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RESUMO 

O presente relatório reporta-se ao estágio realizado no período de 9 de Dezembro de 2016 a 3 

de Fevereiro de 2017, num total de 18 semanas, no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega e Barroso, especificamente, na Unidade de Saúde Pública de Chaves e na Unidade de 

Cuidados na Comunidade de Valpaços, pretendendo analisar de forma reflexiva as atividades 

realizadas e as competências desenvolvidas. No decorrer deste estágio foi realizado um 

estudo, que permitiu fazer um diagnóstico de situação, ponto de partida do projeto de 

intervenção. 

A metodologia utilizada neste estágio foi a do planeamento em saúde, desde o diagnóstico de 

situação até à fase de avaliação. Para procedermos ao diagnóstico de situação realizamos um 

estudo descritivo-correlacional, longitudinal e de abordagem quantitativa, de forma a analisar 

as práticas dos profissionais no âmbito das Precauções Básicas do Controlo de Infeção, de 

duas unidades funcionais do ACeS do Alto Tâmega e Barroso. A amostra incluiu 39 

profissionais de saúde (PS) cerca de 66,1% da população, nos dois momentos de recolha de 

dados, aos quais foi aplicado um questionário de auto preenchimento, construído e validado 

para o efeito. O tratamento de dados foi efetuado através do software SPSS. 

Do total da amostra no diagnóstico de situação (n=39) a maioria dos PS era do sexo feminino 

(76,9%), pertencia ao grupo etário dos 41-50 anos (46,2%), o grupo profissional mais 

representado era o dos enfermeiros (38,5%) e detinha um tempo de exercício profissional 

entre os 11-20 anos (43,6%). Relativamente às condições a assegurar aos PS pelos dirigentes 

das instituições, a maioria considerava que o serviço garante os meios que facilitam a 

implementação das Precauções Básicas do Controlo de Infeção (PBCI) e sua monitorização 

(59,0%), assinalou que não fez formação sobre as referidas PBCI (53,8%), nem recebeu treino 

sobre as componentes das PBCI (66,7%). Quanto às práticas respeitantes aos itens das PBCI, 

a maioria dos PS indicou que avaliava o risco de transmissão de agentes infeciosos (69,2%), 

referiu ter cuidados antes de higienizar as mãos (53,8%), utilizava máscara para minimização 

da transmissão de agentes infeciosos (69,7%), utilizava EPI´s (84,6%), não reportava por 

escrito a falha dos EPI´s (87,2%), indicou que o equipamento clínico utilizado é submetido a 

descontaminação (89,5%), respondeu que é assegurada a limpeza ambiental na unidade 

(79,5%), considerava que o circuito de roupa suja era adequado (65,5%), assinalou que os 

resíduos são seguidos de forma adequada (71,8%), todos os respondentes assinalaram que na 
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preparação e administração de injetáveis respeitam a técnica assética (100%) e o maior grupo 

indicou a exposição a sangue e fluídos como a situação de exposição significativa a agentes 

microbianos no local de trabalho (37,5%). Os mais novos eram os que mais aderiam às 

práticas de PBCI (Kruskal-Wallis (KW): p< 0,007) e o grupo dos outros profissionais (KW: 

p< 0,017). Foram identificados como problemas prioritários os cuidados pessoais a ter antes 

da higienização das mãos, documento escrito para reportamento de falhas de EPI´s e circuito 

de roupa suja e resíduos. De seguida foram fixados objetivos e selecionadas como estratégias 

a ação de formação, reunião com os dirigentes das unidades funcionais e a elaboração de 

flyers e cartazes alusivos às temáticas. Foram planeadas e executadas as respetivas atividades. 

A avaliação na qual só participaram 26 PS permitiu constatar que todos os indicadores foram 

atingidos. Verificou-se existir relação entre a adesão às práticas dos PS no âmbito das PBCI e 

a idade e o grupo profissional. A adesão às práticas de PBCI pelos PS melhorou do 

diagnóstico de situação para a avaliação, significando que as estratégias de intervenção 

tiveram sucesso.  

Consideramos ter atingido os objetivos propostos para este relatório e ter desenvolvido ao 

longo deste estágio as competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública. Para além do projeto foram, ainda, desenvolvidas outras atividades que 

consolidaram o desenvolvimento de competências. O projeto de intervenção implementado 

poderá contribuir para uma reflexão dos PS acerca das suas práticas, no âmbito das PBCI e 

para a sua melhoria, tendo implicações diretas na prática profissional. Teremos de continuar a 

apostar na formação sobre as PBCI, pois, só assim conseguiremos, que os PS, evitem riscos 

de contacto com os agentes infeciosos, contribuindo desta forma para a diminuição das 

infeções. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde; Precauções Básicas do 

Controlo de Infeção; Profissionais de Saúde; Unidades de Saúde.  

 

 

 

 



                                                     

XI 

ABSTRAT 

This report refers to the training course held in the period from 9th December 2016 to 3rd 

February 2017, for a total of 18 weeks, in the Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega e Barroso, specifically in the Unidade de Saúde Pública de Chaves and in the 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Valpaços, intending to analyze in a reflective way 

the activities carried out and the skills developed. During this stage, a study was carried out, 

which enable to make a diagnosis of the situation, the starting point of the intervention 

project. 

The methodology used in this internship was the planning in health, from the diagnosis of the 

situation to the evaluation phase. To analyze the situation, a descriptive-correlational, 

longitudinal and of quantitative approach was carried out, in order to analyze the practices of 

the workers in the scope of the Basic Precautions of Infection Control, of two functional units 

of the ACeS from Alto Tâmega and Barroso. The sample included 39 health professionals 

about 66,1% of the population, in the two moments of data gathering, to which a self-

completed questionnaire was applied, constructed and validated for this purpose. Data 

processing was conducted using SPSS software. 

Of the total sample in the diagnosis of the situation (n= 39) the majority of the Health 

Profissionals, was female (76,9%), belonged to the age group of 41-50 years (46,2%), the 

professional group most represented was the nurses (38,5%) and had a professional practise 

time between 11-20 years (43,6%). Regarding the conditions to be assured to the Health 

Profissionals by the leaders of the institutions, the majority considered that the service assures 

the means that ease the implementation of the Basic Precautions of the Control of Infection 

(PBCI) and its monitoring (59,0%), pointing out that he/she did not receive training (53,8%) 

nor received training on the components of PBCI (66,7%). Concerning the practices regarding 

PBCI items, most Health Profissionals suggested that they evaluated the risk of transmission 

of infectious agents (69,2%), mentioning that they took care before the hand hygiene (53,8%), 

used a mask to minimize transmission of infectious agents (69,7%), used individual protection 

equipment (84,6%), did not report in writing the individual protection equipment failure 

(87,2%), indicated that the clinical equipment used is decontaminated (89,5%), replied that 

the environmental cleanliness in the unit was ensured (79,5%), considered that the laundry 

circuit was appropriate (65,5%), pointed out that the wastes were properly followed (71,8%), 
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all respondents indicated that in the preparation and administration of injectable followed the 

aseptic technique (100%) and the largest group indicated the exposure to blood and fluids as 

the situation of significant exposure to microbial agents in the workplace (37,5%). The 

younger were those who adhered most to PBCI practices (KW: p <0.007) and the group of 

other professionals (KW: p <0.017). There were identified as priority problems the personal 

care taken before hand hygiene, a written document to report individual protection equipment 

failures and the circuit of dirty laundry and wastes. Afterwards, objectives and strategies were 

set as training strategies, a meeting with the leaders of the functional units and the elaboration 

of flyers and posters related to the themes. Their activities were planned and executed. The 

evaluation in which only 26 health profissionals participated showed that all the indicators 

were reached. It was found that a relationship between adherence to health profissionals 

practices in the PBCI and the age and the professional group. The adherence to PBCI 

practices by health profissionals improved from the situation diagnosis to the evaluation, 

meaning that the intervention strategies were successful 

We consider that we have achieved the goals proposed for this report and have developed 

throughout this internship the skills of Specialist Nursing in Community Nursing and Public 

Health. In addition to the project, there were also other activities that consolidated the 

development of competencies. The intervention project applied might contribute to the 

reflection of the health profissionals about their practices, within the scope of the PBCI and 

for its improvement, having direct implications in the professional practice. We must continue 

to focus on training on the PBCI, since it´s the only way we can succeed that the health 

profissionals avoid the risk of contact with infectious agents, therefore contributing to the 

reduction of infections. 

 

KEYWORDS: Infections Associated with Health Care; Basic Precautions for Infection Control; 

Health Professionals; Health Units. 
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0. Introdução 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio e Relatório, do 2º ano do 

Mestrado em Enfermagem Comunitária, da Escola Superior de Saúde-Universidade de Trás- 

os-Montes e Alto Douro, realizado no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e 

Barroso (ACeS ATB), na Unidade de Saúde Pública (USP) de Chaves sob a supervisão dos 

enfermeiros Paulo Costa e Adília Ramos e na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Valpaços, com a supervisão do enfermeira Adília Ramos e supervisão pedagógica do 

Professor Doutor Amâncio Carvalho, com início a 9 de Dezembro de 2016, com término 3 de 

Fevereiro de 2017, num total de 18 semanas.  

Durante a realização deste estágio, foi proposto o desenvolvimento de competências 

científicas e técnicas específicas na área da enfermagem comunitária. Uma das competências 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP) é 

estabelecer, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade. Tendo em conta, o contexto no qual se realizou este estágio, em 

acordo com a equipa de enfermagem, consideramos pertinente que esse diagnóstico de 

situação se centrasse na problemática das Precauções Básicas de Controlo da Infeção (PBCI).   

Diariamente, no exercício da nossa atividade profissional, observamos as dificuldades e 

necessidades que existem a nível destas precauções, por parte dos profissionais nas unidades 

de saúde. O estudo desta problemática é, por isso, pertinente e necessário.   

As infeções podem ser adquiridas em todos os espaços, sendo as infeções comunitárias (IC), 

caraterizadas como aquelas que se desenvolvem fora do ambiente hospitalar. Uma Infeção 

Associada aos Cuidados de Saúde (IACS), segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2007) é 

“uma infeção adquirida pelos doentes em consequência dos cuidados e procedimentos de 

saúde prestados e que pode, também, afetar os profissionais de saúde (PS) durante o exercício 

da sua atividade”.  

O impacto que as infeções têm nos cuidados de saúde, representa um dos maiores problemas 

de saúde pública no mundo. Em Portugal, a área da infeção vai com algum atraso 

relativamente a outros países europeus. Entre 1988-98 as infeções, tiveram maior projeção 

com o “Projeto de Controlo de Infeção”, surgindo apenas em 1996, as primeiras normas.  

A DGS em 2007, reformulou o Programa Nacional de Controlo de Infeção (PNCI) e criou os 

grupos coordenadores regionais com uma gestão descentralizada, publicado em Diário da 
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República no Despacho n.º14178/2007. A Administração Regional de Saúde (ARS), em 

articulação com a DGS e segundo a Circular Normativa n.º20/2007, informava que deviam 

ser criadas estruturas de coordenação regional, designados por grupos de coordenadores 

regionais, de modo a facilitar a implementação do programa nacional de controlo de infeção, 

dinamização de atividades de prevenção e controlo da infeção e a comunicação entre unidades 

de saúde por regiões. As Comissões de controlo de infeção (CCI) sub-regionais, vão 

partilhando progressivamente as suas responsabilidades e competências com as CCI dos 

ACeS. Estes devem dispor, segundo a norma referida, de coordenador médico, enfermeiro de 

controlo de infeção, apoio administrativo, outros profissionais e técnicos de ligação ou 

membros dinamizadores das CCI. Apesar dos programas instituídos serem dinamizados pelas 

CCI, a responsabilidade de prevenir e controlar as IACS é de todos e só de nós.  

A Norma da DGS n.º029/2012, relativamente às PBCI, veio fortalecer a importância deste 

tema, que segundo o Departamento de Qualidade na Saúde visa dar importância às 

responsabilidades dos dirigentes das unidades prestadoras de cuidados de saúde, incluindo as 

PBCI, nos planos de atividades do serviço e na avaliação de desempenho dos profissionais 

das Unidades de Saúde. Estabeleceu a indicação de implementação de um plano, com ações 

de melhoria para o controlo dos riscos identificados e com a avaliação dos níveis de risco 

relativamente aos procedimentos com risco acrescido de exposição (sangue e fluídos 

orgânicos). A indicação do reportamento por escrito ao superior hierárquico de falhas de stock 

dos equipamentos de proteção individual (EPI´s), anomalias detetadas em equipamentos ou 

outros obstáculos que ponham em causa o cumprimento das PBCI. A importância da 

avaliação do risco de transmissão de agentes infeciosos na admissão do utente e a importância 

da utilização de EPI pelos profissionais, assim como dos utentes em circunstâncias 

específicas. 

Contudo, o presente estudo, realizado no âmbito do estágio, também vai de encontro ao Plano 

de Atividades da Unidade de Saúde Pública do ACeS ATB. Este, aderiu ao programa de 

lavagem de mãos do Programa de prevenção e controlo de infeções e resistências aos 

antimicrobianos (PPCIRA), que segundo a DGS (2013), tem como objetivo geral a redução 

da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim 

como da taxa de microrganismos com resistência aos antimicrobianos.  
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Em 2013, o programa de Controlo da Infeção (CI) e o programa das Resistências aos 

Antimicrobianos juntaram-se num único Programa, conhecido hoje como PPCIRA, um dos 

programas prioritários da DGS.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou em 2015, o Relatório Global sobre a 

Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos, sendo este problema considerado uma 

crescente ameaça à saúde pública. A designada era pós-antibiótica, na qual infeções outrora 

facilmente tratáveis passarão a ser mortais, é considerada pela OMS como um cenário 

possível, já no decorrer do século XXI. As IACS agravam o prognóstico da doença e segundo 

a OMS dificultam o tratamento de doentes, sendo também uma causa importante de 

morbilidade e mortalidade, bem como do consumo acrescido de recursos quer hospitalares, 

quer da comunidade (Circular Normativa da DGS, n.º20). 

As projeções internacionais estimam que se nada for feito, em 2050 morrerão anualmente 

cerca de 390 000 pessoas na Europa e 10 milhões em todo o Mundo, em consequência direta 

das resistências aos antimicrobianos, segundo a DGS (2016). 

É no âmbito desta problemática que surge a realização deste nosso estudo em contexto de 

estágio sobre as “Práticas dos profissionais no âmbito das precauções básicas no controlo de 

infeção nas unidades de saúde”. 

Parece oportuno investigar mais a fundo a problemática das PBCI nos profissionais, surgindo 

assim o problema de investigação: 

- Qual o impacto da formação nas práticas dos profissionais das unidades de saúde do ACeS 

ATB (concelho de Valpaços), no âmbito das PBCI? 

Ao longo do estágio, mediante as necessidades e oportunidades, recorreu-se à orientação do 

Professor Doutor Amâncio Carvalho, docente da instituição académica e dos enfermeiros 

supervisores já mencionados. 

Os estágios foram um espaço de crescimento e de um culminar de experiências para adquirir 

competências específicas de enfermeiro especialista. Exigiu da nossa parte, momentos de 

reflexão, introspeção, intervindo de acordo com os recursos disponíveis e baseada na 

sustentação teórica.  

