agosto de 2021, com a presença dos enfermeiros da UCC C. 

No decorrer da apresentação, foram apresentados os resultados obtidos durante a etapa do 

diagnóstico de situação e foram igualmente apresentadas as atividades a implementar na UCC, 

no âmbito da unidade-piloto – Guia de acolhimento do utente na ECCI e a atividade de Pilates 

Clínico (Apêndice VIII).  

 

Atividade n.º 5 – Construir um guia de acolhimento do utente na ECCI da UCC C. 

 

No âmbito da Segurança na Comunicação, área temática identificada com maior 

frequência, pelos enfermeiros, como necessidade de implementação de medidas por parte das 

UCC’s (Capítulo 1, Secção 1.5, Tabela 8), e inserida nos objetivos estratégicos do PNSD 

2015-2020, é recomendada a realização de ações de sensibilização e informação ao cidadão. A 

sua integração no processo de prestação de cuidados configura-se numa forma de contribuição 

para a segurança dos cuidados de saúde prestados (Ministério da Saúde, 2015a). Desta forma, 

uma das atividades desenvolvida foi a criação de um guia de acolhimento ao utente e 

família/cuidador, no âmbito da ECCI da UCC C. O referido guia (Apêndice IX) constitui assim 

uma forma de apresentar a equipa, os seus objetivos e fornecer informações úteis, que ficarão 

ao dispor do utente e família/cuidador, num documento simples e de fácil consulta.  

Associado ao guia, foi também elaborado um anexo (Apêndice X) com algumas 

recomendações emanadas pela DGS no âmbito do combate à COVID-19, com o objetivo de 

reforçar a importância da adoção de medidas aquando da visitação domiciliária, promovendo 

desta forma a segurança de todos os intervenientes no processo de cuidar.  

O guia de acolhimento foi elaborado pela mestranda, com a colaboração e validação de 

dois enfermeiros da ECCI, tendo sido posteriormente validado pela Enf.ª 
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supervisora/coordenadora da UCC C, e encontra-se a aguardar aprovação pelo Conselho 

Clínico e de Saúde do ACeS A.  

Esta é uma das atividades que foi desenvolvida apenas na UCC C, como unidade-piloto, 

correspondendo ao início da quinta etapa do MMPBE. Posteriormente haverá a necessidade de 

obter o feedback de profissionais e utentes/famílias/cuidadores, através de uma análise à sua 

implementação, promovendo a sua adaptação e adoção por parte das restantes UCC’s, que 

deverão ajustar a nova prática à sua organização (Larrabee, 2011).  

 

Atividade n.º 6 – Implementar a atividade Pilates Clínico na UCC C. 

 

Atendendo à avaliação negativa da dimensão “Pressão e Ritmo de trabalho” e não 

estando as atividades de melhoria organizacional ao alcance, de forma direta, do presente 

projeto de intervenção, foi estabelecida uma parceria com a fisioterapeuta da UCC C, na qual 

ficou determinado o desenvolvimento de uma atividade no âmbito da promoção de um ambiente 

de trabalho mais positivo, com ênfase no bem-estar da equipa e da saúde ocupacional. 

A saúde ocupacional tem como pilares os conhecimentos, a experiência e a prática das 

disciplinas de saúde no trabalho, promoção da saúde no local de trabalho e saúde ambiental 

(OE, 2014). E, se já ao longo das últimas décadas a saúde ocupacional ganhou lugar de relevo, 

dando ênfase à promoção da saúde e à prevenção da doença e de acidentes de trabalho, pelo 

facto de o trabalho constituir uma importante componente na vida da população ativa (OE, 

2014), no atual contexto de pandemia por COVID-19 a sua importância foi reforçada, não só 

pela necessidade priorizar a proteção e a promoção da saúde, mas também de promover o bem-

estar dos seus trabalhadores (DGS, 2020).  

As consequências da pandemia vão muito além do risco de infeção. Esta impôs-nos 

desafios a nível pessoal e profissional, com uma profunda alteração das rotinas diárias, as quais 

poderão estar associadas a dificuldades de adaptação, stress, ansiedade e possivelmente a 

trauma psicológico (Vieira & Granja, 2020).  

 Desta forma, foram planeadas e implementadas sessões de 30 minutos de pilates clínico, 

a decorrer no período de almoço, com uma regularidade bissemanal. A atividade iniciou-se no 

dia 7 de setembro de 2021, com um ótimo feedback por parte de todos os participantes na 

sessão.  
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 Esta é mais uma das atividades inseridas na unidade-piloto, onde mais uma vez deverá 

ser analisada a sua implementação, promovendo a adaptação, adoção ou rejeição da nova 

prática (Larrabee, 2011) nas restantes UCC’s.  

 

Atividade n.º 7 – Reunião/Parcerias com a Autarquia Local. 

 

 Com o objetivo de desenvolver e reforçar parceria com a autarquia local, por forma a 

dar visibilidade ao projeto de intervenção comunitária, tendo em vista a capacitação dos 

cidadãos do Concelho C, através da divulgação de informação e normas de boas práticas de 

segurança nos cuidados da saúde, no dia 14 de julho de 2021 foi enviado um e-mail à Sr.ª 

Vereadora da autarquia local, com uma breve contextualização da temática e do projeto em 

desenvolvimento, solicitando a colaboração da autarquia. No dia 30 de agosto de 2021 foi 

obtida resposta ao e-mail tendo sido agendada uma reunião para o dia 1 de setembro de 2021. 

Reunião que acabou por não se realizar por indisponibilidade da Sr.ª Vereadora, sem 

disponibilidade de reagendamento por parte da mesma. 

 

 

5.1.COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

 

Para a comunicação e divulgação do projeto, recorreu-se às tecnologias de informação e 

comunicação, fundamentais ao longo de todo o desenvolvimento do mesmo.  

No âmbito das atividades desenvolvidas na UCC C, unidade-piloto, a comunicação e 

divulgação do projeto foi realizado em parceria com a enfermeira responsável pela formação 

em serviço, através do envio de e-mail a todos os enfermeiros. Para a divulgação da atividade 

de pilates clínico, foi elaborado um póster que foi afixado no corredor e copa da UCC C 

(Apêndice XI).  

Por último a realização do artigo científico original, com os resultados obtidos na etapa 

do diagnóstico de situação, que constitui uma forma de divulgação do conhecimento produzido 

e com o qual se objetiva a publicação numa revista indexada. O resumo encontra-se no 

Apêndice XII. 
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5.2.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Como forma de visualização conjunta das diferentes atividades que integram o projeto, 

foi realizado um cronograma. Este representa uma descrição gráfica das atividades do projeto 

e do espaço temporal para o seu desenvolvimento (Imperatori & Giraldes, 1993), sendo um 

instrumento facilitador de todo o processo de planeamento e desenvolvimento das atividades. 

O projeto teve início em março de 2021, com a preparação e realização da etapa de 

diagnóstico de situação. Ao longo dos estágios este foi desenvolvido tendo como base as etapas 

do planeamento em saúde, identificadas ao longo do cronograma. O estágio final, com uma data 

prevista de término a 27 de agosto de 2021, necessitou de ser ajustado face às dificuldades 

encontradas na implementação das atividades, consequentes do período pandémico vivido, pelo 

que a sua conclusão foi prolongada para dia 10 de setembro de 2021, obrigando a uma 

restruturação do cronograma inicial.  

O cronograma previsto inicialmente e o cronograma final encontram-se no Apêndice 

XIII.  

   

 

5.3. FOLLOW UP DO PROJETO 

 

Como já referido anteriormente, o processo de planeamento em saúde é um processo 

dinâmico e contínuo no qual, terminada a avaliação, será necessário regressar à primeira etapa 

integrando as novas informações disponíveis (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Segundo Larrabee (2011), após a implementação de um projeto, é bastante comum que 

este seja considerado concluído e seja dada pouca importância à necessidade de monitorização 

contínua de todo o processo e aos resultados da prática. A monitorização de todo o processo 

deverá ser igualmente adotada como forma de informar as equipas do seu desempenho na 

prática.  

Desta forma, propomos que o seguimento/follow up do projeto seja realizado em cada 

uma das UCC’s através do envolvimento dos enfermeiros coordenadores, dos elos de ligação à 

CQSD, do enfermeiro responsável pela formação em serviço e pela equipa multidisciplinar em 
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geral, em articulação com a CQSD do ACeS A, no desenvolvimento e participação nas 

atividades programadas, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos do atual PNSD 

2021-2026. 

De ressalvar, igualmente, a importância da adesão dos profissionais à Avaliação da 

Cultura de Segurança por forma de obter uma avaliação representativa da mesma que direcione 

o desenvolvimento e a implementação de ações de melhoria no âmbito supracitado.  

No âmbito do PNSD 2021-2026 é ainda preconizada a realização de ações de 

sensibilização dirigidas aos utentes, famílias e cuidadores (GSEAS, 2021), pretensão esta que 

foi iniciada com o atual projeto, através da realização do guia de acolhimento do utente na 

ECCI. Neste âmbito, a integração da avaliação da satisfação do utente, famílias e cuidadores, 

deverá ser uma das atividades objetivadas no desenvolvimento de projetos de intervenção 

comunitária, como forma de promover a participação da comunidade no desenvolvimento da 

segurança do utente nos CSP.  
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6. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

  

 A monitorização e a avaliação de todo o processo constituem uma etapa igualmente 

fundamental do planeamento em saúde (Imperatori & Giraldes, 1993; Tavares, 1992), uma vez 

que determina o sucesso do projeto, através da confrontação entre estratégias implementadas e 

os objetivos definidos (Tavares, 1992). Desta forma, a avaliação deverá ser precisa e pertinente, 

sendo realizada de forma sistemática, com a perspetiva de melhorar as estratégias em curso e 

possibilitar um planeamento mais eficaz, permitindo a verificação contínua do desenvolvimento 

do projeto (Tavares, 1992). 

  Nesta etapa, a avaliação é realizada sob a forma de indicadores, que se configuram como 

instrumentos de medidas das variáveis mensuráveis (Tavares, 1992). Estes dividem-se entre 

indicadores de impacto, ou de resultado e indicadores de execução, ou de atividade (Imperatori 

& Giraldes, 1993). 

 De forma a proceder à avaliação, recorreu-se às metas definidas anteriormente para cada 

objetivo específico (Capítulo 3; Quadro 1), pelo que nas tabelas seguintes (Tabela 24-27) são 

apresentados os indicadores de resultado e de atividade definidos para cada uma das metas, 

assim como o resultado e avaliação das mesmas. 

 

Objetivo Específico n.º 1 – Elaborar um plano de formação em serviço no âmbito da 

segurança do doente, para enfermeiros das UCC’s do ACeS A, até setembro de 2021. 

Metas Indicadores Resultado/Avaliação 

1.1.Apresentar os resultados 
obtidos durante o diagnóstico 
de situação à Sr.ª Diretora 
Executiva, Conselho Clínico 
e de Saúde e CQSD do ACeS 
A, numa reunião com a 
presença de pelo menos 50% 
dos membros. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	%&	'&(!)õ&+	'&,-).,%,+
!.º	/0/,-	%&	'&(!)õ&+	1'&2)+/,+	x 100 

100% 

Atingida 

Indicador de impacto ou resultado 

!.º	%&	1'&+&!/&+
!.º	/0/,-	%&	30!203,%0+	x 100 

60% 

De um total de 10 
convocados estiveram 
presentes 6, pelo que 

se considera atingida a 
meta. 
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1.2.Apresentar os resultados 
obtidos durante o diagnóstico 
de situação, aos cinco 
enfermeiros coordenadores 
das UCC’s do ACeS A. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	%&	'&(!)õ&+	'&,-).,%,+
!.º	/0/,-	%&	'&(!)õ&+	1'&2)+/,+	x 100 

Não atingida, por 
impossibilidade de 
agendamento da 

reunião 

1.3.Apresentar e validar um 
plano de formação em serviço 
no âmbito da segurança do 
doente. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	1-,!0+	%&	40'5,çã0	,1'&+&!/,%0+
!.º	/0/,-	%&	1-,!0+	%&	40'5,çã0	1'010+/0+	x 100 

100% 

O plano de formação 
foi enviado via e-mail 

aos 5 Enf.ºs 
Coordenadores das 
UCC’s, tendo sido 

validado pelos 
mesmos.  

1.4.Apresentar a 1.ª sessão do 
plano de formação em 
serviço, online, a pelo menos 
50% dos enfermeiros das 
UCC’s do ACeS A.  

Indicador de impacto ou resultado 

!.º	%&	8!4.º+	1'&+&!/&+	!,	+&++ã0
!.º	/0/,-	%&	8!4.º+	%,+	9::!+	%0	;:&<	;		x 100 

Não atingida, por 
impossibilidade de 
agendamento da 

sessão. 

1.5.Apresentar a 1.ª sessão do 
plano de formação, 
presencialmente, a pelo 
menos 60% dos enfermeiros 
da UCC C. 

Indicador de impacto ou resultado 

!.º	%&	8!4.º+	1'&+&!/&+	!,	+&++ã0
!.º	/0/,-	%&	8!4.º+	%,	9::	: 	x 100 

63% 

De um total de 11 
enfermeiros estiveram 
presentes 7, pelo que 

se considera atingida a 
meta. 

Tabela 24 – Metas, indicadores e resultado/avaliação do objetivo específico n.º 1. Elaboração própria. 

 

 

Como se pode verificar pela tabela apresentada a meta 1.2. não foi atingida, por 

indisponibilidade de tempo para agendamento de reunião por parte dos Enfermeiros 

Coordenadores, como já anteriormente referido, assim como a meta 1.4. que também não foi 

atingida por impossibilidade de agendamento da sessão de formação n.º1, presente no plano de 

formação em serviço elaborado, devido à gestão das atividades assistenciais no âmbito do 

combate à pandemia por COVID-19, acrescida pelas limitações inerentes ao facto de nos 

encontrarmos em período de verão, encontrando-se alguns enfermeiros de férias.  

Segundo Tavares (1992), a avaliação constitui uma forma sistemática de utilizar a 

experiência para melhorar e planificar as atividades de uma forma mais eficaz, através da 

confrontação entre os objetivos e as estratégias, por forma de as adequar. Neste âmbito, foram 
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definidos indicadores de processo, que permitiram a avaliação contínua das atividades 

desenvolvidas e a sua adequação às limitações decorrentes do período pandémico vivido. 

As metas 1.2. e 1.4. definidas para o alcance do objetivo estratégico n. º1, anteriormente 

avaliadas na Tabela 24 foram reestruturadas do ponto de vista das atividades programadas 

(Tabela 27). 