Para a elaboração deste relatório delineamos os seguintes objetivos: 

- Descrever as atividades e competências desenvolvidas ao longo do estágio, tendo como 
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referência as competências específicas do EEECSP; 

- Descrever a implementação da metodologia do planeamento em saúde aplicada no âmbito 

do projeto de intervenção;  

- Apresentar os resultados do projeto de intervenção;  

- Analisar de forma crítico-reflexiva todo o percurso efetuado;  

- Dar resposta a uma exigência da unidade curricular Estagio e Relatório/Dissertação de 

natureza aplicada do Mestrado em Enfermagem Comunitária, servindo o presente documento 

como um instrumento de avaliação. 

Para o desenvolvimento deste documento, utilizar-se-á, uma linguagem clara, objetiva, 

rigorosa e uma metodologia descritiva e analítica, com recurso à pesquisa bibliográfica. Para 

facilitar a leitura e compreensão deste documento, efetuou-se do ponto de vista estrutural uma 

divisão que começa com uma introdução e em dois grandes capítulos. O primeiro será 

orientado para uma análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências em 

contexto da UCC e USP. O segundo capítulo, com o projeto de intervenção, subdividido em 

enquadramento teórico onde serão apresentados conceitos relacionados com o problema em 

estudo, a metodologia utilizada para a consecução do estudo, a apresentação do projeto de 

intervenção, outras atividades desenvolvidas no âmbito do estágio na UCC e USP e, por 

último, a conclusão onde constará uma síntese dos aspetos mais relevantes na elaboração 

deste documento.  
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I-ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Neste capítulo pretende-se efetuar uma análise e reflexão crítica das atividades planeadas e 

realizadas durante a unidade curricular, que serão subdivididas em dois contextos distintos: no 

contexto da UCC de Valpaços e no contexto da USP de Chaves. Nesta unidade curricular, 

pretendia-se o desenvolvimento de um conjunto de competências definidas pela Ordem dos 

Enfermeiros (OE) através do Regulamento n.º128/2011: Regulamento das Competências 

Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

(EEECSP). Contudo, não podemos deixar de abordar primeiramente, as competências comuns 

aos enfermeiros especialistas, baseados no Regulamento n.º122/2011: Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista da OE, com uma breve reflexão crítica, 

realizadas ao longo do estágio, que segundo o referido regulamento, são: 

“A1- Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção... A2- 

Promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais...B1- Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das 

iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica...B2- Concebe, gere e 

colabora em programas de melhoria contínua da qualidade...B3- Cria e mantém um 

ambiente terapêutico e seguro...C1- Gere os cuidados, otimizando a resposta da equipa de 

enfermagem e seus colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional...C2- Adapta 

a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a otimização da 

qualidade dos cuidados...D1- Desenvolve o auto-conhecimento e a assertividade...D2- 

Baseia a sua praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões de conhecimentos” 

(p.8648-8653) 
Será efetuada uma reflexão crítica do desenvolvimento de cada uma destas competências 

comuns, nos dois contextos em que se realizou o estágio (UCC e USP). 

i) “A1- Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção”: No 

contexto da UCC, procuramos o desenvolvimento de um exercício seguro, profissional e ético 

no campo da intervenção, solicitando previamente o parecer à comissão de ética da ARS 

Norte. Baseados no conhecimento ético e deontológico, procurando melhorar as práticas e os 

interesses de toda uma comunidade, durante o processo de planeamento em saúde. Foi 

também solicitado aos PS que quiseram participar no estudo, o respetivo consentimento 

informado. 

No contexto da USP, foi desenvolvida uma sessão de educação para a saúde, no âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Sida, a apresentar no estabelecimento prisional. Sem dúvida 

que esta nova conquista, até então única, fez-nos pensar e refletir muito na prática profissional 
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e ética. A intervenção que ao início nos parecia assustadora, mediante a comunidade presente, 

foi ultrapassada, regidos pela postura profissional, convicção e os princípios éticos.  

Relativamente à apresentação da avaliação do programa PASSE 2015-2016, realizada para os 

enfermeiros de saúde escolar do ACeS ATB, pareceu-nos que foi uma intervenção não tão 

stressante, tendo também sido possível atingir esta competência. 

ii) “A2- Promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais”: No exercício da atividade, realizada na UCC, respeitamos a 

promoção dos direitos humanos, tal como vêm descritos no Código Deontológico, de maneira 

a conseguir gerir as situações mais difíceis, apesar de a participação dos profissionais ter sido 

voluntária, estes a qualquer momento, poderiam requerer a sua exclusão do estudo, sem 

prejuízo ou qualquer sanção. No percurso da nossa atividade profissional, surgem sempre 

situações inesperadas e novas, em que nunca podemos deixar de respeitar o “Homem” como 

um todo. Com esta nossa postura, pensamos ter atingido esta competência. 

Relativamente ao estágio realizado na USP, respeitando os direitos humanos, baseados no 

código deontológico e na responsabilidade profissional, foram realizadas duas intervenções 

distintas e em contextos distintos. Existe sempre ao longo do percurso profissional, novas 

tarefas, metas, situações mais complicadas ou mais difíceis de lidar. No entanto, a 

participação dos reclusos foi voluntária, não havendo, porém, qualquer sanção ou prejuízo da 

nossa parte. A participação dos enfermeiros na avaliação do programa PASSE, também foi de 

caráter facultativo, tendo sido respeitados os seus direitos. Por isso, pensamos ter atingido esta 

competência. 

iii) “B1- Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica”: A colaboração em atividades 

institucionais na área da qualidade na UCC permitiu-nos a incorporação de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências no âmbito da melhoria da qualidade. Juntamente com a 

equipa da UCC, foi organizado o armazém clínico. Após observação, as assistentes 

operacionais, foram orientadas para o cuidado a ter durante o manuseio do material cirúrgico 

antes do encaminhamento para a central de esterilização do ACeS. A sala destinada ao “pé 

diabético”, juntamente com a enfermeira responsável do mesmo, foi organizada de forma a 

contribuir melhor, para as boas práticas relativamente ao controlo de infeção. 
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O plano de atividades elaborado pelas estudantes, com o apoio do orientador da USP, 

contribuiu para que houvesse uma melhor organização da nossa parte. Levando assim para a 

promoção de conhecimentos e para a melhoria contínua da qualidade relativamente aos PS e 

aos reclusos do estabelecimento prisional. A realização de atividades na área da qualidade e 

em protocolos da qualidade com outras instituições, é um dos critérios de avaliação desta 

competência, tendo a USP um protocolo de pareceria com o estabelecimento prisional. A 

comunicação dos resultados das atividades realizadas pelos enfermeiros da saúde escolar no 

programa PASSE 2015/16, aos enfermeiros, é um outro dos critérios de avaliação. Por isso, 

esperamos ter atingido esta competência. 

iv) “B2- Concebe, gere e colabora em programas de melhoria contínua da qualidade”: A 

melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, com todos os esforços reunidos, 

baseados na análise e revisão das práticas, foram demonstrados aquando da realização das 

ações de formação na unidade sobre a temática: Transporte seguro de resíduos; Cuidados 

pessoais a ter antes da higienização das mãos; Documento para reportamento por escrito de 

falhas de EPI´s; Importância do circuito da roupa suja. 

A melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem, baseados na análise e revisão 

das práticas, na USP, foram demonstrados aquando da realização da educação para a saúde e a 

formação em serviço: “HIV/Sida” e “Avaliação do programa PASSE 2015/16”, em que o 

momento de avaliação foi efetuado através do número de questões colocadas em ambas. 

v) “B3- Cria e mantém um ambiente terapêutico e seguro”: A promoção de um ambiente 

físico, psicossocial, cultural e espiritual, leva-nos sempre a promover a segurança e proteção 

dos utentes, famílias, PS ou de uma comunidade em geral. Com isso, esperamos ter 

conseguido contribuir para uma melhor gestão de risco a nível institucional relacionada com a 

intervenção efetuada junto dos PS sobre as boas práticas das PBCI, não esquecendo também 

de referir que com esta intervenção se está a proteger também toda uma comunidade. 

A gestão do ambiente, centrado na pessoa, é uma condição imprescindível para a efetividade 

terapêutica e para a prevenção de incidentes, assim como toda a envolvência da comunidade 

do estabelecimento prisional. A sensibilidade, consciência e respeito pela entidade cultural, 

presente na sessão de EpS, o saber gerir todo o seu risco envolvente, foi uma tarefa não de 

todo fácil, no entanto, esperamos ter conseguido atingir esta competência. 
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vi) “C1- Gere os cuidados, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e seus 

colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional”: Todo o processo de planeamento 

das intervenções, foi efetuada em equipa. Saber liderar com uma equipa de enfermagem ou 

interagir com uma equipa multiprofissional, é sempre um desafio. Contudo, esperamos ter 

conseguido atingir esta competência, pois nunca nos podemos esquecer que, para melhorar a 

prática profissional, temos de ser capazes de orientar, dinamizar e aproveitar todas as 

oportunidades que vão surgindo no seio de uma equipa, para melhor cuidar. Com isto, 

podemos dizer que de uma maneira geral os PS gostaram do tema apresentado na ação de 

formação e foi criado um espaço de reflexão e de debate sobre as boas práticas do CI. Os 

reclusos e os enfermeiros, também manifestaram o seu contentamento face aos temas 

apresentados. 

vii) “C2- Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a 

otimização da qualidade dos cuidados”: Numa boa gestão de cuidados, é sempre necessário 

adequar o estilo de liderança, por forma a promover a qualidade dos cuidados. Contudo, não 

sendo esta uma tarefa fácil, esperamos que o fato de tomarmos consciência que um 

profissional precisa de estar inserido no seio de uma equipa capaz, assertiva, acolhedora e que 

só assim se consegue promover um ambiente ótimo para a realização das boas práticas e 

promover uma eficiente qualidade de cuidados prestados. Por isso esperamos ter conseguido 

atingir esta competência. 

viii) “D1-Desenvolve o auto-conhecimento e a assertividade”: Prestar melhores cuidados, ao 

utente/família, a uma comunidade, criar uma boa relação terapêutica no seio de numa equipa 

de enfermagem ou mesmo de uma equipa multidisciplinar, leva-nos sempre a pensar que 

todos somos “Seres Humanos”. A passagem pela ECCI, a passagem pelo estabelecimento 

prisional, acaba por nos trazer sempre um rol de emoções. A capacidade do auto 

conhecimento e o ser assertivo, serviu-nos para refletir. Só assim conseguimos crescer, evoluir 

como profissionais, como futuros EEECSP e como pessoas. Com a passagem por estes dois 

campos de estágio, esperamos ter conseguido atingir esta competência. 

ix) “D2- Baseia a sua práxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões de 

conhecimentos”: A tomada de decisão e os conhecimentos científicos, éticos, pessoais entre 

outros, foram assumindo ao longo deste percurso, proporções cada vez maiores. O fato de 

estes conhecimentos se assumirem como válidos, atuais e pertinentes, esperamos, que para 
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além das competências dos enfermeiros dos cuidados gerais, nos levem a atingir estas 

competências, enquanto futuros EEECSP. 

As competências específicas do EEECSP terão à posterior, um especial enfoque em cada um 

dos contextos, pois foram cruciais para um maior desenvolvimento de competências enquanto 

uma futura EEECSP, sendo: 

“a) Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e 

na consecução dos objectivos do Plano Nacional de Saúde; d) Realiza e coopera na 

vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.” (p.8667) 
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1. NO CONTEXTO DA UCC 

A passagem pelo campo de estágio na UCC Valpaços, enquanto profissional de enfermagem e 

uma futura enfermeira especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, trouxe ao 

de cima um culminar de momentos reflexivos. Este estágio teve início em Setembro de 2016 e 

término em Fevereiro de 2017. A UCC Valpaços, é uma unidade funcional integrada no ACeS 

ATB, pertencente à ARS Norte, com missão de âmbito domiciliário e comunitário. Às UCC 

compete constituir a equipa de cuidados continuados integrados (ECCI). O ACeS, através da 

UCC, participa na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), integrando 

a equipa coordenadora local (ECL). Uma UCC, segundo o artigo 11º do Decreto-Lei 

n.º28/2008, deve prestar cuidados às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis ou em 

situação de maior risco, dependência física e funcional e doença que requeira 

acompanhamento próximo, intervindo também na educação para a saúde, integração em redes 

de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção. Assegura cuidados 

de saúde, sociais e de apoio psicológico. Como missão, presta cuidados de saúde à população 

do concelho de Valpaços, garantindo: acessibilidade e personalização, continuidade e 

globalidade, efetividade e satisfação dos cidadãos e dos seus profissionais. 

A população abrangida por esta unidade funcional corresponde à população residente, o que 

corresponde a uma população total de 15.986 pessoas, envolvendo 25 freguesias e uma área 

geográfica de 548.7 Km2. Ligada à UCC está a UCSP de Valpaços e suas extensões: 

Carrazedo de Montenegro, Santa Valha, Friões, Vilarandelo. A UCC Valpaços, apresenta um 

total de 15 PS (enfermeiros, médicos, assistente social, assistentes técnicos, assistentes 

operacionais, fisioterapeuta). 

Do plano de ação da UCC Valpaços fazem parte programas e projetos que dão resposta aos 

Programas Nacionais de Saúde, sendo: i) programa nacional de saúde escolar, saúde 

individual e coletiva, inclusão escolar, ambiente escolar, estilos de vida; ii) programa nacional 

da promoção da alimentação saudável - Projeto “Comer bem Viver saudável”; iii) programa 

alimentação saudável em saúde escolar- PASSE; iv) programa nacional da promoção da saúde 

oral - programa saúde oral nas crianças e jovens; v) programa nacional promoção saúde oral - 

projeto “Um sorriso branquinho”; vi) programa nacional de saúde reprodutiva - projeto 

preparação para o parto, puerpério e parentalidade; vii) projeto afetos; viii) projeto de 

intervenção domiciliária em indivíduos dependentes e famílias/cuidadores no âmbito da 
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RNCCI- Projeto ECCI; ix) projeto “Férias em grande”; x) programa nacional de prevenção e 

controlo das doenças oncológicas- projeto “(Con)viver com a ostomia; xi) programa nacional 

de prevenção e controlo da doença pulmonar crónica obstrutiva- projeto “reabilitar para bem 

respirar”; xii) programa nacional para as doenças cérebro cardiovasculares - projeto 

“reabilitar a pessoa”; xiii) programa nacional de prevenção e controlo da diabetes - Projeto 

“viver com a diabetes- consulta do pé diabético”; xiv) programa nacional de intervenção 

integrada sobre determinantes de saúde relacionado com os estilos de vida - projeto “a 

comunidade e a saúde”. 

De acordo com a equipa, consideramos pertinente que o diagnóstico de situação de saúde se 

centrasse na problemática das PBCI: “Práticas dos profissionais no âmbito das precauções 

básicas no controlo de infeção nas unidades de saúde”. No planeamento em saúde, foram 

percorridas todas as suas fases, segundo Imperatori e Giraldes (1993). Relacionando as 

mesmas fases e baseando-nos no Regulamento n.º128/2011 da OE, uma das competências 

específicas do EEECSP, é estabelecer, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a 

avaliação do estado de saúde de uma comunidade, conforme se pode visualizar na citação:   

 “G1.1. Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma comunidade… G1.2. 