 

 

Metas  Indicador de Processo Resultado/Avaliação 

1.2.Apresentar os resultados 
obtidos durante o diagnóstico 
de situação, aos cinco 
enfermeiros coordenadores 
das UCC’s do ACeS A. 

!.º	%&	'!(.º)	*++,%&!-%+,&)	&!.+/.0%+)
!.º	1+1-/	%&	'!(.º)	*++,%&!-%+,&)	%-)	2**3)	x 

100 

100% 

Atingida 

1.4.Apresentar a 1.ª sessão do 
plano de formação em 
serviço, online, a pelo menos 
50% dos enfermeiros das 
UCC’s do ACeS A. 

!.º	%&	)&))õ&)	%&	(+,5-çã+	&/-8+,-%-)
!.º	%&	))&õ&)	%&	(+,5-çã+	9,+9+)1-) 	x 100 

100% 

Atingida 

Tabela 25 – Metas e indicadores de processo. Elaboração Própria. 

 

Desta forma a estratégia utlizada para o seu alcance foi o recurso às tecnologias de 

informação e comunicação, nomeadamente o recurso ao correio eletrónico, pelo que ao longo 

do desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária, os cinco Enfermeiros 

Coordenadores foram envolvidos nas várias fases do processo de planeamento, tendo sido 

demonstrado o seu interesse na área temática. Os resultados obtidos durante a fase do 

diagnóstico de situação, e embora não tenha sido possível a realização da reunião prevista 

inicialmente, foram enviados via e-mail, após acordo e consenso por parte dos Enfermeiros 

Coordenadores.  

Para o alcance da meta 1.4. e uma vez que não foi possível a realização da sessão de 

formação em serviço planeada, a apresentação elaborada para esse momento formativo foi 

igualmente disponibilizada aos Enfermeiros Coordenadores via e-mail. 

Pelo que se considera alcançado o objetivo específico n. º1 – Elaborar um plano de 

formação em serviço no âmbito da segurança do doente, para enfermeiros das UCC’s do ACeS 

A, até setembro de 2021. 
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Objetivo Específico n.º 2 – Elaborar um guia de acolhimento do utente na ECCI da UCC 

C, de forma a promover a segurança da comunicação no processo de prestação de 

cuidados, até setembro de 2021. 

Metas Indicadores Resultado/Avaliação 

2.1. Construir um guia de 
acolhimento do utente na 
ECCI da UCC C. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	%+:;5&!1+)	:+!)1,;í%+)
!.º	1+1-/	%&	%+:;5&!1+)	9,+9+)1+)	x 100 

100% 

Atingida 

2.2. Validar o guia com a Enf. 
Coordenadora e com dois 
enfermeiros da ECCI da UCC 
C. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	%&	'!(.º)	=;&	.-/0%-,-5	+	>;0-
!.º	1+1-/	%&	'!(.º)	:+!.+:-%+) 	x 100 

100% 

Atingida 

2.3. Divulgar o guia pelos 
profissionais da ECCI da 
UCC C. 

Indicador de atividade ou execução 

!.º	9,+(0))0+!-0)	-	=;&5	(+0	-9,&)&!1-%+	+	>;0-
!.º	1+1-/	%&	9,+(0))0+!-0)	%-	'**?	%-	2**	*	 	x 

100 

100% 

Atingida 

Tabela 26 – Metas, indicadores e resultado/avaliação do objetivo específico n.º 2. Elaboração própria. 

 

Objetivo Específico n.º 3 – Implementar a atividade pilates clínico, de forma a promover 

o bem-estar físico e psíquico da equipa multidisciplinar da UCC C, até setembro de 2021. 

Metas Indicadores Resultado/Avaliação 

3.1. Planear a atividade 
pilates clínico, em parceria 
com a fisioterapeuta da UCC 
C.  

Indicador de atividade ou execução 

!.º	%&	-10.0%-%&)	059/&5&!1-%-)
!.º	1+1-/	%&	-10.0%-%&)	9,+9+)1-)	x 100 

100% 

Atingida 

3.2. Obter a adesão de pelo 
menos 60% dos profissionais 
e colaboradores da UCC C à 
primeira sessão de pilates 
clínico. 

 

Indicador de impacto ou resultado 

!.º	%&	9,&)&!1&)
!.º	1+1-/	%&	9,&)&!1&)	!-	2**	!+	%0- X 100 

61% 

Atingida 

De um total de 13 
profissionais e 
colaboradores 

presente no dia da 
implementação da 

atividade 8 aderiram. 

Tabela 27 – Metas, indicadores e resultado/avaliação do objetivo específico n.º 3. Elaboração própria. 
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Ao analisarmos as tabelas 26 e 27 podemos verificar que as restantes metas propostas 

para o alcance dos objetivos específicos definidos foram alcançadas, consideram-se por isso 

atingidos. No entanto, no âmbito dos objetivos específicos n.º 2 e n. º3, direcionados para as 

atividades desenvolvidas na UCC C enquanto unidade-piloto, foi necessário planear e estruturar 

a avaliação das atividades implementadas, até ao término do estágio final.  

No âmbito da 1ª sessão do plano de formação em serviço, apresentada na UCC C, foi 

aplicado um questionário seguindo o modelo já utilizado na unidade para a realização da 

avaliação das formações em serviço. Os resultados são apresentados na tabela 28.  

 

1. Opinião sobre o desenvolvimento da 
sessão de formação Pouco Suficiente Boa Muito 

Boa 
1.1. Respondeu às suas expectativas iniciais 0% 0% 54,5% 45,5% 

1.2. Foram alcançados os objetivos da 
formação  

0% 0% 45,5% 54,5% 

1.3. Enriqueceu os seus conhecimentos  
(9,1% omisso/não respondeu) 

0% 0% 45,5% 45,5% 

1.4. Melhorou as suas capacidades técnicas e 
profissionais 0% 0% 81,8% 18,2% 

2. Opinião sobre a organização da sessão 
de formação Fraca Suficiente Boa Muito 

Boa 

2.1. 
Duração da sessão de formação 
 0% 0% 27,3% 72,7% 

2.2. Qualidade Técnico-Pedagógica 
 

0% 0% 36,4% 63,6% 

3. Opinião sobre o Formador/a Fraca Suficiente Boa Muito 
Boa 

3.1. Domínio dos conteúdos expostos 
 

0% 0% 18,2% 81,8% 

3.2. Clareza na exposição dos conteúdos 
(9,1% omisso/não respondeu) 0% 0% 9,1% 81,8% 

3.3. 
Capacidade para motivar a participação do 
grupo 0% 0% 27,3% 72,7% 

4. Avaliação global da sessão de formação Fraca Suficiente Boa Muito 
Boa 

4.1. Na minha opinião esta sessão de formação 
foi: 

0% 0% 27,3% 72,7% 

Tabela 28 – Resultados da avaliação da sessão de formação n.º 1. Fonte: Instrumento de avaliação. 
Elaboração própria.  
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Estes resultados, obtidos após a aplicação do questionário aos participantes da sessão de 

formação demonstram a adequação dos conteúdos apresentados, porém ao nível da melhoria 

das capacidades técnicas e profissionais o resultado corrobora a necessidade do 

desenvolvimento das sessões seguintes, presentes no plano de formação elaborado, como forma 

de contribuir para o desenvolvimento da cultura de segurança do doente, dos enfermeiros que 

exercem funções nas UCC C e nas restantes UCC’s após implementação do referido plano de 

formação em serviço.  

Relativamente à avaliação da atividade de pilates clínico, implementada na última 

semana de estágio, o mesmo modelo de avaliação utilizado na UCC C foi adaptado, no sentido 

de se aproximar dos resultados esperados, a nível físico e psíquico decorrentes da prática de 

pilates. O questionário adaptado (Apêndice XIV) foi realizado em parceira com a fisioterapeuta 

alocada à UCC C, tendo sido objetivada a sua aplicação após 2 meses da implementação da 

atividade.  

No âmbito do guia de acolhimento do utente na ECCI, o método de avaliação será 

definido pela ECCI da UCC C, como forma de a mobilizar para necessidade de avaliação da 

satisfação do utente/família atendendo a integração dos objetivos estratégicos do PNSD e a 

organização da própria UCC. 

Transposta a quinta etapa do MMPBE, com a implementação e avaliação da mudança 

da prática na unidade-piloto, será necessário divulgar os resultados às restantes UCC’s para que 

estas possam integrar a mudança, com as necessárias alterações, adequando-as à estrutura 

organizacional e caraterísticas da comunidade – sexta etapa do MMPBE.  
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PARTE IV: ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE COM-

PETÊNCIAS 

 

Os cuidados de saúde, assim como os cuidados de enfermagem, revestem-se nos dias de 

hoje, de uma maior importância e exigência técnico-científica, sendo a especialização e a 

diferenciação uma realidade transversal a todos os profissionais de saúde (OE, 2019). 

É neste âmbito que a Ordem dos Enfermeiros define o perfil de competências comuns 

do enfermeiro especialista, ao qual reconhece competências científicas, técnicas e humanas para 

a prestação de cuidados de enfermagem especializados nas várias áreas de especialização, 

definidas pelo Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (OE, 2019).  

O percurso realizado ao longo deste ME, de índole profissionalizante, para além de 

objetivar a aquisição e o desenvolvimento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista (OE, 2019) e das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária, na área de ECSP (OE, 2018), objetiva igualmente a aquisição das 

Competências do Grau de Mestre, presentes no Decreto-lei n.º 63/2016, “diploma regulador do 

regime jurídico dos graus e diplomas de ensino superior” (Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, 2016, p. 3159), pelo que nesta última parte do presente relatório importa 

refletir a aquisição e mobilização de competências, através de uma análise reflexiva e 

fundamentada do processo conducente à obtenção do título de Enfermeira Especialista em 

ESCSP e do Grau de Mestre.    

 

1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 
As competências comuns do Enfermeiro Especialista, são transversais a todos os 

enfermeiros especialistas, que com “um conhecimento aprofundado num domínio específico de 

Enfermagem” demonstram “níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, 

traduzidos num conjunto de competências clínicas especializadas relativas a um campo de 

intervenção” (OE, 2017, p. 2). 
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Estas encontram-se organizadas em quatro domínios: responsabilidade profissional, 

ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados; e desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais (OE, 2019), através dos quais desenvolveremos a presente reflexão. 

 

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

 

A1 – “Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional” (OE, 

2019, p. 4745); 

A2 – “Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais” (OE, 2019, p. 4745). 

 

 A Enfermagem enquanto profissão da área da saúde, tem como objetivo a prestação de 

cuidados de enfermagem à pessoa, sã ou doente, ao longo de todo o seu ciclo vital, e aos grupos 

sociais na qual está inserida (OE, 2015a), pelo que a prestação de cuidados de enfermagem 

reveste-se da singularidade do “Outro”, tendo em vista o seu bem-estar, de acordo com os seus 

projetos de saúde e de vida, assente no respeito pela individualidade e dignidade da pessoa 

(Nunes, 2011).  

 A ética profissional está associada aos princípios e valores da profissão, num conjunto 

de deveres e normas que obrigam os profissionais a uma deontologia profissional (Nunes, 

2011).  

O código deontológico da profissão constitui um pilar fundamental para a prática dos 

enfermeiros, no qual são expressos um conjunto de deveres e responsabilidades profissionais, 

ancorados nos princípios da moral e nos direitos dos cidadãos e comunidades a quem se prestam 

cuidados de enfermagem. Este tem um caracter normativo e vinculativo que pauta a conduta 

profissional e garante a qualidade dos cuidados (OE, 2005).  

 No âmbito do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, as atividades 

desenvolvidas no decorrer do Estágio em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública e Estágio 

Final respeitaram os princípios éticos e deontológicos da profissão. 
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Ao longo de todo o processo de planeamento em saúde, as questões éticas a ele inerentes 

estiveram presentes, tendo o protocolo de investigação sido submetido a apreciação por parte 

da Comissão de Ética para a Saúde e Concelho Diretivo da ARS da região e pela Diretora 

Executiva do ACeS A obtendo parecer positivo.  

Aquando da realização do diagnóstico de situação, os princípios éticos e deontológicos 

inerentes à investigação em enfermagem foram respeitados, pelo que todos os participantes 

receberam informação relativa ao projeto. Foi garantido o anonimato, a confidencialidade e a 

proteção de dados. A sua participação foi livre e isenta de prejuízo caso recusassem participar 

em qualquer momento do processo. Os dados obtidos através da aplicação do questionário, 

apenas foram validados após confirmação da resposta afirmativa ao consentimento informado, 

presente na primeira página do mesmo. Estes, foram trabalhados de forma agregada e sem 

elementos que possibilitassem qualquer identificação do participante (Nunes, 2013).  

Na divulgação dos resultados, parte integrante do processo de investigação, a 

identificação da instituição deverá ser salvaguardada (Nunes, 2013), pelo que ao longo do 

presente relatório as várias instituições foram identificadas através de acrónimos.  

De referir, igualmente, que ao longo da elaboração do presente relatório, assim como da 

realização de outros documentos e artigo científico desenvolvido no decorrer dos estágios, o 

princípio da integridade académica foi respeitado no que concerne às “citações e referências, 

no respeito pela fidelidade ao autor” (Nunes, 2013, p. 10). 

No âmbito da prestação de cuidados de enfermagem, as intervenções desenvolvidas no 

decorrer dos dois estágios, em contexto da ECCI da UCC C, Centro de Vacinação COVID-19 

[CVC] e sala de vacinação da UCC C, centraram-se na relação interpessoal enfermeiro-utente 

e família, pautando por uma relação profissional assente na igualdade; liberdade de escolha; 

verdade e justiça; altruísmo e solidariedade; e competência sempre numa perspetiva de 

aperfeiçoamento profissional e da excelência no exercício da profissão, e indo ao encontro do 

código deontológico da profissão (OE, 2015b).   

Deste modo consideram-se adquiridas e mobilizadas as competências do domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal.  
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Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade 

 

B1 – “Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica” (OE, 2019, p. 4745); 

B2 – “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua” (OE, 2019, p. 4745); 

B3 – “Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019, p. 4745).  

 

 Considerando o referencial teórico apresentado na Parte I do presente relatório, a 

prestação de cuidados de qualidade é um dos grandes objetivos dos sistemas de saúde, sendo 

transversal às suas instituições, unidades prestadoras de cuidados e a todos os profissionais que 

dele fazem parte.  