Estabelece as prioridades em saúde de uma comunidade… G1.3. Formula objectivos e 

estratégias face à priorização das necessidades em saúde estabelecidas… G1.4. 

Estabelece programas e projectos de intervenção com vista à resolução dos problemas 

identificados… G1.5. Avalia programas e projectos de intervenção com vista à resolução 

dos problemas identificados” (p.8667 e 8668). 

As competências específicas de um EEECSP, já enunciadas anteriormente, serão agora 

descritas de forma mais detalhada com as atividades desenvolvidas nesta UCC, sendo: 

i) “G1. Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade”: Considerando aqui, o problema de saúde de uma 

comunidade o EEECSP, realiza o planeamento em saúde de acordo com as várias fases. A 

elaboração do diagnóstico de saúde, após constatação desta realidade laboral, fez com que 

houvesse um momento de reflexão e em conjunto com a equipa pudéssemos então chegar a 

um ponto de partida. Foi então construído um questionário, para determinar as necessidades 

dos PS da US de Valpaços, dividido em três partes: a primeira parte destinada à recolha dos 

dados sociodemográficos e profissionais, a segunda parte destinada a obter dados sobre as 

condições a assegurar aos PS pelos dirigentes das instituições e uma terceira parte destinada a 

avaliar a adesão às práticas, no que respeita às PBCI. 
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Depois da aplicação deste e com o respetivo tratamento de dados, foi possível observar a 

existência de algum défice nas práticas destes PS relativamente às PBCI. A etapa que se 

seguiu, foi a determinação de prioridades, de forma a estabelecer qual a ordem de intervenção 

para os problemas identificados e por forma a não alterar as condições a assegurar aos PS 

pelos dirigentes das instituições. 

Enquadrada esta temática, num dos programas prioritários da DGS e estando também 

enquadrado no Plano de Atividades da Saúde Pública do ACeS ATB, pareceu-nos pertinente e 

atual desenvolver esta investigação nesta temática. 

Deixando aqui um pequeno enxerto de Tubbs-Cooley, Aiken et al., citado pela bastonária da 

OE numa carta aberta, dirigida ao Presidente da República (2017), em que: 

“(…) Demonstra ainda que Hospitais, com melhores dotações de Enfermeiros..., têm 

menos 30% de Infecções associadas aos cuidados de saúde, permitindo poupanças anuais 

de cerca de 58 milhões de euros. Igualmente demonstra que o não cumprimento de 

dotações seguras de Enfermeiros está associado a um aumento de 11% de 

reinternamentos hospitalares, com custos de milhões de euros por ano.” 

Apoiados nesta citação, este diagnóstico de situação em saúde, foi muito enriquecedor e 

gratificante, no entanto, ainda há muito caminho para andar, muitas barreiras para ultrapassar. 

Este diagnóstico de situação poderá ser o ponto de partida para o desenvolvimento de outro 

estudo mais alargado a todo o ACeS ATB. 

ii) “G2. Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades”: A fixação de 

objetivos, a seleção de estratégias a aplicar, a preparação operacional/programação, foram as 

fases que se seguiram ao diagnóstico de situação, por forma a conseguir planificar de modo 

eficaz as atividades a desenvolver para haver uma maior adesão nas boas práticas em relação 

as PBCI. Realizámos como intervenção, uma ação de formação intitulada “cuidados pessoais 

a ter antes da higienização das mãos, documento para reportamento por escrito de falhas de 

EPI´s, transporte seguro de resíduos, importância do circuito da roupa suja”, com a duração 

aproximadamente de 60 minutos, onde se pretendeu que os PS ficassem despertos para a 

temática e contribuíssem de forma consciente para as boas práticas relativamente às PBCI. 

Sendo a avaliação inicial o ponto de partida para avaliar as práticas destes PS, foi aplicado 

novamente o mesmo questionário, para podermos avaliar e comparar as mudanças das boas 

práticas na avaliação final, após a intervenção através de duas ações de formação em 

momentos distintos, por forma a conseguir que o maior número possível de PS participassem. 
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iii) “G3. Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do plano nacional de saúde”: no âmbito do projeto “(Com)viver 

com a ostomia”, inserido no programa nacional de prevenção e controlo de doenças 

oncológicas, em conjunto com a enfermeira responsável do mesmo, foi ajudada a criar uma 

base de dados com os utentes até já referenciados para esta unidade. No âmbito do projeto 

“viver com a diabetes - consulta do pé diabético”, foi organizada nesta UCC uma feira para 

celebrar o “Dia Mundial da Diabetes”, por forma a podermos comemorar com a comunidade 

este dia. 

iv) “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica do âmbito geodemográfico”: No âmbito 

desta competência, não foram efetuadas intervenções, pois foi uma competência desenvolvida 

em contexto da USP. 

De certa forma, ainda há muito para aprender e melhorar. A metodologia do planeamento em 

saúde, e as fases que esta contempla, é fundamental no desempenho do papel do enfermeiro 

com a especialidade em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. A passagem neste 

campo de estágio, permitiu de certa forma conhecer a importância que uma UCC tem e o seu 

papel na prevenção da doença e promoção da saúde de uma população/comunidade.  
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2. NO CONTEXTO DA USP 

A passagem pelo campo de estágio na USP do ACeS ATB, enquanto estudante do Mestrado 

em Enfermagem Comunitária e uma futura EEECSP, no período de 21 de Novembro a 7 de 

Dezembro, trouxe ao de cima momentos de reflexão, sobre a nossa prática enquanto 

enfermeiros que nos permitiu subir mais um degrau na nossa aprendizagem, na forma de estar 

e atuar perante uma população/comunidade. A melhoria do nível de saúde da população é uma 

área de intervenção da SP.  

Durante estas três semanas, fomos acolhidos novamente por toda a equipa de SP, pois já 

tinha-mos efetuado estágio nesta unidade anteriormente. Toda a equipa mostrou-se sempre 

disponível e atenta para nos enriquecer o conhecimento e nos proporcionar momentos de 

aprendizagem. Não esquecendo de referir o papel fundamental dos orientadores na 

contribuição da nossa valorização profissional e pessoal. 

A USP de Chaves é uma das unidades funcionais do ACeS ATB, entre outras. De cada 

unidade funcional faz parte uma equipa multidisciplinar, com autonomia organizativa e 

técnica que garante a intercooperação com as outras unidades. Uma USP funciona, segundo o 

Decreto-Lei n.º28/2008, como: 

“…observatório de saúde da área geodemográfica do ACeS em que se integra, competindo-

lhe, designadamente, elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, proceder 

à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da prevenção, 

promoção e protecção da saúde da população em geral ou de grupos específicos e 

colaborar, de acordo com a legislação respectiva, no exercício das funções de autoridade de 

saúde…” (p.1184) 
A área de influência desta USP, corresponde aos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, 

Ribeira da Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, com uma população residente de 91.264. 

A antiga diretora da OMS, Kickbusch (1989), definia SP como: 

 “a ciência e a arte de promover saúde (…), com base no entendimento de que a saúde é 

um processo que envolve o bem-estar social, mental, espiritual e físico. A Saúde Pública 

intervém com base no conhecimento de que a saúde é um recurso fundamental do 

indivíduo, da comunidade e da sociedade como um todo e que deve ser sustentada por um 

forte investimento nas condições de vida que criam, mantêm e protegem a saúde” 

Os serviços de SP, abrangem o poder da autoridade de saúde, estabelecendo segundo o 

Decreto-Lei n.º336/1993: 

"... autoridade de saúde é o poder de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na 

prevenção da doença e promoção e manutenção da saúde, pela prevenção dos factores de 

risco e controlo de situações susceptíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à 
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saúde da pessoa ou dos aglomerados populacionais" e que a "autoridade de saúde 

compreende ainda os poderes relativos à sanidade internacional" 

A USP tem como missão, contribuir com os recursos que tem ao seu alcance, para a melhoria 

do estado de saúde da população da sua área geográfica, com o intuito de obter ganhos em 

saúde. Uma USP intervém em três grandes áreas: Vigilância epidemiológica, promoção da 

saúde, saúde ambiental.  

Durante este estágio, com a devida orientação nesse sentido, houve a possibilidade de 

participarmos na área da promoção da saúde, onde foram efetuadas duas intervenções em 

contextos diferentes. No entanto, relativamente às outras duas grandes áreas de intervenção da 

USP, não houve oportunidade de desenvolver atividades. No entanto já se tinham 

desenvolvido intervenções neste âmbito no estágio anterior.  

As competências específicas definidas para o EEECSP pela OE, serão também aqui 

abordadas, como uma breve análise e reflexão crítica, orientados pelo Regulamento 

n.º128/2011: 

i) “G1. Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade”: No âmbito desta competência, não foram efetuadas 

intervenções no contexto da USP, mas já tínhamos realizado atividades neste âmbito na UCC;   

ii) “G2. Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades”: No âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Sida, tendo a SP uma parceria com o estabelecimento 

prisional, foi solicitada uma sessão de educação para a saúde acerca desta temática. Tive-mos 

a oportunidade de planear, executar e avaliar uma sessão de educação para a saúde no 

estabelecimento prisional (apêndice A - plano de atividades HIV). Foi uma experiência única 

até então, tendo esta sessão alertado acima de tudo, para a importância de um bom 

planeamento em saúde, o comunicar de forma a conseguir que a informação fosse percetível a 

todos, sem que esta causasse constrangimentos ou alarme na população e esperar mudanças 

no comportamento das populações (apêndice B- apresentação da formação “HIV/SIDA”). 

iii) “G3. Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objectivos do Plano Nacional de Saúde”: Neste âmbito enquadra-se a 

participação na avaliação do programa de saúde escolar. A caraterização do parque escolar do 

ACeS ATB, dimensão ecológica, dimensão comunitária, dimensão curricular e a forma como 

as diversas equipas da saúde escolar desenvolveram este programa referente ao ano letivo de 
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2015/16, o que veio contribuir para uma melhor compreensão do mesmo. Foi sem dúvida 

outra realidade diferente da anterior. No entanto, também tivemos de planear, executar e fazer 

a avaliação do mesmo (apêndice C- Plano de atividades: “avaliação do programa PASSE 

2015-2016”). Todas as equipas de saúde escolar enviam anualmente os resultados das suas 

intervenções para a equipa da SP. Estes dados foram compilados e tratados, tendo sido 

apresentado a todas as equipas de saúde escolar do ACeS ATB a avaliação deste programa 

numa reunião (apêndice D- apresentação da formação “avaliação do programa PASSE 2015-

2016”); 

iv) “G4. Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico”: No 

âmbito desta competência, não foram efetuadas intervenções, mas já tinham sido efetuadas no 

estágio anterior nesta mesma unidade.   

A passagem neste campo de estágio, permitiu de certa forma conhecer a importância que uma 

USP tem e o seu papel na prevenção e promoção da saúde de uma população/comunidade, 

contudo esperamos que tenha contribuído de forma eficaz para o aprofundamento do nosso 

conhecimento e desenvolvimento de competências, que nos permitam uma melhor integração 

nestes contextos como futuros EEECSP.  
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II- PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Para a concretização do projeto “Práticas dos profissionais no âmbito das PBCI em unidades 

de saúde”, houve necessidade de aprofundar o estudo, baseado numa pesquisa bibliográfica 

mais direcionada para esta problemática. Sabe-se que qualquer intervenção requer uma 

revisão da literatura para poder melhor enquadrar teoricamente um diagnóstico de situação em 

saúde.  

Consideramos oportuno subdividir o enquadramento teórico em cinco subcapítulos. O 

primeiro subcapítulo, aborda o tema controlo de infeção, com uma breve resenha histórica, as 

infeções associadas aos cuidados de saúde e, por último, as precauções básicas no controlo de 

infeção, baseado na Norma da DGS n.º029/2012. O segundo capítulo, com o tema qualidade e 

segurança nos cuidados de saúde, com uma abordagem da promoção da saúde, a qualidade 

nos cuidados e a segurança do doente. O terceiro subcapítulo, sobre a reorganização dos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP). O quarto subcapítulo acerca da importância dos PS na 

prevenção e controlo de infeção. Por último, um capítulo sobre o papel do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária no controlo da infeção. 

 

1.1. Controlo de infeção 

Ao longo dos anos a prevenção do controlo de infeção, foi evoluindo. Deixaram de ser apenas 

infeções do meio hospitalar e infeções nosocomiais e passaram a ser consideradas como 

medidas importantes por todas as unidades de saúde, apesar de ser fruto de vários resultados 

de investigações que se foram desenvolvendo ao longo dos tempos. Infeção, segundo PPCIRA 

(2015), é caraterizada pela presença de microrganismos nos tecidos ou fluidos do organismo 

com replicação e efeitos clínicos adversos. 

A prevenção, é um ponto-chave para não haver uma disseminação de uma doença. Segundo 

Leavell e Clark (1976), descrevem a prevenção como uma ação antecipada, baseada no 

conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior 

da doença.  
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1.1.1. Breve resenha histórica 

O controlo de infeção, já remonta, aos livros sagrados Hindus, onde referem já uma 

necessidade de desinfetar e higienizar para evitar as doenças.  

O controlo de surtos, por exemplo a lepra, já vem descrito na Bíblia, como uma preocupação 

das comunidades. Já se começa aqui a ouvir falar em recomendações na prevenção da peste e 

no seu tratamento. 

No início do séc. XIX, quando a Inglaterra determina o isolamento de doentes com algumas 

doenças, este procedimento passa a ser seguido por outros países. Este século foi marcado por 

grandes descobertas no campo da microbiologia. 

Em 1847, Ignaz Semmelweiss, deteta que a infeção puerperal era maior nas parturientes 

assistidas por médicos, do que as assistidas por parteiras. A diferença que ele viu nestes dois 

grupos, era que os médicos faziam autópsias a puérperas mortas por infeção e de seguida 

assistiam as parturientes, sem cuidados de higiene das mãos, infetando-as. Aqui foi 

introduzida a prática da lavagem das mãos com solução clorada, tendo ficado comprovado, 

que com esta medida a infeção puerperal diminuía (Couto et al., 2009). 

Em 1860, uma vez que as infeções cirúrgicas eram muitos frequentes, Joseph Lister, 

demonstra uma técnica para manter as incisões cirúrgicas livres de contaminação pelos 

microrganismos, passando a pulverizar as salas de cirurgia com ácido fénico e a utilizar ácido 

carbólico para a desinfeção instrumental. 

Ainda no século XIX, Von Pettenkoffer alertou para a evidência da suscetibilidade do 

indivíduo e da influência do meio ambiente para o desenvolvimento de doenças. Dizia que, 

além da Teoria Microbiana, havia outros fatores para a instalação de um processo infecioso: o 

agente, o hospedeiro e o meio ambiente (Santos, 1997).  

Segundo Wilson (2003), várias tentativas de implementação de novas medidas no controlo de 

infeção foram surgindo, mas os cirurgiões preferiam culpar “defeitos intrínsecos” do doente 

ou da “atmosfera”.  

Florence Nightingale em 1863, citado por Fontana (2006), descreveu várias medidas para 

diminuir o risco de infeção hospitalar, relacionado com o ambiente e com o doente, após a 

assistência de militares feridos da guerra da Crimeia. 
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A importância das práticas antisséticas e os procedimentos a ter em conta, descritos num livro 

de Joseph Lister em 1867, que só foram implementados no século XX, já alertavam para a 

importância das luvas, batas, equipamento estéril, entre outros (Couto et al., 2009). 