 A governação clínica é uma ferramenta essencial para a melhoria contínua da qualidade 

da prática clínica, onde através dos conhecimentos produzidos pelas organizações e pelos 

profissionais de saúde, se perspetiva o “aumento da efetividade clínica, da gestão do risco, da 

formação, da inovação e desenvolvimento e da transparência” na divulgação dos resultados 

obtidos (Grupo Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde nos CSP [GTNGCS-CSP], 

2017, p. n.d.) Esta constitui um mecanismo eficaz de desenvolvimento e de decisão dos 

processos assistenciais, que em articulação com a governação institucional, garante a criação e 

a manutenção das melhores condições para a prática clínica (GTNGCS-CSP, 2017). 

 Neste domínio, frisamos o projeto de intervenção comunitária desenvolvido ao longo 

dos estágios realizados e que se insere no âmbito da segurança do utente nos CSP, indo ao 

encontro da ENQS e dos objetivos estratégicos do PNSD 2015-2020, demonstrando a 

mobilização de conhecimentos, assente em diretivas na área da qualidade e da melhoria 

contínua (OE, 2019).  

 De referir, que resultados os obtidos durante a etapa de diagnóstico de situação, assim 

como o planeamento das atividades do projeto, foram apresentados numa reunião com a CQSD 

e membros do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS A, tendo sido posteriormente 

disponibilizados via e-mail, o que demonstra a articulação realizada entre a governação clínica 

e a governação institucional, numa perspetiva de governação integrada, tendo em vista a 

melhoria contínua da qualidade assistencial (GTNGCS-CSP, 2017). 
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Ao longo de todo o processo de planeamento em saúde, as etapas foram desenvolvidas 

tendo como base a evidência científica, as normas e os instrumentos adequados para a avaliação 

da prática clínica (OE, 2019), pelo que a integração das recomendações presentes no PNSD 

2015-2020 e a realização do diagnóstico de situação com recurso ao QACSD-CSP, conforme 

estabelece a Norma n.º 003/2015 da DGS (2019), permitiram a comparação de dados e uma 

melhor integração dos mesmos na melhoria da prática clínica.  

No âmbito da garantia de um ambiente terapêutico e seguro, realçar algumas das 

atividades implementadas no âmbito do projeto de intervenção, como: 

- Elaboração de um plano de formação em serviço no contexto da segurança do utente 

nos CSP, promovendo o desenvolvimento das competências dos enfermeiros nessa área, tendo 

em vista a sua integração nos cuidados de saúde prestados e na realização e avaliação de projeto 

de intervenção comunitária, promovendo igualmente a gestão do risco nas unidades funcionais.  

- A criação do guia de acolhimento do utente/família da ECCI, como promotor de um 

ambiente terapêutico e seguro, com o intuito de envolver a família/cuidador e promover a 

satisfação do utente; 

- Implementação da atividade de Pilates Clínico para profissionais e colaboradores da 

UCC C, revelando a preocupação com a saúde ocupacional e o bem-estar da equipa; 

Pelo que, face ao exposto, se consideram desenvolvidas as competências no domínio da 

melhoria contínua da qualidade.  

 

Competências do domínio da gestão dos cuidados 

 

C1 – “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde” (OE, 2019, p. 4745); 

C2 – “Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia dos cuidados” (OE, 2019, p. 4745). 

 

Neste domínio das competências da gestão dos cuidados, frisar a importância do 

acompanhamento e observação da enfermeira supervisora nas funções de gestão e coordenação 

da UCC C, facto que se demonstrou facilitador da integração da organização institucional e das 

atividades desenvolvidas, permitindo o desenvolvimento de competências através da análise e 
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reflexão do contexto, uma vez que ao enfermeiro gestor são reconhecidas competências no 

domínio da disciplina e da profissão de enfermagem e no domínio da gestão em enfermagem 

devendo este atuar como impulsionador do desenvolvimento profissional técnico-científico e 

relacional da equipa, promovendo a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados 

ao cidadão e a gestão adequada de recursos, da formação, do risco clínico, dos conflitos, entre 

outros (OE, 2015c). 

 No âmbito do projeto de intervenção realçar igualmente, as competências desenvolvidas 

na gestão e na implementação das atividades por parte da mestranda, que com a supervisão da 

Enfermeira Coordenadora, liderou e geriu os recursos disponíveis, tendo em vista o alcance dos 

objetivos delineados para o projeto.  

 Ao longo do desenvolvimento do projeto, a legislação, as políticas e as recomendações 

emanadas no âmbito da segurança do doente foram integradas, assim como foi incentivada a 

cooperação entre intervenientes, ressalvando a articulação com os Enfermeiros Coordenadores 

das UCC’s do ACeS A. 

 Ainda no âmbito destas competências, consideramos que o desenvolvimento do projeto 

representa um excelente incentivo à introdução de inovação no âmbito dos cuidados prestados, 

tendo em vista a melhoria contínua da qualidade dos mesmos, pelo que se consideram 

adquiridas as competências do domínio da gestão de cuidados.  

  

 

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 

D1 – “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” (OE, 2019, p. 4745); 

 

 No que concerne às competências no domínio das aprendizagens profissionais, o 

desenvolvimento do autoconhecimento foi sem dúvida o mais marcante, não só pela exigência 

de todo o percurso académico realizado, mas também pelo contexto pandémico vivido, que 

obrigou a sérias transformações a nível pessoal e profissional, que promoveram uma maior 

reflexão do ‘eu’ enquanto pessoa e enfermeira, permitindo uma adequada adaptação aos vários 

contextos, a chamada resiliência. Palavra a que nos habituámos e assumimos como objetivo 

pessoal e profissional.  
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 No desenvolvimento desta competência importa ainda refletir a influência dos 

comportamentos e atitudes pessoais no processo de cuidar, pelo que o Enfermeiro Especialista 

deverá reconhecer os seus limites pessoais e profissionais e ter consciência da sua influência 

pessoal na relação profissional (OE, 2019). Neste âmbito, os estágios realizados promoveram 

o autoconhecimento e a autoavaliação, traduzindo-se numa experiência positiva e interessante, 

uma vez que o papel de estudante em contexto clínico, há vários anos que não era vivido.  

 

D2 – “Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (OE, 2019, p. 

4745). 

 

Ainda no âmbito do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, o processo de 

tomada de decisão e as intervenções realizadas no decorrer dos estágios basearam-se no 

“conhecimento válido, atual e pertinente”, decorrente da evidência científica (OE, 2019, p. 

4749).  

 Consideramos, igualmente, que o projeto de intervenção comunitária constituiu um 

instrumento facilitador da aprendizagem e do desenvolvimento de competências por parte dos 

enfermeiros, atuando como elemento impulsionador e dinamizador (OE, 2019) da segurança do 

utente nos CSP. Este foi elaborado tendo como base a evidência científica, ancorado na prática 

baseada em evidência, orientado pela aplicação do MMPBE de June Larrabee (2011).  

 Inserido no projeto de intervenção, foi construído um plano de formação em serviço, 

tendo em vista a rentabilização das oportunidades de aprendizagem (OE, 2019) e da 

“implementação de processos de formação e desenvolvimento da prática clínica” (OE, 2019, p. 

4750) no âmbito da segurança do doente, nos CSP.  