Na década de 1940, a problemática da infeção hospitalar parecia estar a ser ultrapassada até 

surgir a era dos microrganismos resistentes. Com o passar das décadas, houve países que 

aumentaram os seus custos hospitalares, dando origem ao despertar do interesse pelas 

medidas de CI. 

Na década de 1970, deu-se 1ª Conferência Internacional sobre a infeção hospitalar, surgindo 

em 1972 a primeira associação de profissionais de CI, denominada por APIC (Association for 

Practitioners in Infection Control). 

A vigilância epidemiológica, vai-se implementando em vários hospitais americanos. As 

práticas dos profissionais, vão-se modificando. Como os custos com a prevenção foram 

aumentando, houve necessidade de efetuar um estudo, por forma a não por em causa a 

prevenção e a sua eficácia, dando-se o primeiro grande estudo de infeção designado SENIC 

(Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control). 

Na 3ª Conferência Internacional sobre a infeção hospitalar, em 1990, a infeção foi conotada 

como um índice de qualidade dos cuidados de saúde (Couto et al., 2009). 

No entrar do século XX, com o aparecimento dos antimicrobianos, a comunidade médica 

pensaria que a infeção estaria controlada e que seria um problema de menor importância 

(Corrêa, 2008). No entanto, com a esperança média de vida a aumentar, com o aumento do 

número de tratamentos mais invasivos, com o uso excessivo de antibióticos, faz com que o 

controlo de infeção se mantenha descontrolado e que continue a aumentar, apesar dos avanços 

científicos e tecnológicos alcançados. 

Perante esta situação as comissões de CI começaram a investir cada vez mais na vigilância 

epidemiológica. Sabemos hoje, que as infeções contribuem para o aumento de morbilidade, 

mortalidade e o aumento de custos associados aos cuidados de saúde. 

Em 2005, surge uma estrutura europeia que integra os programas e projetos de CI, 

denominada Hospitais in Europe Link for Infection Control through Surveillance (HELICS), 

tendo como objetivo estabelecer um sistema de consulta (base de dados) em rede nacional e 
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regional de vigilância epidemiológica, com a intenção de poderem efetuar estudos 

comparativos e identificar fatores de risco possíveis de intervenção e melhoria. 

A Comissão da União Europeia em conjunto com High Group on Health Services and 

Medical Care, implementaram a área da segurança do doente e definiram estratégias para 

2008-2013 onde foram definidas as áreas de ação prioritárias para os Estados Membros. Surge 

então o projeto da segurança do doente e gestão de risco. A segurança do doente é definida 

como uma das áreas de ação prioritárias para os Estados Membros (Silva, 2013). 

Segundo Silva (2013) a OMS, vai lançando desafios, tendo o 1º desafio sido lançado em 

2008, que correspondia à melhoria das áreas: procedimentos clínicos seguros, gestão de 

resíduos, promoção da higiene das mãos. O 2º desafio da OMS (2009), foi a aplicação de uma 

checklist de verificação nos procedimentos cirúrgicos- “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”. O 

3º desafio da OMS (2010), foi a abordagem mundial das resistências aos antimicrobianos.  

Em 2009, por decisão do Conselho da Europa, é evocada a obrigatoriedade de CCI nas 

unidades de saúde dos países europeus, assim como a criação de uma rede europeia de 

vigilância epidemiológica. 

Em Portugal 

A infeção hospitalar foi abordada pela primeira vez pela DGS em 1930, com algumas décadas 

de atraso. No entanto, esta tentou acompanhar as medidas e iniciativas propostas pela Europa 

e por outros países. Após o 25 de Abril de 1974, Portugal envia um representante para 

participar num grupo de trabalho do Conselho Europeu. Por esta altura, em 1978, surge então 

a primeira Comissão de Higiene no Hospital de Torres Vedras. No ano posterior, surge a 

Direção-Geral dos Hospitais, que recomenda o CI a todas as unidades de saúde através da 

Circular Informativa nº8/1986, ao ter dado a conhecer a Recomendação n.ºR (84) 20 de 25 de 

Outubro do Conselho da Europa, que abordava a temática da prevenção das infeções 

hospitalares. 

Mais tarde em 1987, no Conselho da Europa, com a implementação do primeiro grupo de 

trabalho, surge a primeira participação do país na luta contra a infeção hospitalar.  

Em 1993, houve necessidade de difundir institucionalmente as CCI, mas só em 1996 com o 

Despacho da Direção-Geral da Saúde, é que foram criadas medidas para a sua implementação 

nas unidades de saúde pública ou privadas, integradas na rede nacional de prestação de 
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cuidados de saúde. O primeiro enquadramento normativo, surge nesta área, tendo sido 

elaborado o primeiro manual de práticas de CI e os primeiros cursos para os PS.  

Em 2000, o programa passou a denominar-se por Programa Nacional de Controlo de Infeção 

(PNCI), tendo sido transferido para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge em 2004 

(Silva, 2013). Entre 2004-2010 o PNCI é inserido no Plano Nacional de Saúde. Por Despacho 

do Ministro da Saúde, voltou a ser transferido para a DGS, tendo sido reformulado todo o seu 

enquadramento (Despacho n.º256/2006). Tornou-se mandatória a constituição de equipas de 

CCI em todas as unidades de saúde, com o intuito de melhorar a qualidade dos cuidados e 

promover a segurança dos utilizadores e PS das unidades, com a Circular Normativa 

n.º18/2007. O Ministério da Saúde, com o intuito de melhorar a prestação de cuidados e a 

tornar mais segura, reformula o PNCI, passando a denominar-se de Plano Operacional de 

Controlo de infeção (POPCI) para as Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), 

segundo a Circular Normativa n.º17/2007 e POPCI para os cuidados de saúde primários, 

segundo a Circular Normativa n.º20/2007. 

Através do Ministério de Saúde, foi criado o Programa Nacional de Prevenção das 

Resistências aos Antimicrobianos (PNPRA), tendo em 2013 por Despacho (Despacho 

n.º2902/2013) surgido outro programa, designado Programa de Prevenção e Controlo da 

Infeção e da Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), sendo considerado programa 

prioritário da DGS. 

 

1.1.2. Infeções associadas aos cuidados de saúde 

Inicialmente as IACS eram definidas como uma infeção hospitalar ou mesmo uma infeção 

nosocomial, pois apenas eram consideradas as infeções adquiridas em meio hospitalar. 

Atualmente e segundo Franco (2010), citado por Taborda & Costa (2015), estas também 

podem surgir em consequência de prestação de cuidados de saúde, independentemente do 

local onde os doentes se encontram (centros de saúde, lares, unidades de cuidados 

continuados…). 

A DGS (2007), define as IACS como uma infeção adquirida tanto pelos doentes, como pelos 

profissionais, em consequência dos cuidados e procedimentos prestados. Estas IACS, segundo 

a Circular Normativa nº17/2007, podem ser adquiridas onde quer que estes se prestem. 
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As IACS, reconhecidas pela OMS, como as infeções que agravam o prognóstico da doença, 

dificultam o tratamento de doentes, sendo também uma causa importante de morbilidade e 

mortalidade, bem como do consumo acrescido de recursos quer hospitalares, quer da 

comunidade, segundo a Circular Normativa da DGS, n.º20/2007. Segundo a mesma fonte, a 

prevalência de infeção da comunidade, aquela que o doente já apresenta quando recorre ao 

hospital, é cerca de 25%. Mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, sofre de IACS, 

segundo o PNCI (Ministério da Saúde, 2002). Por sua vez, o PNCI (Ministério da Saúde, 

2007), revela que estudos internacionais demonstram que cerca de um terço das infeções 

adquiridas durante a prestação de cuidados são certamente evitáveis. 

As IACS, são consideradas pelo União Europeia (2009), como uma doença ou patologia 

relacionada com a presença de um agente infecioso ou dos seus produtos, associada à 

exposição, a instalações ou a procedimentos ou tratamentos de cuidados de saúde. Existem 

vários fatores que influenciam a natureza e a frequência das infeções, assim como elevam a 

probabilidade da exposição levar à infeção, como sejam as caraterísticas do microrganismo, a 

sua resistência aos agentes antimicrobianos, a sua virulência e a quantidade de material 

infecioso presente (Ministério da Saúde, 2002). 

A causa da ocorrência das IACS, deve-se ao fato da presença de vírus, bactérias, fungos e 

parasitas. No entanto, a maioria ocorre pela presença de vírus e bactérias que se podem 

encontrar nas diversas unidades de saúde e também nos próprios utentes.  

Segundo Inquérito de Prevalência de Infeção (DGS, 2010), foram analisados alguns dados 

relativos aos doentes internados por infeção adquirida na comunidade. Num total de 4377 

doentes (22,3%) tinham pelo menos uma IC, correspondendo a uma prevalência de infeção da 

comunidade de 22,5%. As principais IC foram as infeções das vias respiratórias inferiores, 

infeções da pele e tecidos moles e das infeções das vias urinárias correspondendo a quase 

80% das IC. A maior prevalência de IC, foi nos doentes vindos de lares de idosos e das UCCI. 

Para ocorrer uma infeção, segundo o Manual de Controlo de Infeção da ARS Norte (2013), 

tem de haver uma “cadeia de infeção”, como se esquematiza na figura 1. Se algum dos elos da 

cadeia for quebrado, perde-se o ciclo, ou seja, não surge infeção. 
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Fonte: Potter, Perry, Stockert & Hall (2013) 

Figura. Cadeia Epidemiológica 
 

A cadeia de infeção é constituída por: i) um Agente infecioso, que pode ser uma bactéria, um 

vírus, um protozoário, um fungo ou uma rickettsia; ii) um Reservatório, o local onde estão 

alojados os microrganismos (animais, insetos, o Homem, objetos, …); iii) uma Porta de 

saída, meio através do qual os microrganismos saem do reservatório. Os agentes infeciosos 

podem sair através do sangue, esperma, leite materno, urina,…; iv) o Modo ou via de 

transmissão, é a forma como os microrganismos se propagam de pessoa a pessoa: Contacto 

direto ou físico, Veículo (ex: sangue contaminado), Via Aérea, Vetores (ex: pulgas); v) a Porta 

de entrada é a forma de um agente infecioso encontrar um novo hospedeiro e reservatório 

(lesões na pele, boca ou nariz, através do trato urinário,...); vi) um Hospedeiro suscetível, é a 

pessoa ou pessoas que vão ficar contaminadas ou infetadas se as suas defesas forem 

deficientes.  

Os princípios a ter no controlo das IACS são a identificação e controlo/eliminação de 

reservatórios, impedir a transmissão entre doentes, bloquear a passagem de colonização à 

infeção, proteger/modificar o risco do hospedeiro, segundo Silva (2013). 

As estratégias de prevenção das IACS, baseiam-se nas PBCI, de onde surgiu a Norma da DGS 

n.º029/2012, em que o princípio subjacente às PBCI é de que não há doentes de risco, mas 

sim, procedimentos de risco. Por isso, é que a prevenção, é a melhor forma de combate às 

infeções. Não esquecendo, porém, que os serviços também têm a responsabilidade de 

proporcionar aos profissionais condições e meios para uma prática segura, sempre com o 

intuito de prevenir e reduzir as IACS na prestação de cuidados de saúde de qualidade ao 

utente. 

 

Agente Infecioso 

Reservatório 

Porta de Saída 

Modo ou Via de Transmissão 

   Porta de Entrada 

Hospedeiro Suscetível 
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1.1.3. Precauções básicas do controlo de infeção 

O conceito de precaução padrão, segundo Lopes et al. (2008), pressupõe que todos os doentes 

possam estar potencialmente infetados, pelo que os PS devem usar medidas preventivas 

eficazes, com vista à máxima redução da incidência e gravidade das infeções hospitalares. 

As precauções padrão antes assim denominadas, segundo Siegel et al. (2007), eram 

caraterizadas por sete medidas: i) Higiene das mãos; ii) Etiqueta respiratória; iii) Práticas de 

injeção segura; iv) Isolamento/acomodação do doente; v) Controlo ambiental; vi) Prevenção 

de acidentes por perfuro cortantes/vacinação; vii) uso racional de barreiras protetoras. 

Hoje, denominadas por PBCI, partem do princípio que todo o doente pode constituir um risco 

de transmissão de microrganismos e destinam-se a prevenir a transmissão cruzada proveniente 

de possíveis fontes de infeção, segundo a Norma da CCI do Centro Hospitalar Lisboa Norte 

(2014).  

O cumprimento das PBCI garante a segurança de todos os que entram em contacto com os 

serviços de saúde, pelo que estas devem ser adotadas por todos. Durante a prestação de 

cuidados, as PBCI, são determinadas pelo nível de interação entre o prestador de cuidados e o 

utente, assim como o grau de exposição que se prevê. Não esquecendo, porém, de dar a 

importância devida, de que todos os utentes devem ser assumidos como potenciais 

colonizados ou infetados, aquando da sua admissão.  

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2014), as PBCI, são práticas básicas de prestação 

de cuidados, a implementar consoante os procedimentos clínicos e os seus riscos inerentes, 

tendo como objetivo a prevenção da transmissão cruzada de IACS, garantindo a segurança 

dos utentes, PS e de todos os que entram em contacto com os serviços de saúde. 

Todos os profissionais na prestação de cuidados de saúde, devem adotar as recomendações de 

boas práticas emanadas pelas PBCI. A sua implementação, constitui uma estratégia primária 

de eficácia comprovada, na minimização dos riscos. 

Segundo o Decreto Regulamentar n.º14 de 2012, a DGS, tem por missão regulamentar: 

“…orientar e coordenar as actividades de promoção da saúde e prevenção da doença, 

definir as condições técnicas para a adequada prestação de cuidados de saúde, planear e 

programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde, bem como assegurar a 

elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde...” (p.480) 
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O 2º artigo deste mesmo Decreto Regulamentar, publica o seguinte:  

“Emitir normas e orientações, quer clínicas quer organizacionais, desenvolver e promover 

a execução de programas em matéria de saúde pública e para melhoria da prestação de 

cuidados em áreas relevantes da saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, 

hospitalares, continuados e paliativos;” (p.480) 

Por conseguinte, foi então criada uma Norma da DGS (Norma n.º029/2012), proposta pelo 

Departamento da Qualidade na Saúde, emitida na área da qualidade organizacional, sobre as 

PBCI dirigida às instituições de saúde e a todos os PS. Nesta norma, vem descrito:  

1.As condições a assegurar pelos dirigentes das unidades, desde a existência de sistemas e 

recursos para a implementação das PBCI e sua monitorização, a formação dos profissionais e 

seu treino, a acessibilidade das normas existentes aos seus profissionais; 

2.A inclusão da prevenção e CI nos planos de atividades do serviço e na avaliação de 

desempenho dos profissionais das respetivas unidades de saúde; 

3.A execução e o registo dos níveis de risco relativamente aos procedimentos com risco 

acrescido de exposição, a agentes transmissíveis pelo sangue e fluídos orgânicos. Mediante os 

resultados é definido um plano com as ações de melhoria; 

4.O reportamento por escrito das falhas de stock dos EPI´s, anomalias detetadas em 

equipamentos ou alguma coisa que põe em risco ou em causa o cumprimento das PBCI; 

5.Todo o processo de avaliação do risco de transmissão de agentes infeciosos na admissão do 

doente nas unidades de saúde; 

6.A utilização, acessibilidade, acondicionamento dos EPI´s por todos os PS, doentes e 

visitantes. Os EPI´s, devem preferencialmente ser de uso único (caso contrário o fabricante 

deve especificar) e se forem reutilizáveis deverá haver um processo de descontaminação, 

assim como a tutelação de um responsável do seu cumprimento; 

7.Os responsáveis máximos, devem efetuar procedimentos internos para a descontaminação 

do equipamento clínico e devem efetuar protocolos internos de controlo ambiental: na 

limpeza (frequência, horários, responsável, método), no manuseamento seguro da roupa usada 

(horário), recolha segura de resíduos, práticas seguras de injeção e a gestão da exposição a 

agentes microbianos. 

São 10 os itens das PBCI, que serão descritos já de seguida, sendo apresentados como 

critérios de suporte à aplicação desta Norma: 
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1.Colocação de doentes: Na admissão do doente deve ser avaliado o risco de transmissão 

cruzada. Os doentes com riscos de transmissão, devem ser colocados num lugar que minimize 

esse risco e deve-se evitar a sua circulação; 

2.Higiene das mãos: Considerada como a medida mais importante na redução da transmissão 

de agentes infeciosos na prestação de cuidados. Sendo esta regulamentada pela Circular 

Normativa nº13/DQS/DSD da DGS de 2010; 

3.Etiqueta Respiratória: Composta por um conjunto de medidas individuais a cumprir, 

destinada a conter as secreções respiratórias, de forma a minimizar a transmissão de agentes 

infeciosos por via aérea ou através de gotículas; 

4.Utilização de Equipamento de Proteção Individual: Os EPI devem proporcionar proteção 

adequada aos PS, mediante a avaliação do risco de transmissão, visando também a proteção 

do utente; 

5.Descontaminação do Equipamento Clínico: O equipamento clínico utilizado em utentes, 

pode ficar contaminado com matéria orgânica e servir de veículo de transmissão a agentes 

infeciosos durante a prestação de cuidados. Ou então, se este estiver inadequadamente 

descontaminado; 

6.Controlo Ambiental: Para evitar que as áreas de prestação de cuidados funcionem como 

reservatórios para a transmissão de microrganismos, devem estar definidas pela instituição um 

conjunto de práticas seguras; 

7.Manuseamento Seguro da Roupa: A roupa usada, deve ser considerada como roupa 

contaminada e deve ser manuseada por forma a não contaminar o ambiente. A roupa usada 

deve ser manipulada e acondicionada, segundo a referida Norma. Quanto à roupa limpa, deve 

ser acondicionada em local próprio e de preferência em armário fechado e passível de lavar e 

desinfetar; 

8.Recolha Segura dos Resíduos (abrangida pelo Despacho do Ministério da Saúde 

n.º242/1996, de 5 de Julho): Os resíduos provenientes da prestação de cuidados, devem ser 

imediatamente eliminados no local onde estes são produzidos. Devem ser separados de acordo 

com os grupos a que pertencem. O acondicionamento, recolha e higienização devem ser 

reguladas mediante a Norma das PBCI; 
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9.Práticas Seguras na Preparação e Administração de Injetáveis: O uso de técnica assética na 

preparação e administração de injetáveis para evitar a contaminação do material; não usar a 

mesma seringa em múltiplos utentes; sempre que possível, deve-se usar embalagens de dose 

única; todo o material deve estar estéril; 

10.Exposição a Agentes Microbianos no Local de Trabalho: Um dos riscos mais importantes a 

que os profissionais estão sujeitos, é o risco de exposição a agentes microbianos 

transmissíveis pelo sangue e fluídos orgânicos. Todos os profissionais devem conhecer os 

procedimentos a seguir no caso de ocorrer exposição significativa. 

Segundo Silva et al. (2013), a adesão significa consentimento, aprovação e participação de 

uma ideia. Manter atitude profissional adequada a um estímulo e conhecimento técnico é 

aderir às medidas de prevenção e controlo de infeção. A baixa adesão às boas práticas nas 

PBCI dos PS, segundo OMS (2009), pode estar associada à falha na informação, ao fator 

tempo, ao stresse e pressão na produtividade, falta de motivação (cansaço, insatisfação 

profissional, falha na perceção do problema) e por último à liderança e aos valores de 

referência por parte dos profissionais mais diferenciados.  

 

1.2. Qualidade e segurança nos cuidados de saúde 

Ao longo dos tempos, os conceitos de qualidade e segurança nos cuidados de saúde, têm sido 

fortemente debatidos. Atualmente, com o avançar científico e tecnológico, as instituições 

demonstram uma maior predisposição para esta temática, debatendo-se cada vez mais em 

satisfazer os utentes, no que concerne à qualidade dos serviços prestados e à sua segurança. 

 

1.2.1. Promoção da saúde 

A promoção da saúde (PrS) pode ser vista como o comportamento do homem e a relação 

deste com o meio em que vive. Estes fatores são dois alicerces que influenciam a saúde do 

homem. 

Após criação da OMS em 1945, citado por Martins (2005), a saúde passou a ser considerada 

como um dos direitos fundamentais de todo o ser humano sem distinção de raça, religião, 

opiniões políticas e condições económicas e sociais.  
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Antes de falarmos sobre a PrS, é importante definir o conceito de saúde, que segundo a OMS 

em 1946, citado por Martins (2005), é definida como sendo o “estado completo de bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença e de enfermidade”.  

A preocupação com a saúde da população vai aumentando, pois esta não pode ser vista apenas 

com o melhorar da condição de saúde, deve ser vista também como uma condição de 

melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, agir sobre os determinantes da saúde. Deve-se ter 

uma atitude antecipada, por forma a evitar determinados acontecimentos, ou seja, a prevenção 

acaba por surgir no contexto da PrS. No entanto, a melhoria de condição de saúde, não é fator 

isolado na prevenção de doenças. 

 

1.2.2. Qualidade nos cuidados de saúde 

A qualidade nos cuidados, deve ser vista como o produto final de uma prestação de cuidados, 

em que uma equipa (tarefa multiprofissional), apesar dos diversos níveis de formação e 

intervenção, atuam em conjunto para obter um resultado final, a qualidade dos serviços 

prestados.   

Os principais objetivos da prestação de cuidados de qualidade, são promover e manter a saúde 

das pessoas, assegurando a satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde, segundo 

Almeida (2001). 

No momento da prestação de cuidados ao doente, é necessário que os PS atuem em 

simultâneo, tanto na área da prevenção, tanto na área do controlo da transmissão cruzada de 

microrganismos (Pina et al., 2010). Segundo os mesmos autores, estas medidas, ao qual lhe 

atribuíram o nome de precauções básicas e isolamento, são o alicerce do CI, sendo 

caracterizadas como a primeira “barreira de segurança” nos cuidados de saúde, contribuindo 

assim para a prevenção e controlo de transmissão cruzada das IACS, para a melhoria continua 

da qualidade dos cuidados e para a segurança dos doentes. 

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) define qualidade 

em saúde como: “O modo como os serviços de saúde, com o atual nível de conhecimentos, 

aumentam a possibilidade de obter os resultados desejáveis e reduzem a possibilidade de 

obtenção de resultados indesejáveis” (Alves, 2009). 
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Segundo a Carta de Tallinn (2008), intitulada por “Os Sistemas de Saúde pela Saúde e 

Prosperidade”, aprovada pelos estados membros da Região Europeia da OMS, traduzida pela 

OE (2008), refere que:  

“Os doentes querem ter acesso a cuidados de qualidade, e que lhes garantam que os 

prestadores utilizam nas suas decisões a melhor informação factual disponível que a ciência 

médica pode oferecer e a tecnologia mais apropriada para assegurar a eficiência e a 

segurança clínica aumentada (…) Cuidados de saúde primários efectivos são essenciais para 

promover estes fins, oferecendo uma plataforma para o interface entre os serviços de saúde e 

as famílias e comunidades, e para a promoção da saúde e cooperação intersectorial e 

interprofissional. ” (p.3) 
A qualidade na prestação de cuidados em saúde é uma tarefa de uma equipa multidisciplinar, 

que segundo os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (2001), resume: “A 

qualidade em saúde é tarefa multiprofissional (…) nem a qualidade em saúde se obtém apenas 

com o exercício profissional dos enfermeiros, nem o exercício profissional dos enfermeiros 

pode ser negligenciado, ou deixado invisível, nos esforços para obter qualidade em saúde”. 

A prestação de cuidados de saúde de excelência é uma garantia para a melhoria da qualidade 

que, consequentemente, leva a uma redução da ocorrência de danos no doente e em 

consequência uma redução de custos para a saúde.   

 

1.2.3. Segurança do doente 

A segurança do doente, deve ser vista como um pilar imprescindível na prestação de cuidados 

de saúde com qualidade. Os aspetos relacionados com a segurança do doente têm mobilizado 

o interesse da comunidade científica a nível internacional, sendo hoje uma área incontornável 

no que respeita à qualidade em saúde, segundo Sousa et al. (2011). 

No dizer de Sousa (2006), afirma que “a segurança é um princípio fundamental nos cuidados 

prestados aos doentes/utentes e um componente crítico da gestão da qualidade”. Pelo que 

“envolve um amplo leque de ações na melhoria do desempenho, segurança ambiental e gestão 

do risco, incluindo controlo de infeções, segurança na utilização de medicamentos, segurança 

no equipamento, segurança na prática clínica e segurança no ambiente envolvente à prestação 

de cuidados de saúde”.  
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A população hoje em dia, está cada vez mais exigente. A margem de erro ou insucesso 

estimada, é escassa. Tudo isto provoca no cidadão, uma intolerância com as falhas na 

segurança e uma incompreensão com os erros (Alves, 2009). 

O setor da saúde deve delinear estratégias ou métodos através de normas ou procedimentos 

institucionais, para que eventos adversos sejam prevenidos, detetados e limitados, para que o 

número e as suas consequências diminuam significativamente. Pois, segundo um estudo 

realizado pela Escola de Saúde Pública (Sousa et al, 2011), apresenta uma taxa de incidência 

de eventos adversos de 11,1% e desses 53,2% foram considerados evitáveis, e dos 18 critérios 

de positividade pré definidos para a ocorrência de evento adverso, as IACS encontram-se em 

4º lugar. 

Também importa referir que, segundo o Despacho do Ministério da Saúde nº1400-A/2015, 

que:  

“a ocorrência de incidentes de segurança durante a prestação de cuidados de saúde está 

intimamente ligada quer ao nível de cultura de segurança existente nas instituições que 

prestam estes cuidados, quer à sua organização, havendo evidência que demonstra que o risco 

de ocorrerem aumenta dez vezes nas instituições que negligenciam o investimento nas boas 

práticas de segurança dos cuidados de saúde. As consequências nefastas resultantes de 

incidentes ocorridos na prestação de cuidados de saúde têm repercussão humana, física e 

emocional, nos doentes e nas suas famílias, mas também têm repercussões estratégicas na 

reputação do SNS e na sua economia. Os incidentes são raros, no entanto, contribuem para 

um risco global significativo pelo efeito numérico de acumulação e são sempre dramáticos 

para o doente, para os profissionais envolvidos e para o SNS.” (p.3882-2) 

Em 2015, com o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (PNSD) 2015-2020, com o 

intuito de apoiar os gestores e os clínicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), este plano 

veio ajudar na aplicação de métodos e a procura de objetivos e metas que melhorem a gestão 

dos riscos associados à prestação de cuidados de saúde, sendo considerada a melhoria da 

segurança dos doentes uma responsabilidade da equipa.  

A causa de incidentes de segurança, mencionando novamente o mesmo plano, diz que 

raramente estão associados à falta de competência técnica dos profissionais, mas sim ligada a 

defeitos de organização, coordenação ou de comunicação. 

O PNSD, incluído no anexo do Despacho n.º1400-A/2015, deve ser assumido pelas 

instituições prestadoras de serviços, adaptando esta à sua organização. Segundo o mesmo 

plano: 
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“…visa, através de ações transversais, como a cultura de segurança, a partilha do 

conhecimento e da informação e de ações dirigidas a problemas específicos, melhorar a 

prestação segura de cuidados de saúde em todos os níveis de cuidados, de forma integrada e 

num processo de melhoria contínua da qualidade do Serviço Nacional de Saúde.” (p.3882-2) 
Com a implementação deste plano, pretende-se que as unidades de saúde atinjam os seguintes 

objetivos: i) Aumentar a cultura de segurança do ambiente interno; ii) Aumentar a segurança 

da comunicação; iii) Aumentar a segurança cirúrgica; iv) Aumentar a segurança na utilização 

da medicação; v) Aumentar a identificação inequívoca dos doentes; vi) Prevenir a ocorrência 

de quedas; vii) Prevenir a ocorrência de úlceras de pressão; viii) Prevenir e controlar as 

infeções e as resistências aos antimicrobianos. As Comissões da Qualidade e Segurança dos 

ACeS, entre outros, são obrigadas a inserirem estes objetivos nos seus planos de ação de 

atividades com os objetivos estratégicos delineados. 

 

1.3. Reorganização dos cuidados de saúde primários 

O Estado assegura o direito à proteção da saúde através do SNS, que abrange todas as 

instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da 

Saúde (MS). Integram o SNS, todos os serviços e entidades públicas prestadoras de cuidados 

de saúde, designadamente: ACeS, hospitais, independentemente da sua designação e as 

unidades locais de saúde, segundo o Decreto-Lei n.º124/2011. 

Os ACeS, segundo o Decreto-Lei n.º28/2008, são serviços públicos de saúde com autonomia 

administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros 

de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica. No mesmo Decreto-Lei, podemos encontrar no 

artigo 3º, a missão e atribuições do ACeS, sendo: 

“1- Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica. 2- Para cumprir a sua missão, os ACES 

desenvolvem actividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de 

cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. 3- Os 

ACES desenvolvem também actividades de vigilância epidemiológica, investigação em 

saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos 

profissionais nas suas diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua.” (p.1183) 
Como unidades funcionais, assumidas pelos ACeS, considera-se a unidade de saúde familiar 

(USF), as UCSP, as UCC, USP e unidades de recursos assistenciais partilhados (URAP), 

podendo ainda existir outras unidades ou serviços que venham a ser considerados como 

necessários pelas administrações regionais de saúde. Cada ACeS apenas corresponde uma 
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USP e uma URAP. Em cada centro de saúde componente de um ACeS, funciona uma USF ou 

uma UCSP e uma UCC ou serviços desta.  

Cada unidade funcional assenta numa equipa multiprofissional, com autonomia organizativa e 

técnica, estando garantida a intercooperação com as demais unidades funcionais do centro de 

saúde e do ACeS, tendo cada unidade funcional apenas um coordenador. 

Os cuidados de saúde primários, segundo o mesmo Decreto-Lei, são reconhecidos como o 

pilar central do sistema de saúde, prestando cuidados diretos à comunidade. Proporciona o 

primeiro nível de contacto do indivíduo, família e comunidade, permitindo a aproximação da 

assistência de saúde o mais perto possível dos locais onde a população vive e trabalha e 

constituem o primeiro elemento de um processo permanente de assistência de saúde.  