 No âmbito desta competência, referir igualmente a elaboração de um artigo científico 

original, intitulado “Segurança do Doente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do 

Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade”, na forma de um estudo descritivo, 

alicerçado ao enquadramento teórico realizado na parte I do presente relatório, a partir dos 

resultados obtidos durante o diagnóstico de situação, tendo como objetivo a divulgação dos 

resultados e a promoção da prática baseada em evidência no conhecimento e desenvolvimento 

da Enfermagem (OE, 2019). O mesmo irá ser submetido a uma revista científica para proposta 

de publicação. 
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2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

 

“A Especialidade de Enfermagem Comunitária na área de Saúde Comunitária e de 

Saúde Pública tem como alvo de intervenção a comunidade e dirige-se aos projetos de saúde 

dos grupos a vivenciar processos de saúde/doença, processos comunitários e ambientais (...)” 

(OE, 2017, p. 2) , pelo que os cuidados especializados “têm como foco da sua atenção as 

respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde de grupos, comunidade e 

população (...), através do desenvolvimento de programas de intervenção com vista à 

capacitação e emporwerment das comunidades” (OE, 2017, p. 3). 

As Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em ECSP, encontram-se 

descritas no Regulamento n.º 428/2018, do Diário da República, 2.ª série – N.º 135 de 16 de 

julho e serão alvo de reflexão no presente capítulo.  

 

a) “Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do es-

tado de saúde de uma comunidade;” (OE, 2018, p. 19354) 

 

O projeto de intervenção comunitária “Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde 

Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade”, foi desenvolvido 

tendo como base a metodologia do planeamento em saúde.  

A primeira etapa, referente ao diagnóstico de situação, foi realizada aquando da 

realização do Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, na qual foi avaliada a 

cultura de segurança dos enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, tendo como 

objetivo a identificação de necessidades de intervenção neste âmbito.  

Após essa primeira etapa, o projeto desenvolveu-se ao longo das restantes, como se pode 

contatar pelo presente relatório, tendo sido cada uma das etapas descrita e fundamentada ao 

longo da Parte III do presente documento, indo ao encontro das unidades de competência 

descritas para a aquisição da competência acima referida, pelo que esta se considera adquirida.   
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b)  “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades;” (OE, 2018, p. 

19354) 

 

O elaboração e implementação do projeto permitiu igualmente o desenvolvimento da 

segunda competência do Enfermeiro de ECSP, na medida em que este possibilitou que a 

mestranda liderasse o processo comunitário, no qual se objetivou como alvo das intervenções 

o grupo de enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A. Segundo Melo (2020), o 

enfermeiro especialista em ECSP tem um importante papel como empoderador da comunidade 

de enfermagem que nos CSP prestam cuidados aos indivíduos, famílias e comunidade.   

Ao longo do desenvolvimento de todo o processo de planeamento em saúde, foram 

utilizadas abordagens ativas para a definição de estratégias (OE, 2018) promotoras da cultura 

de segurança do utente nos CSP. A mestranda, enquanto líder do processo de capacitação, 

planeou e implementou o projeto de intervenção, tendo como ponto de partida os resultados 

obtidos na etapa do diagnóstico de situação. 

 O processo envolveu parceiros e os grupos profissionais, nomeadamente através do 

envolvimento dos Enfermeiros Coordenadores das UCC’s, da CQSD, do Conselho Clínico e de 

Saúde e da Sra. Diretora Executiva do ACeS A, como estratégia para a resolução dos problemas 

identificados.  

 Neste âmbito, referir ainda o envolvimento da fisioterapeuta afeta à UCC C, através da 

qual se promoveu uma atividade no âmbito da promoção da saúde ocupacional e do bem-estar 

dos profissionais da UCC C, recorrendo desta forma ao conhecimento de outra disciplina para 

a intervenção junto destes profissionais.  

 

c) “Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na conse-

cução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde;” (OE, 2018, p. 19354) 

 

Tendo em vista a obtenção de ganhos em saúde e a maximização das atividades de 

âmbito comunitário, o Enfermeiro especialista em ECSP deverá ainda participar na 

coordenação, promoção, implementação e monitorização das atividades presentes nos 

programas de saúde, tendo em vista o alcance dos objetivos do PNS (OE, 2018). 
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Desta forma, o projeto desenvolvimento enquadra-se na persecução dos objetivos 

estratégicos do PNSD 2015-2020, encontrando-se igualmente inserido nos pilares e objetivos 

estratégicos do novo PNSD 2021-2026 (GSEAS, 2021), pelo que a sua operacionalização 

continua garantida tendo em vista a promoção, implementação e monitorização da segurança 

do doente. “Um desafio ininterrupto dos sistemas de saúde e da sociedade portuguesa, ancorado 

na legislação existente e também nos vários compromissos nacionais e internacionais 

assumidos” (GSEAS, 2021, p. 97). 

O Enfermeiro Especialista em ECSP tem por isso, um papel fundamental na persecução 

dos objetivos traçados nos vários programas de saúde do PNS, participando na sua promoção, 

implementação e monitorização (OE, 2018). 

 No decorrer dos estágios, a mestranda teve ainda a oportunidade de participar em 

algumas atividades inseridas no âmbito dos programas do PNS, nomeadamente: 

- Programa Nacional de Vacinação, que a título excecional é desenvolvido na UCC C, 

justificado pela eficiente dinâmica organizacional na manutenção da taxa de cobertura vacinal 

elevada, da população do município C.  

- Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados [RNCCI], através da participação 

nos cuidados prestados no âmbito da ECCI e acompanhamento das atividades realizadas pela 

enfermeira da Equipa de Coordenação Local [ECL]. Equipa esta que, em conjunto com a 

Coordenação Regional, acompanha e avalia a RNCCI a nível local, através da articulação e 

coordenação dos recursos e atividades na sua área de referência (RNCCI, 2006). 

- Plano de Vacinação contra a COVID-19, realizado no CVC no município C. 

Experiência bastante enriquecedora, não só do ponto de vista do desenvolvimento de 

competências profissionais, mas também pessoal e que permitiram compreender os esforços e 

as dinâmicas envolvidas nesta grande operação de combate à COVID-19. Realidade bastante 

distinta do contexto profissional atual, uma vez que a mestranda exerce funções numa Unidade 

de Cuidados Intensivos COVID.  

De referir que, pelo contexto pandémico vivido, as restantes atividades da UCC C se 

encontravam suspensas, porém, por todo o que foi descrito consideramos adquirida a 

competência. 
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d) “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.” (OE, 

2018, p. 19354) 

 

A epidemiologia é uma ciência aplicada, que ao longo da história tem permitido a 

compreensão dos problemas de saúde, através da sua relação com as causas (Melo, 2020). Esta 

tem evoluído ao longo do tempo, pelo que o seu foco passou do estudo das doenças infeciosas 

para uma abordagem mais moderna da epidemiologia, com foco nas doenças associadas aos 

comportamentos (Melo, 2020).  

Porém, sendo a vigilância epidemiológica um “importante instrumento de análise, 

compreensão e explicação dos fenómenos de saúde-doença” (OE, 2018, p. 19357), segundo 

Melo (2020), a introdução da epidemiologia no contexto da ECSP, atendendo ao percurso que 

a ciência realizou ao longo da história, poderá passar pelo desenvolvimento da epidemiologia 

pós-moderna, na qual o foco dos estudos epidemiológicos passam a ser os fenómenos, numa 

perspetiva de “identificar fatores que orientam a gestão de programas e projetos orientados para 

as respostas em Saúde Pública e Comunitária” (Melo, 2020, p. 113), “não só do ponto de vista 

patológico, mas considerando igualmente os seus processos intencionais, não intencionais e de 

interação com o ambiente (...), uma epidemiologia alinhada com o conceito metaparadigmático 

de pessoa na disciplina de enfermagem” (Melo, 2020, p. 115).  

Neste sentido, o diagnóstico de situação realizado permitiu a avaliação da cultura de 

segurança do doente, traduzindo-se em resultados que deverão ser alvo de reflexão, 

promovendo a melhoria da prestação de cuidados à pessoa, família e comunidade.  

O projeto desenvolvido, suportado pelos resultados obtidos e pela evidência científica 

representa, na realidade, apenas o início de um longo percurso que as UCC’s terão que realizar 

neste âmbito.  

 

3. COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

 

No âmbito das competências do Grau de Mestre, presentes no Decreto-lei n.º 63/2016 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016): 
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 
Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
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aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimento e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação;  
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados 
e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  
c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e 
sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;  
d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a 
elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e 
sem ambiguidades;  
e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 2016, p. 3174) 

 

 A reflexão produzida em torno das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

e das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em ECSP, corroboram a aquisição 

das Competências do Grau de Mestre, apresentadas já anteriormente, uma vez que demonstram 

a aquisição e a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos, na resolução de problemas em 

novas situações e em contextos alargados e multidisciplinares, relacionados com a área de 

estudo (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016).  

O presente relatório documenta o percurso realizado e configura-se numa forma de 

comunicação dos conhecimentos adquiridos, do raciocínio desenvolvido e das conclusões 

obtidas (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016), pelo que se consideram 

adquiridas as Competências do Grau de Mestre.  

  



 

 

 

fev-22 | Página 101 

Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do Enfermeiro numa Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

CONCLUSÃO 

 

A qualidade dos cuidados de saúde prestados e a segurança dos utentes é um objetivo 

transversal a todos os sistemas de saúde e a todos os níveis de cuidados. Porém, ao nível dos 

CSP a sua integração tem-se revelado lenta, associada à noção de que por apresentarem um 

nível tecnológico inferior ao dos cuidados de saúde prestados em ambiente hospitalar, os riscos 

a eles inerentes sejam inferiores e menos complexos. Esta noção tem vindo a ser desconstruída 

ao longo dos últimos anos, e a prova disso são os vários estudos que têm surgido em torno da 

segurança dos utentes nos CSP e as várias diretrizes emanadas por organizações de saúde, um 

pouco por todo o mundo.  

 Se nos reportarmos a 1978, na tão aclamada Declaração de Alma-Ata, a OMS referiu os 

CSP como a chave de todos os sistemas de saúde, pela importância que este nível de cuidados 

apresenta no acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o que reforça a importância da 

valorização da segurança dos utentes como área de relevo ao nível dos CSP.  

 Como espelha o presente relatório, a melhoria da segurança dos utentes e 

consequentemente da qualidade dos cuidados de saúde prestados são uma responsabilidade de 

equipa, que obriga a mobilização das competências individuais e organizacionais. Neste 

âmbito, surge o conceito de cultura de segurança, conceito que se reflete através de valores, 

atitudes, perceções e comportamentos de todos os intervenientes no processo de cuidar, sem 

exclusão dos órgãos de gestão, que possuem igualmente um papel fundamental no 

desenvolvimento da segurança dos utentes. 

 Os enfermeiros que exercem funções nos CSP são uns privilegiados no contacto com os 

utentes e comunidades, pelo que se torna essencial que estes reconheçam a importância das 

questões relacionados com a segurança dos utentes no âmbito dos cuidados que prestam e que 

adotem uma conduta proactiva na avaliação e intervenção na comunidade.  

 Aos enfermeiros especialistas em ECSP são-lhe reconhecidas competências para a 

capacitação de grupos e comunidades, assim como a coordenação de programas de saúde na 

persecução dos objetivos do PNS (OE, 2018), pelo que neste âmbito surgiu o projeto de 

intervenção comunitária “Segurança do Utente nos Cuidados de Saúde Primários: Papel do 

Enfermeiro numa unidade de Cuidados na Comunidade”, desenvolvido no decurso do Estágio 
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em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e Estágio final. Este representa o culminar do 

percurso académico realizado ao longo do ME, assente nas premissas anteriormente descritas.  

 O desenvolvimento do projeto foi realizado de acordo com a metodologia de 

planeamento em saúde e suportado pelo referencial teórico de enfermagem do MMPBE de June 

Larrabee.  

 A primeira etapa, diagnóstico de situação, operacionalizado através da aplicação de um 

questionário e posterior análise estatística dos resultados, permitiu a identificação de problemas 

e de necessidades no âmbito da cultura de segurança do doente como: Défice de conhecimentos 

no âmbito do Plano Nacional para a Segurança do Doente; Necessidade expressa de realização 

de formação em serviço no âmbito da segurança do doente; Necessidade de implementação de 

ações no âmbito da segurança na comunicação; Necessidade de implementação de ações no 

âmbito da notificação, análise e prevenção de incidentes; Necessidade de implementação de 

ações de melhoria no âmbito da dimensão “Apoio pela gestão de topo”; e a necessidade de 

implementação de ações de melhoria no âmbito da dimensão “Pressão e ritmo de trabalho”.  

Os resultados obtidos foram posteriormente confrontados com os resultados presentes 

na literatura atual, e com os resultados obtidos em anteriores avaliações da cultura de segurança 

do doente nos CSP, realizadas a nível nacional, refletindo-se na discussão dos resultados 

realizada no capítulo do diagnóstico de situação e corroborando a necessidade de 

desenvolvimento deste projeto de intervenção comunitária. Este foi desenvolvido no decorrer 

do Estágio Final, seguindo as etapas do planeamento em saúde descritas ao longo do presente 

relatório, através de uma análise reflexiva e fundamentadas das mesmas.  

 O desenvolvimento do projeto esteve sujeito às limitações decorrentes da gestão das 

atividades desenvolvidas no âmbito do combate à pandemia por COVID-19, acrescidas pelas 

limitações temporais condicionadas pelas autorizações, pareceres e resposta dos intervenientes 

no projeto, tendo em algumas situações o seu desenvolvimento ficado aquém das expectativas. 

No entanto, foram realizados todos os esforços disponíveis para que o projeto se concretizasse, 

através de um visível e reconhecido trabalho de equipa, interesse, motivação e envolvimento 

de todos os intervenientes.  

 Desta forma, consideramos que o projeto contribuiu para o desenvolvimento da cultura 

de segurança do doente, dos enfermeiros que exercem funções nas UCC’s do ACeS A, através 
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de reflexão produzida e envolvimento de todos os intervenientes na operacionalização dos 

objetivos definidos.  

 O projeto representa o início de um longo percurso no âmbito da melhoria da segurança 

dos utentes e consequentemente da qualidade dos cuidados prestados ao nível das UCC’s, pelo 

que consideramos pertinente a sua continuidade, integrando os objetivos estratégicos do atual 

PNSD 2021-2026.  

 De realçar, ainda, o importante papel dos órgãos de gestão no desenvolvimento e 

implementação de ações de melhoria no âmbito das áreas identificadas como prioritárias, e na 

promoção da cultura de segurança organizacional.  