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

Uma UCSP, como vem descrito no Decreto-Lei n.º28/2008, tem uma estrutura idêntica à 

prevista para a USF e presta cuidados personalizados, garantindo a acessibilidade, a 

continuidade e a globalidade dos mesmos à população inscrita nessa USCP de uma 

determinada área geográfica.  

Apresenta uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, assistentes 

técnicos, assistentes operacionais, entre outros.  

Numa UCSP, existe um coordenador que é designado de entre médicos especialistas de 

medicina geral e familiar, habilitados com o grau de consultor com pelo menos cinco anos de 

experiência efetiva na especialidade. 

Unidade de Cuidados na Comunidade  

Uma UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e 

comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de 

maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento 

próximo. Intervém na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na 

implementação de unidades móveis de intervenção (Decreto-Lei n.º28/2008).  

A UCC é composta por uma equipa de enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros profissionais, consoante as 

necessidades e a disponibilidade de recursos de cada ACeS. 



                                                     

35 

 

O ACeS participa, através da UCC, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 

integrando a equipa coordenadora local (ECL), assumindo este, segundo a carteira de serviços 

dos CCI nos CSP, 2007: 

“...um papel essencial na gestão dos recursos (humanos e institucionais), nas actividades e no 

circuito da pessoa em situação de dependência na Rede, sendo especialmente responsável 

pela avaliação das situações de saúde e sociais, pela verificação do cumprimento dos 

critérios de referenciação..., implementação do plano individual de cuidados e respectiva 

monitorização.” (p.7) 
À UCC, compete constituir a equipa de cuidados continuados integrados (ECCI), como 

previsto no Decreto-Lei n.º101/2006, que segundo o mesmo Decreto-Lei: 

“...é uma equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das 

entidades de apoio social para a prestação de serviços domiciliários, decorrentes da avaliação 

integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social, ou outros, a 

pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento mas que 

não podem deslocar-se de forma autónoma...” (p.3862) 

A equipa da ECCI, assegura: 

“a) Cuidados domiciliários de enfermagem e médicos de natureza preventiva, curativa, 

reabilitadora e acções paliativas, devendo as visitas dos clínicos ser programadas e regulares 

e ter por base as necessidades clínicas detectadas pela equipa; 

b) Cuidados de fisioterapia; c) Apoio psicossocial e ocupacional envolvendo os familiares e 

outros prestadores de cuidados; d) Educação para a saúde aos doentes, familiares e 

cuidadores; e) Apoio na satisfação das necessidades básicas; f) Apoio no desempenho das 

actividades da vida diária; g) Apoio nas actividades instrumentais da vida diária; h) 

Coordenação e gestão de casos com outros recursos de saúde e sociais.” (p.3862) 
O coordenador da UCC é designado de entre enfermeiros com pelo menos a categoria de 

enfermeiro especialista e com experiência na área profissional. 

Unidade de recursos assistenciais partilhados 

A URAP assegura respostas especializadas, integradas, articuladas e de proximidade em 

cuidados de saúde à população onde está inserida, numa perspetiva biopsicossocial, segundo o 

Regulamento Interno URAP (2013). 

Segundo o artº13 do Decreto-Lei n.º28/2008, a URAP:  

“1- A URAP presta serviços de consultoria e assistenciais às unidades funcionais referidas 

nos artigos anteriores e organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares. 

2- A equipa da URAP é composta por médicos de várias especialidades, que não de medicina 

geral e familiar e de saúde pública, bem como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, técnicos de saúde oral e outros profissionais não afectos totalmente a outras 

unidades funcionais.” (p.1184) 
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O coordenador da URAP é designado de entre profissionais de saúde com pelo menos cinco 

anos de experiência na respetiva área profissional. 

 

1.4. A importância dos profissionais de saúde na prevenção e controlo da infeção 

Equipa de saúde, é um grupo de pessoas que geralmente se une para alcançar um objetivo 

comum. Nesse enfoque, a noção de equipa multiprofissional é tomada como uma realidade 

dada, uma vez que existem profissionais de diferentes áreas atuando conjuntamente, é a 

partilha de objetivos comuns, em que cada membro da equipa deve ter uma definição clara e 

precisa da missão da equipa. 

O comportamento do profissional de saúde é o conjunto de procedimentos ou reações do 

mesmo, ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias, o meio. O sistema 

explicativo de Behaviorismo radical focaliza as relações entre as pessoas, como se 

comportam, as condições do ambiente onde o comportamento ocorre e as suas consequências: 

o seu comportamento no seu contexto (Chiesa, 2006). 

As profissões organizam-se com base em ideias partilhadas por pessoas que as exercem. As 

ideias e as crenças profissionais estruturam-se sempre em relação a uma atividade humana, a 

um projeto com finalidade, segundo Brêtas e Gamba (2006). 

Os PS têm como meta o assistir o ser humano. Essas metas conduzem a uma reflexão: pessoa, 

saúde ou doença, ambiente e a assistência. Contudo os profissionais, precisam de ter 

consciência sobre o seu papel de educador em saúde e em conjunto, em equipa, saber o 

resultado que quer atingir em cada situação. 

Apesar dos vários programas instituídos pelas CCI, a prevenção e controlo das IACS, assume 

uma responsabilidade individual e coletiva. O êxito de qualquer programa, tem uma forte 

ligação quando relacionado com o envolvimento de todos. No entanto, o CI considera como 

desafios, os coletivos e os agrupados em: estrutura organizacional, institucional e 

administrativa, relações interpessoais e intersectoriais no trabalho e normatização do serviço; 

batalha biológica que aborda a identificação de novos microrganismos e o surgimento de 

outros, bem como a resistência aos antimicrobianos; o envolvimento profissional, com o 

enfoque para a falta de consciencialização do PS, adesão às medidas de controlo e o 

comprometimento com o serviço e o utente; capacitação profissional, destacando-se a 
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formação contínua; epidemiologia das infeções e as medidas de prevenção e controlo, 

segundo Souza et al. (2002). 

Segundo a Norma da DGS n.º029/2012, as PBCI, relativamente à área de prevenção e 

controlo de infeção está incluída nos planos de atividades do serviço e na avaliação de 

desempenho dos profissionais da Unidade de Saúde. Contudo, segundo a mesma norma, os 

dirigentes das unidades de saúde, são responsáveis por fornecer formação e treino aos 

profissionais sobre as PBCI. 

A prevenção e CI recai mais nos enfermeiros, assumindo estes uma grande responsabilidade, 

no entanto existem atividades interdependentes.  

Segundo Pereira et al. (2005) o CI pode ser abordado por outras vertentes:  

“...estrutura organizacional; a “batalha” biológica; a epidemiologia das infecções; as 

medidas de prevenção e controlo das infecções; a capacitação profissional, 

destacando-se a educação continuada; e o envolvimento profissional, com enfoque 

para a sensibilização dos profissionais, na adesão às medidas de prevenção e controlo 

de infecção e o sentimento de compromisso com o serviço e o doente.” (p.254) 
A capacitação profissional é um fator promotor para a adesão das boas práticas. A mudança de 

comportamento, é uma das condições imprescindíveis para o CI, sendo necessário para isso a 

motivação dos profissionais. Tudo isto para dizer que, as IACS adquiridas, têm relação direta 

com a não adesão das boas práticas por parte dos profissionais. Um exemplo a citar, o não 

lavar/desinfetar as mãos na mudança de utente/tratamento, que segundo Seto (1995), nos diz 

que, ainda que simples, estes procedimentos rotineiros, são muito difíceis de mudar. 

Segundo Silva (2013), para que as medidas básicas sejam cumpridas, é papel de todos os PS 

identificar na prática diária os doentes colonizados ou infetados, as situações de maior risco 

para doentes e profissionais, os aspetos ligados ao ambiente (roupa, resíduos, material 

contaminado) que possam contribuir para cuidados mais seguros. Para uma prática clínica 

segura, segundo Aires et al (2010), todos o PS devem ter constantemente presente o risco de 

exposição a agentes infeciosos. 

Para que as PBCI sejam efetivas na prática pelos PS, segundo Lopes et al. (2008), torna-se 

necessário que haja adesão durante a realização de procedimentos. Adesão, significa manter 

atitudes adequadas exigindo do profissional motivação e conhecimento técnico. No entanto a 

relação, segundo o mesmo autor, entre conhecimento e atitude pode ser baixa. Os fatores que 

podem contribuir para esta relação, segundo Sax, et al. (2005), é: a falta de motivação, o 
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deficit de conhecimento técnico da equipa, qualificação insuficiente, sobrecarga de trabalho e 

o comportamento inadequado de profissionais mais experientes influenciando negativamente 

os restantes profissionais da equipa.  

São publicadas periodicamente diretivas pela OMS ou pelo Ministério da Saúde, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida. É de grande importância que todos os profissionais 

compreendam que, na prática, são uma normalização de condutas visando a segurança e 

proteção da saúde de todos aqueles que trabalham na área da saúde, e não apenas um conjunto 

de regras criadas com o simples objetivo de atrapalhar ou dificultar a rotina de trabalho (Silva, 

2008). 

A problemática das IACS, envolve muitas ações. Os princípios e as normas devem ser 

seguidos no exercício da atividade de cada profissional, indo ao encontro das competências 

que lhes são atribuídas, com o intuito de promover e proteger a vida do ser humano. 

  

1.5. O papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária no controlo de 

infeção 

Com o avançar dos tempos e até aos dias de hoje, o CI tem tomado grandes proporções. Os 

enfermeiros, não alheios a esta problemática, têm assumido um papel cada vez mais ativo.  

Segundo o regulamento do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais 

(Regulamento n.º122/2011), estes têm como uma das suas competências, a de promover um 

ambiente seguro, em que o enfermeiro focaliza a sua intervenção na complexa 

interdependência pessoa/ambiente, procurando conhecer com acuidade o seu campo de ação, 

utilizando estratégias de garantia de qualidade e de gestão de risco, tendo como um dos 

critérios desta mesma competência, a de implementar procedimentos de CI, ou mesmo, criar e 

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

qualidade e de gestão de risco. 

Contudo, mediante o regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em 

enfermagem comunitária (Regulamento n.º348/2015), espera-se que o enfermeiro especialista: 

“Tenha um entendimento profundo sobre os determinantes dos problemas de saúde de 

grupos ou de uma comunidade na conceção do diagnóstico de saúde de uma comunidade; 

Identifique as necessidades em saúde de grupos ou de uma comunidade; Conceba, planeie, 

implemente projetos de intervenção com vista à consecução de projetos de saúde de grupos 
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e/ou comunidades; Intervenha em grupos e/ou comunidades com necessidades específicas 

assegurando o acesso a cuidados de saúde eficazes, integrados, continuados e ajustados; 

Coordene e dinamize programas de intervenção no âmbito da prevenção, proteção e 

promoção da saúde em diferentes contextos; Participe, em parceria com outras instituições 

da comunidade e com a rede social e de saúde, em projetos de intervenção comunitária 

dirigida a grupos com maior vulnerabilidade; Mobilize os parceiros/grupos da comunidade 

para identificar e resolver os problemas de saúde; Coopere na coordenação, otimize a 

operacionalização, e monitorização dos diferentes Programas de Saúde que integram o Plano 

Nacional de Saúde; Monitorize a eficácia dos Programas e Projetos de intervenção para 

problemas de saúde com vista à quantificação de ganhos em saúde da comunidade. Participa 

na gestão de sistemas de vigilância epidemiológica; Utiliza a evidência científica para 

soluções inovadoras em problemas de saúde pública.” (p.16482) 

Porém, o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, no seguimento da formação 

especializada, adquire competências que lhe permite participar na avaliação multicausal e nos 

processos de tomada de decisão dos principais problemas de saúde pública e no 

desenvolvimento de programas e projetos de intervenção com vista à capacitação e 

“empowerment” das comunidades na consecução de projetos de saúde, segundo o 

regulamento das competências específicas do EEECSP (Regulamento n.º128/2011). No 

mesmo regulamento, o EEECSP, tem como competências específicas, integradas também nos 

critérios referidos anteriormente:  

“a) Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objectivos do Plano Nacional de Saúde; d) Realiza e coopera na vigilância 

epidemiológica de âmbito geodemográfico.” (p.8667) 
Indo em contra, ao referido anteriormente, o EEECSP, realiza o planeamento em saúde, 

apoiando-se em várias fases do mesmo, sendo:  

“G1.1.Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma comunidade; G1.2. Estabelece 

as prioridades em saúde de uma comunidade; G1.3. Formula objectivos e estratégias face à 

priorização das necessidades em saúde estabelecidas; G1.4. Estabelece programas e 

projectos de intervenção com vista à resolução dos problemas identificados; G1.5. Avalia 

programas e projectos de intervenção com vista à resolução dos problemas identificados.” 

(p.8667-8668)
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2. METODOLOGIA: PLANEAMENTO EM SAÚDE 

Na execução de uma investigação, a metodologia utilizada serve como um guia para atingir os 

objetivos propostos e entender as atividades, nela subjacentes. Segundo Nogueira (2004), 

entende-se como metodologia, “o de acautelar, objetivamente, que os resultados obtidos 

apresentem coerência e significância no referencial teórico e real, de acordo com os limites 

preestabelecidos” (p.117).  

A metodologia utilizada neste projeto de intervenção foi a do planeamento em saúde. Uma 

metodologia do Planeamento em Saúde, segundo Tavares (1992), procura, em última análise, 

um estado de saúde, através da sua promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, 

incluindo mudanças no comportamento das populações. Para que um projeto em saúde se 

desenvolva é necessário percorrer um percurso, que por vezes não é fácil e que qualquer 

omissão pode por em causa a prestação de cuidados. As fases do Planeamento em Saúde 

servem como um meio facilitador de corretas intervenções, permitindo a elaboração de 

projetos eficientes, quer vocacionados para problemas de saúde, quer para problemas dos 

serviços. Segundo Tavares (1992) são: i) diagnóstico de situação; ii) determinação de 

prioridades; iii) fixação de objetivos; iv) seleção de estratégias; v) preparação 

operacional/programação; vi) avaliação.  

No diagnóstico de situação em saúde, identificam-se problemas e determinam-se as 

necessidades. Assim, a concordância entre diagnóstico e necessidade, determina a pertinência 

do plano, programa, projeto, esteja este vocacionado para a resolução ou minimização de 

problemas de saúde ou para a otimização ou aumento da eficiência dos serviços prestadores 

de cuidados (Tavares, 1992). O problema de saúde corresponde a um estado de saúde julgado 

deficiente e a necessidade é a diferença entre o estado atual e aquele que pretendemos atingir. 

Uma investigação científica, segundo Fortin et al. (2009) é o método por excelência que nos 

leva a adquirir novos conhecimentos, sendo esta considerada como rigorosa e sistemática, o 

que a leva a ser diferente de outros tipos de aquisição de conhecimentos.   

Considerando que os métodos de investigação podem ser qualitativos ou quantitativos, neste 

estudo opta-se por utilizar o método quantitativo, com o intuito de alcançar os objetivos já 

definidos, que segundo Fortin et al. (2009), visa, sobretudo, explicar e predizer um fenómeno 

pela medida das variáveis e pela análise de dados numéricos.  
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Para a realização deste projeto de intervenção, é necessário ordenar as atividades efetuadas. 