 Face ao exposto, e de acordo com o plasmado ao longo do presente relatório, 

consideramos adquiridas e mobilizadas as competências objetivadas no âmbito do ME com área 

de especialização em ECSP, integradas num percurso frutífero em conhecimentos e rico no que 

respeita ao crescimento pessoal e profissional, no caminho para a excelência do cuidar em 

enfermagem.  
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Apêndice II – Questionário aplicado 
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Apêndice III – Pedido de parecer à Comissão de Ética para a Saúde da ARS Algarve,  
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Apêndice IV – Pedido de Autorização para realização de diagnóstico de situação e de 

projeto de intervenção comunitária à Sra. Diretora Executiva do ACeS A 
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Apêndice V – Gráficos Complementares à Etapa de Diagnóstico de Situação 
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Parte I – Caracterização Sociodemográfica 

 

 

 

 

 

Parte I – Caracterização Académica 
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Parte I – Caracterização Profissional 
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Parte II – Caracterização dos conhecimentos – Segurança do Utente 
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Parte III – Questionário de Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos CSP 

 

Secção A – Questões relativas à segurança dos utentes e à qualidade 

A1. Acesso aos Cuidados – A Equipa da UCC consegue dar resposta, num prazo de 48 horas, 
quando se trata de uma solicitação/referenciação, no âmbito da ECCI e/ou cantinho da 
amamentação e/ou visitação à puérpera e recém-nascido, entre outros.  

 

 

A2. Identificação do Doente – Foi utilizado um processo clínico que não correspondia ao do 
doente (Por exemplo: processo em suporte papel, Sclínico®, entre outros).  
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A3. Registos e Processos Clínicos – O processo clínico não estava disponível quando foi 
necessário. 

 

 

A4. Registos e Processos Clínicos – Foi arquivada ou introduzida informação clínica no 
processo que não correspondia ao do doente. 
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A5. Equipamento Médico – O equipamento médico não funcionava adequadamente ou neces-
sitava de substituição.  
 

 

 

 

Secção B - Gestão e Troca de Informação 

 
Nos últimos 12 meses, com que frequência se verificaram problemas na troca de informação 
precisa, completa e atempada com: 
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Dimensão 1 – Trabalho em Equipa 

 

C1 – Quando alguém fica muito sobrecarregado, os colegas ajudam. 

 

 

C2 – Há uma boa relação de trabalho entre os profissionais que prestam cuidados e os outros 
profissionais.  
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C5 – Nesta unidade tratamo-nos com respeito. 

 

 

C13 – A ênfase vai para o trabalho em equipa, de forma a atender os doentes. 
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Dimensão 2 – Seguimento do Doente  

 

D3 – Lembramos os doentes quando eles precisam de marcar consultas de rotina. 

 

 

D5 – Documentamos a forma como os nossos doentes crónicos seguem os seus planos de 
tratamento. 
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D6 – Fazemos seguimento quando não recebemos a informação que esperamos por parte de 
um prestador externo. 

 

 

D9 – Fazemos seguimento aos doentes que necessitam de monitorização. 
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Dimensão 3 – Aprendizagem Organizacional 

 

F1 – Quando há um problema verificamos se é necessário mudar a forma como realizamos as 
coisas. 

 

 

F5 – Esta unidade é boa a adequar os procedimentos, de forma a assegurar que os erros não 
se repetem. 
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F7 – Depois de fazermos mudanças para melhorar os procedimentos da prestação de 
cuidados, procedemos à avaliação para verificar se as mudanças funcionaram. 
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Dimensão 4 – Perceções Gerais sobre a Qualidade e Segurança do Doente 

 

F2 – Os procedimentos que usamos são bons para prevenir erros que podem afetar os 
doentes. 

 

 

F3R – Cometemos mais erros do que devíamos. 
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F4R – É só por acaso que não se cometem mais erros que poderiam afetar os nossos doentes. 

 

 

 

F6R – A quantidade de trabalho é mais importante do que a qualidade dos cuidados. 
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Dimensão 5 – Formação e Treino dos Profissionais 

 

C4 – Os profissionais têm formação quando se implementam procedimentos novos. 

 

 

C7 – Garante-se que os profissionais tenham a formação necessária para desempenhar as suas 
funções.  
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C10R – Os profissionais são chamados a desempenhar funções para as quais não tiveram 
formação. 
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Dimensão 6 – Apoio pela Gestão de Topo 

 

E1R – Não são realizados investimentos financeiros suficientes para melhorar a qualidade dos 
cuidados. 

 

 

E2R – Deixam que os erros continuem a acontecer. 
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E3 – Dão prioridade elevada na melhoria dos procedimentos para os cuidados aos doentes. 

 

 

E4R – Com demasiada frequência as suas decisões baseiam-se no que é melhor para a 
instituição e não no que é melhor para os doentes. 
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Dimensão 7 – Comunicação acerca do erro 

 

D7R – Os profissionais sentem que os seus erros são usados contra eles. 

 

 

D8 – Falamos abertamente sobre os problemas do funcionamento da unidade. 
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D11 – Falamos sobre as formas de prevenir a repetição dos erros. 

 

 

D12 – Os profissionais estão dispostos a dar informação sobre os erros que observam. 
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Dimensão 8 – Abertura na Comunicação 

 

D1 – Os prestadores de cuidados consideram as propostas de melhoria dos procedimentos 
administrativos vindas de colaboradores.  

 

  

D2 – Os funcionários são incentivados a expressar outros pontos de vista.  
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D4R – Os profissionais de saúde têm receio de fazer perguntas quando algo parece estar 
errado.  

 

 

D10R – Nesta unidade é difícil expressar a discordância.  
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Dimensão 9 – Processos Administrativos e Uniformização de Procedimentos 

 

C8R – Esta unidade é mais desorganizada do que deveria. 

 

  

C9 – Temos procedimentos para verificar se o trabalho é desenvolvido de forma correta. 
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C12R – Temos problemas com o fluxo de trabalho. 

 

 

C15 – Os profissionais seguem procedimentos normalizados no seu trabalho. 
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Dimensão 10 – Pressão e Ritmo de Trabalho 

 

C3R – Muitas vezes sentimos pressão quando estamos a atender os doentes. 

 

 

C6R – Temos demasiados doentes para a quantidade de profissionais que prestam cuidados. 
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C11 – Temos profissionais suficientes para dar resposta à quantidade de doentes. 

 

 

C14R – Temos demasiados doentes para poder executar tudo de forma eficiente. 
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Secção G – Classificações Gerais  
 
 
 

a) Centralização no Doente – Responde às preferências, necessidades e valores de cada 
doente.  
 

 

 

b) Eficácia – Baseia-se na evidência. 
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c) Oportunidade – Minimiza as esperas e os atrasos potencialmente causadores de danos. 
 

 

 

d) Eficiência – Assegura uma prestação rentável (evita desperdício, abuso e uso incorreto 
de serviços.  
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e) Equidade – Administra a mesma qualidade de cuidados a todas as pessoas sem privi-
legiar o género, a raça, a etnia, o nível socioeconómico, idioma, etc.  
 

 

 

Classificação Geral de Segurança do Doente 

Em geral, como classificaria os sistemas e procedimentos clínicos, que a sua unidade tem 
estabelecido para prevenir, detetar e corrigir problemas que tenham potencial para afetar os 
doentes?  
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Apêndice VI – Apresentação Reunião com CSQD do ACeS A 
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