Este capítulo, está organizado em subcapítulos para facilitar uma melhor orientação, sendo: 

tipo de estudo, a caraterização da população e amostra, as questões e hipóteses de 

investigação, identificação e operacionalização das variáveis em estudo, a apresentação do 

instrumento de recolha de dados, o procedimento de recolha de dados e questões éticas e, por 

último, terminaremos com o tratamento e análise dos dados.   

 

2.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, correlacional, longitudinal, de abordagem quantitativa, de 

forma a avaliar o impacto da formação nas práticas dos profissionais no âmbito das PBCI, nas 

Unidades de Saúde, baseada na Norma n.º029/2012 da DGS. 

Segundo Fortin et al. (2009), o estudo é considerado descritivo uma vez que consiste em 

descrever um fenómeno (Práticas no âmbito das PBCI) ou um conceito relativo a uma 

população, de maneira a estabelecer as caraterísticas desta população.  

Utilizar-se-á uma abordagem descritiva das características sociodemográficas dos diferentes 

profissionais das unidades de saúde, bem como as condições asseguradas aos profissionais 

pelos dirigentes das instituições, assim como das práticas dos profissionais, no âmbito das 

PBCI. Classifica-se como correlacional porque vamos explorar as relações entre os 

fenómenos estudados. 

Carateriza-se também como um estudo longitudinal porque se vai analisar as práticas dos 

profissionais no âmbito das PBCI nas unidades de saúde, em dois momentos (no momento de 

avaliação inicial do projeto e na avaliação do mesmo em 2017).  

 

2.2. População e amostra 

Uma população é uma coleção de elementos ou de sujeitos que partilham caraterísticas 

comuns, definidas por um conjunto de critérios (Fortin et al., 2009). Uma população particular 

que é submetida a um estudo, é chamada população alvo, segundo os mesmos autores. 

Situado a sudoeste da Europa, com uma área total de 92.212 Km2, temos Portugal, que 

abrange também duas regiões autónomas: os Arquipélagos da Madeira e dos Açores, 

localizados no Oceano Atlântico. Portugal continental está dividido em cinco regiões de 



                                                     

43 

saúde. O ACeS ATB, pertence à ARS Norte, estando dividido em seis concelhos. Abrange 

uma população residente de 91.264 habitantes. Representa cerca de 2,5% da população da 

região norte, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2014). O concelho de Valpaços 

situa-se a norte de Portugal, pertencendo ao distrito de Vila Real, sub-região de Trás- os-

Montes e Alto Douro. É composto por 25 freguesias, com uma superfície de 548,7 Km2. O 

concelho é limitado a noroeste por Chaves, a leste por Vinhais e Mirandela, a sul por Murça e 

a oeste por Vila Pouca de Aguiar. Pertence ao Agrupamento do ACeS ATB. A população 

residente do concelho de Valpaços, como se pode visualizar na tabela 1 é de 15.986 

habitantes. Na mesma tabela, verifica-se um decréscimo na população residente nos diferentes 

locais de residência.  

Tabela 1. 
População residente, por local de residência 

Período de referência dos dados Local de Residência População residente  
(N.º) 

2014 

Valpaços (Município) 15.986 

Alto Tâmega (NUTS III) 90.738 

Portugal 10.401.062 

2011 

Valpaços (Município) 16.815 

Alto Tâmega (NUTS III) 94.003 

Portugal 10.557.560 
Fonte: INE (2014) 

Portugal continental, segundo a DGS (2015), apresenta um total de 119.606 PS, distribuídos 

pelos cuidados de saúde primários (25.721) e cuidados de saúde diferenciados (93.885). A 

ARS Norte, apresenta um total de 10.049 PS, distribuídos pelos diversos ACeS. O ACeS ATB, 

representa 4.2% da população total da ARS Norte, sendo 62 desses profissionais da UCSP 

Valpaços, como se verifica na seguinte tabela.  

Tabela 2. 
Total de PS em 2012 (Portugal Continental) 

 Enfermeiros Médicos de 

Clínica Geral 
Assistente 

Operacional 
Assistente 

Técnico 
Outros 

Profissionais Total 
UCSP Valpaços 20 9 14 15 4 62 

ACeS ATB 131 80 75 85 33 404 
ARS Norte (ACeS) 3.240 2.776 1.235 2.255 543 10.049 

Portugal Continental 39.327 24.939 23.792 16.078 15.470 119.606 
Fonte: DGS (2015) 

Segundo a OE (2016), Portugal apresenta um total de 69.682 Enfermeiros, sendo 10.7% da 

população, enfermeiros que exercem funções em centros de saúde, como se pode observar na 

tabela 3. Comparativamente aos dados da tabela anterior (tabela 2), houve um aumento 
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significativo de enfermeiros em quatro anos. Relativamente a outros profissionais de saúde, a 

Ordem dos Médicos (OM) em 2016, Portugal apresentava um total de 50.927 médicos, sendo 

12.9% da população, médicos de Medicina Geral e Familiar. Comparando novamente à tabela 

anterior (tabela 2), também houve um aumento significativo dos médicos de medicina geral e 

familiar em quatro anos. A população dos PS do distrito de Vila Real, corresponde a 2% da 

população total, sendo 24 profissionais (médicos e enfermeiros) da UCSP Valpaços. 

Tabela 3. 
Total de PS: enfermeiros e médicos em 2016 (Portugal) 

 Enfermeiros Médicos Total 

UCSP Valpaços 14 10 24 

Distrito de Vila Real 1.775 649 2.424 

Portugal 
69.682 

Centros de Saúde- 7.470 

50.927 

Medicina Geral e Familiar- 6.553 
120.609 

                                                                                                                                                             Fonte: OE, OM (2016) 
Relativamente à tabela 4, o número de médicos e enfermeiros por 100.000 habitantes tem 

vindo a aumentar, no entanto, segundo a tabela 1, a população residente em Portugal tem 

vindo a diminuir nestes mesmos anos, significando que os rácios têm vindo a aumentar. 

Tabela 4. 
Total de PS: enfermeiros e médicos por 100.000 habitantes (Portugal) 

Período de referência dos dados Enfermeiros Médicos 

2014 637.8 449.4 

2011 610.7 405.4 

 Fonte: INE (2014) 

A população é definida pelos critérios de inclusão. Como critérios de inclusão definimos; i)ser 

profissional de saúde nas unidades funcionais de Valpaços (Médicos, Enfermeiros, Assistentes 

Operacionais, Assistentes Técnicos e outros profissionais); ii)não estar de baixa médica 

durante o período do estudo.  

A População estimada do estudo é constituída por todos os PS que exercem a sua atividade 

profissional em Valpaços, correspondendo a 15 profissionais na UCC Valpaços (Unidade A), 

48 profissionais na UCSP Valpaços (Unidade B) e suas extensões (extensão de Carrazedo de 

Montenegro, extensão de Friões, extensão de Vilarandelo, extensão de Lebução e extensão de 

Santa Valha). No total contabilizam-se 63 profissionais, mas como 4 dos profissionais, 

exercem atividades em ambas as unidades, a população é composta efetivamente por 59 

profissionais.  
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Os critérios de exclusão definem quem não faz parte da amostra. Como critério de exclusão 

estipulamos: Não ter completado pelo menos 80% das questões do questionário. A amostra 

será de conveniência, incluindo os profissionais que se disponibilizem a participar no estudo. 

Da população total, 5 PS encontravam-se ausentes do serviço por baixa médica, outros 5 

profissionais recusaram-se a participar no estudo. Verificamos, ainda, que 10 profissionais, 

apesar de terem dado o seu consentimento informado para participar no estudo, não 

preencheram o questionário. A amostra do diagnóstico de situação ficou assim constituída por 

39 PS. No entanto, só foi possível emparelhar 26 PS entre o diagnóstico inicial e a avaliação 

final.  

 

2.2.1. Caraterização da Unidade A 

A Unidade A, é uma unidade funcional que está integrada no ACeS ATB, pertencente à ARS 

Norte, com uma missão de âmbito domiciliário e comunitário. Às UCC compete constituir a 

equipa de cuidados continuados integrados (ECCI). O ACeS, através da UCC, participa na 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), integrando a equipa 

coordenadora local (ECL), como já foi referido anteriormente. Como missão, presta cuidados 

de saúde à população do concelho de Valpaços, garantindo: acessibilidade e personalização, 

continuidade e globalidade, efetividade e satisfação dos cidadãos e dos seus profissionais. 

A população abrangida por esta unidade funcional corresponde à população residente, o que 

corresponde a uma população total de 15.986. Ligada à Unidade A está a UCSP de Valpaços e 

suas extensões: Carrazedo de Montenegro, Santa Valha, Friões, Vilarandelo e Lebução.  

Apresenta uma população total de 2 enfermeiros especialistas em reabilitação, 1 enfermeiro 

especialista em médico-cirúrgica, 1 enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, 1 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária (coordenadora) e 4 enfermeiros de 

cuidados gerais, 1 clínico de medicina geral e familiar, 2 assistentes operacionais, 1 assistente 

técnica, 1 assistente social, 1 fisioterapeuta, com um total de 15 profissionais. 

 

2.2.2. Caraterização da Unidade B 

A Unidade B, é uma unidade funcional que está integrada no ACeS ATB, pertencente à ARS 

Norte, em que garante a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita 
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de uma determinada área geográfica. A população abrangida por esta unidade funcional 

corresponde à população residente, o que corresponde a uma população total de 15.986. 

Esta unidade, apresenta 5 extensões de saúde: Carrazedo de Montenegro, Santa Valha, Friões, 

Vilarandelo e Lebução. Apresenta um total de 4 enfermeiros especialistas em enfermagem 

comunitária (sendo um deles, a enfermeira chefe desta unidade e coordenadora da Unidade 

A), 11 enfermeiros de cuidados gerais, 10 clínicos de medicina geral e familiar (um dos 

clínicos pertence à equipa multidisciplinar da Unidade A), 9 assistentes operacionais, 12 

assistentes técnicos, 1 assistente social e 1 fisioterapeuta (que também fazem parte da equipa 

multidisciplinar da Unidade A), com um total de 48 profissionais. 

 

2.3. Questões e hipóteses de investigação 

Uma questão de investigação, segundo Fortin (2003), é vista como “um enunciado 

interrogativo, escrito no presente que inclui habitualmente uma ou duas variáveis e a 

população a estudar”. Para Fortin et al. (2009), é uma interrogação explícita relativa a um 

domínio que se deve explorar com vista a obter novas informações. As questões de 

investigação constituem as premissas sobre as quais se apoiam os resultados da investigação e 

decorrem diretamente do objetivo indicando o que o investigador quer obter como 

informação.  

Sendo assim, as questões levantadas para este estudo são: 

- Quais as características sociodemográficas e profissionais dos participantes no estudo?  

- Quais as práticas dos profissionais no âmbito das PBCI nas unidades de saúde de Valpaços, 

no início e no final do projeto? 

- Quais os fatores que influenciam as práticas dos profissionais no âmbito das PBCI? 

As hipóteses delineadas são: 

H1- Existe relação entre as práticas dos profissionais no âmbito das PBCI e as características 

sociodemográficas e profissionais dos PS; 

H2- Existe diferença entre as práticas dos profissionais no âmbito das PBCI nas unidades de 

saúde de contexto do estudo, no início e no final do projeto. 
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2.4. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo 

Segundo Fortin et al. (2009), uma variável é uma caraterística de pessoas, de objetos ou de 

situações estudadas numa investigação, a que se pode atribuir diversos valores. Uma variável 

tem uma propriedade inerente de variação e atribuição de valores. 

Na perspetiva de Fortin et al. (2009), as variáveis atributo são qualidades ou características às 

quais se atribuem valores. As variáveis atributo, são características pré-existentes dos 

participantes num estudo. Neste estudo pode-se considerar como variáveis atributo, as 

variáveis sociodemográficas (sexo e idade) e as variáveis socioprofissionais (tempo de 

exercício profissional e o grupo profissional). Estes dados serão analisados com o fim de obter 

um perfil das caraterísticas do profissional (Tabela 5). 

Tabela 5. 
Operacionalização e categorização das variáveis atributo 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Sexo 

“Atributo fundamental das organizações que se manifesta pela 

produção de uma das espécies de células, o género masculino 

ou o género feminino, cuja união permite a reprodução.” 

(Manuila, Lewalle & Manuila, 2000, p. 547).  

1. Masculino 

2. Feminino 

Idade 

“Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento 

(dia, mês e ano) e as 0 horas da data de referência. A idade é 

expressa em anos completos, salvo se tratar de crianças com 

menos de 1 ano.” (INE, 2013, p. 160).   

Expressa em número de 

anos 

Grupo profissional 
“Conjunto de pessoas pertencente a uma profissão.” (Porto 

Editora, 2015) 

1. Médico 

2. Enfermeiros 

3. Assistente Técnico 

4. Assistente Operacional 

5. Outros Profissionais 

Tempo de exercício 

profissional 

“Sucessão de momentos em que se desenrolam... ato de 

exercer ou de exercitar... pertencente ou respeitante a 

profissão.” (Porto Editora, 2015) 

Expressa em número de 

anos 

 

Por outro lado, as variáveis de investigação, referindo o mesmo autor, são qualidades, 

propriedades ou características que são observadas ou medidas. Pode-se considerar para este 

estudo: as condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições e os itens 

das PBCI (Tabela 6). 
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Tabela 6. 
Operacionalização e categorização das variáveis de investigação  

Variáveis Operacionalização Categorização 

Condições a assegurar aos 

profissionais pelos dirigentes das 

instituições 

"garantem a existência de sistemas e recursos que 

facilitam a implementação das precauções básicas 

do controlo da infeção (PBCI) e a monitorização 

do seu cumprimento, por todos aqueles que 

prestam cuidados de saúde...”, asseguram: “… 

formação e treino…, acesso às normas…, recursos 

necessários para implementar, monitorizar e 

assegurar...” e “definem em documento escrito...a 

periodicidade respetiva para a realização integral 

das mesmas” (Norma da DGS n.º029/2012). 

1. Sim 

2. Não 

3. Se não porquê 

Práticas respeitantes aos itens das 

PBCI 

“Colocação de doentes, higiene das mãos, etiqueta 

respiratória, utilização de EPI, Descontaminação 

do Equipamento Clínico, Controlo Ambiental, 

Manuseamento Seguro da Roupa, Recolha Segura 

de Resíduos, Práticas Seguras na Preparação e 

Administração de Injetáveis, Exposição a Agentes 

Microbianos no Local de Trabalho”  

(Norma da DGS n.º029/2012). 

1. Sim 

2. Não 

3. Se não porquê 

 

2.5. Instrumento de recolha de dados 

Antes de iniciar uma colheita de dados deve-se ter em conta o tipo de informação que se quer 

colher, não esquecendo, porém, que essa informação deve ser válida e pertinente. A 

construção do instrumento, teve como finalidade facilitar a realização do diagnóstico e 

pretendeu diagnosticar as necessidades da comunidade em estudo. 

A natureza do problema de investigação determina o tipo de método de colheita de dados a 

utilizar. Fortin et al. (2009), afirmam que a escolha do método se faz em função das variáveis 

e da sua operacionalização e depende igualmente da estratégia de análise estatística.  

A recolha de dados foi com recurso a um questionário, elaborado pelo investigador (apêndice 

E- Questionário). Segundo Fortin (2003), o questionário é um dos métodos de colheita de 

dados que necessita das respostas escritas por parte dos sujeitos. 

O questionário foi elaborado com base na Norma da DGS n.º029/2012 e encontra-se dividido 

em três partes: 

- Na primeira parte serão recolhidos dados sociodemográficos e profissionais dos 

profissionais participantes do estudo; 

- Na segunda parte, pretende-se obter dados sobre as condições a assegurar aos profissionais 

pelos dirigentes das instituições; 



                                                     

49 

- Por último, na terceira parte, avalia-se a adesão às práticas respeitantes aos itens das PBCI 

pelos PS. 

 

2.6. Procedimento de recolha de dados e questões éticas 

Para a recolha dos dados necessários para a concretização deste estudo foram seguidas as 

fases fundamentais, de forma a respeitar todos os princípios éticos que uma investigação 

obriga na aplicação do questionário, quando envolve seres humanos. 

Inicialmente, foi pedido a autorização às Coordenadoras das unidades A e B que integraram o 

estudo, sendo obtido um parecer positivo, autorizando a recolha de dados nas respetivas 

unidades. Após a autorização destas, as respetivas autorizações foram encaminhadas para a 

Diretora Executiva do respetivo ACeS, para obtenção da autorização para o respetivo estudo 

de investigação. Posteriormente, foi submetido um pedido para a realização do estudo à 

Comissão de Ética da ARS Norte, acompanhado pelas respetivas anteriores autorizações, 

tendo sido aprovado a 7 de Dezembro de 2016, por unanimidade (apêndice F- Consentimento 

da ARS). 

Foi entregue o consentimento livre e esclarecido aos profissionais de forma a autorizarem a 

colheita de dados. Os profissionais foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo, sendo-

lhes assegurado o anonimato e que os resultados obtidos serão utilizados especificamente para 

os propósitos mencionados, ou seja, para o presente estudo (apêndice G- Consentimento 

informado). 

Posteriormente, depois da obtenção dos documentos assinados, foram distribuídos os 

questionários em envelope para devolução e indicado o local para a recolha dos mesmos. O 

questionário foi aplicado em dois momentos diferentes do estudo. A primeira durante o 

diagnóstico de situação e a segunda durante a fase da avaliação das intervenções efetuadas. 

Foi solicitado aos assistentes técnicos para não responderem às questões 26, 27, 28, pois estes 

profissionais não usam fardamento e não manuseiam as fardas de outros profissionais. O 

mesmo sucedeu nas questões 31, 32 e 33 com os assistentes técnicos, assistentes operacionais 

e outros técnicos, pois estes profissionais não preparam nem administram terapêutica. 
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2.7. Análise de dados 

Para a análise de dados, foi elaborada uma base de dados no programa estatístico para 

tratamento de dados designado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

22.0, onde os mesmos foram inseridos. Após introdução dos dados, procedemos à distribuição 

das frequências absolutas e relativas para todas as variáveis, ao pedido da média e desvio-

padrão no caso da pontuação das PBCI. Aplicamos o Teste Qui-Quadrado, Mann-Whitney 

(MW), Kruskal-Wallis (KW) para a verificação das hipóteses formuladas e o Teste de 

Wilcoxon. 

O nível de significância considerado no estudo foi de 5%, considerando-se existirem 

diferenças estatísticas significativas quando a probabilidade (p) era menor que 0,05 (Pestana 

& Gageiro, 2005). 
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3. PROJETO Do DIAGNÓSTICO À INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

COMUNITÁRIA: PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS NO ÂMBITO DAS PRECAUÇÕES 

BÁSICAS DO CONTROLO DE INFEÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE 

Neste capítulo iremos descrever a concretização das fases da metodologia do planeamento em 

saúde ao longo estágio. Esta experiência prática dava continuidade ao estágio em 

Enfermagem Comunitária, efetuado no semestre anteriormente. No entanto iniciamos outro 

diagnóstico de situação no decorrer deste estágio, por termos mudado de área de intervenção e 

implementamos todas as fases do planeamento em saúde. Este capítulo está dividido em seis 

subcapítulos, que correspondem à descrição da implementação das fases da metodologia do 

planeamento em saúde: diagnóstico de situação em saúde, determinação de prioridades, 

fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional/programação e avaliação 

das atividades. 

 

3.1. Diagnóstico de situação em saúde  

No subcapítulo diagnóstico de situação em saúde faremos a apresentação dos resultados, 

provenientes da aplicação do instrumento de recolha de dados aos participantes no projeto: PS 

de duas unidades funcionais do ACES Alto Tâmega e Barroso. Para melhor visualização e 

consulta dos mesmos serão apresentados em tabelas e gráficos, cuja fonte será omissa, uma 

vez que resultaram deste diagnóstico inicial. 

Num primeiro momento, vamos fazer uma breve caracterização dos PS, para melhor 

contextualização da comunidade onde realizamos o diagnóstico de situação, relativo às suas 

práticas no âmbito das PBCI. Num segundo momento apresentaremos os dados relativos às 

condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições e, por último, as 

práticas respeitantes aos itens das PBCI. 

 

3.1.1. Caraterização sociodemográfica e profissional dos participantes no projeto 

Participaram no projeto 39 profissionais que exerciam a sua atividade profissional na unidade 

funcional A e B, que correspondem a 66,1% da população total. 
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A caraterização sociodemográfica e profissional dos participantes no projeto será realizada 

quanto ao sexo, grupo etário, grupo profissional e tempo de exercício profissional detido pelo 

participante (Tabela 7). 

Constatamos que a maioria dos participantes (76,9%) era do sexo feminino, o maior grupo 

(46,2%) enquadrava-se no grupo etário dos 41 aos 50 anos, o maior grupo profissional era o 

dos enfermeiros (38,5%) e o maior grupo detinha um tempo de exercício profissional de 11 a 

20 anos de serviço (43,6%), sendo por isso profissionais com bastante experiência 

profissional (Tabela 7).  

Tabela 7. 
Caraterização sociodemográfica e profissional dos participantes 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Sexo Feminino 30 76,9 
Masculino 9 23,1 

Grupo etário 

30-40anos 7 17,9 
41-50anos 18 46,2 
51-60anos 10 25,6 
>60anos 4 10,3 

Grupo Profissional 

Médico 4 10,3 
Enfermeiro 15 38,5 
Assistente Técnico 10 25,6 
Assistente Operacional 8 20,5 
Outros Profissionais 2 5,1 

Tempo de exercício profissional 

5-10anos 2 5,1 
11-20anos 17 43,6 
21-30anos 12 30,8 
>30anos 8 20,5 

 

3.1.2. Condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições 

A maioria dos participantes no projeto é de opinião que o serviço garante os meios que 

facilitam a implementação das PBCI e sua monitorização (59,0%). Dos profissionais que 

assinalaram que não existe essa garantia da parte dos serviços, apenas 4 indicaram a 

fundamentação para a sua opinião e a maioria (75,0% correspondente a 3 profissionais) 

responderam que essa ausência de garantia se deve à falta de monitorização.  

Relativamente à formação sobre as PBCI, uma ligeira maioria dos participantes (53,8%) 

indicou que não fez essa formação. Dos que realizaram essa formação (12), apenas um 

(8,3%), realizou essa formação há menos de 2 anos. Dos que assinalaram não ter realizado 

essa formação somente seis descreveram o porquê de não a terem realizado e a maioria (3 

correspondente a 42,9%) indicou que se deveu ao fato do serviço não ter providenciado essa 

formação. 
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Quanto à questão “se os profissionais recebem treino sobre as componentes das PBCI” a 

maioria dos participantes assinalou que não (66,7%). Dos que assinalaram que sim (13), 

apenas quatro indicaram a data da realização desse treino e em dois deles, o referido treino 

aconteceu há menos de 2 anos. De entre os profissionais que assinalaram não ter recebido esse 

treino, nove indicaram as razões subjacentes à sua resposta, a maioria (4 correspondente a 

44,4% do total de participantes) descreveu que foi por causa da inexistência de formação no 

serviço. 

Por último, no que concerne à questão da acessibilidade às normas das PBCI, a grande 

maioria dos participantes assinalou que tinham acessibilidade (89,7%) e dos quatro que 

indicaram que não, um deles referiu que essa questão não é da sua área de atuação (Tabela 8). 

Tabela 8. 
Caraterização da população de acordo com as condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das 

instituições 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Na sua opinião o serviço garante meios que facilitem a 

implementação das PBCI e sua monitorização (n=39) 
Não 16 41,0 

Sim 23 59,0 

Se não porquê? (n=4) 
Não há formação 1 25,0 

Não há monitorização 3 75,0 

Teve formação sobre as PBCI? (n=39) 
Não 21 53,8 

Sim 18 46,2 

Quando realizada a última formação? (n=12) 

2002 1 8,3 

2007 2 16,7 

2008 1 8,3 

2009 1 8,3 

2010 1 8,3 

2011 1 8,3 

2012 2 16.7 

2013 1 8,3 

2014 1 8,3 

2015 1 8,3 

 

Se não porquê? (n=7) 

Desconheço 2 28,6 

Nunca foi possível 1 14,3 

O serviço não providenciou 3 42,9 

Para não atrasar consultas 1 14,3 

Os profissionais recebem treino sobre os componentes das 

PBCI? (n=39) 
Não 26 66,7 

Sim 13 33,3 

Quando realizado o último treino? (n=4) 

2002 1 25,0 

2014 1 25,0 

2015 2 50,0 
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Se não porquê? (n=9) 

Desconheço 2 22,2 

Falta de formação no serviço 4 44,4 

Não é da minha área 1 11,1 

O serviço não providenciou 1 11,1 

Para não atrasar consultas 1 11,1 

Os profissionais têm acesso às normas das PBCI existentes? 

(n=39) 
Não 4 10,3 

Sim 35 89,7 

Se não porquê? (n=1) Não é da minha área 1 2.7 

A soma da pontuação das questões relativas às condições a assegurar aos profissionais pelos 

dirigentes das instituições, não difere significativamente quanto ao sexo (MW: p≥0,154), 

quanto ao grupo etário (KW: p≥0,226), quanto ao grupo profissional (KW: p≥0,162) e quanto 

ao tempo de exercício profissional (KW: p≥0,866) (tabela 9). 

Tabela 9. 
Resultados dos testes estatísticos relativos às condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das 

instituições 

Variáveis Frequência 

(n) 
Média de 

ordenação 
Valor do 

teste 
Grau de 

liberdade 
p 

value 

 
Soma da 

pontuação das 

condições a 
assegurar pelos 

dirigentes das 

instituições 
X 

Sexo Feminino 30 21,38 MW: 

93,500 - 0,169 
Masculino 9 15,39 

Grupo etário 

30-40anos 7 22,79 
KW:  

4,350 3 0,226 41-50anos 18 22,50 
51-60anos 10 16,80 
>60anos 4 11,88 

Grupo 

Profissional 

Médico 4 10,63 

KW: 

6,543 4 0,162 
Enfermeiro 15 24,27 
Assistente Técnico 10 16,40 
Assistente Operacional 8 21,94 
Outros Profissionais 2 17,00 

Tempo de 

exercício 

profissional 

5-10anos 2 17,25 
KW: 
0,729 3 0,866 11-20anos 17 21,68 

21-30anos 12 18,88 
>30anos 8 18,81 

 

3.1.3. Práticas respeitantes aos itens das Precauções Básicas do Controlo de Infeção  

Os itens das PBCI são os seguintes: colocação dos utentes, higiene das mãos, etiqueta 

respiratória, utilização de EPI´s, descontaminação do equipamento clínico, controlo 

ambiental, manuseamento seguro da roupa, recolha segura dos resíduos, práticas seguras na 

preparação e administração de injetáveis, exposição a agentes microbianos no local de 

trabalho. De seguida apresentamos os resultados referentes a cada um deles. 

i) Colocação dos utentes 

No que se refere à questão “Na admissão do utente, avalia o risco de transmissão de agentes 

infeciosos”, a maioria dos participantes (69,2%) assinalou que sim. Dos participantes que 

responderam que não (12), apenas justificaram a sua opção de resposta quatro profissionais e 
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a maioria (2 correspondentes a 50,0% do total) não sabiam porquê. A maioria dos 

profissionais (71,1%) indicou que os utentes com risco de transmissão não faziam um 

percurso diferente no serviço. Desses profissionais, treze indicaram possíveis razões para os 

utentes não fazerem um percurso diferente, sendo que a maioria (8 correspondente a 61,5%) 

indicaram que esse percurso não estava definido. Dos onze participantes que assinalaram que 

sim, somente quatro descreveram o percurso que efetuam (Tabela 10).  

Tabela10. 
Questões relativas ao item: colocação dos utentes 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 
Na admissão do utente, avalia o risco de transmissão de 

agentes infeciosos? (n=39) 
Não 12 30,8 

Sim 27 69,2 

Se não porquê? (n=4) 

Não sabe 2 50,0 

Não sou enfermeiro 1 25,0 

Se não existem queixas 1 25,0 

Os utentes com risco de transmissão, fazem um 
percurso diferente no serviço? (n=38) 

Não 27 71,1 

Sim 11 28,9 

Descreva o percurso (n=4) 
Prioridade no atendimento 1 25,0 

Zonas próprias 3 75,0 

Se não porquê? (n=13) 

Ausência de triagem na UCSP 1 7,7 

Marcações atempadas 1 7,7 

Não está definido 8 61,5 

Sem área própria 2 15,4 

Sem outro acesso 1 7,7 

ii) Higiene das mãos 

Relativamente ao cuidado pessoal a ter antes de higienizar as mãos, conforme a tabela 11, 

53,8% dos participantes referiu que tinha cuidados. Dos participantes que responderam que 

sim (21), apenas 6 justificaram a sua resposta e a maioria referiu que retira os anéis (3 

correspondentes a 50,0% do total). Quando se coloca a questão “Quando higieniza as mãos?”, 

dos 37 profissionais que responderam à questão, 32,4%, referiu que o faz antes e após os 

procedimentos e 18,9% referiu que sempre que necessário (tabela 11). 
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Tabela 11. 
Questões relativas ao item: Higiene das mãos 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 
Antes de proceder à higiene das mãos, 

tem algum cuidado pessoal (n=39) 
Não 18 46,2 

Sim 21 53,8 

Se sim, qual? (n=6) 

Antissético 1 16,7 

Desinfeção 1 16,7 

Retiro adornos 1 16,7 

Retiro anéis 3 50,0 

Quando higieniza as mãos? (n=37) 

Antes das refeições e sempre que necessário 2 5,4 

Antes de comer e depois do WC 2 5,4 

Antes e após dos procedimentos 12 32,4 

Antes e após dos procedimentos e quando necessário 2 5,4 

Antes e depois do contacto do utente 4 10,8 

Ao tocar nos utentes 4 10,8 

Após prestação de cuidados 1 2,7 

Após prestação de cuidados e quando necessário 1 2,7 

Sempre que necessário 7 18,9 

Varias vezes ao dia 1 2,7 

Várias vezes ao dia e sempre que necessário 1 2,7 

iii) Etiqueta respiratória 

Relativamente à questão “Que medidas individuais toma na minimização da transmissão de 

agentes infeciosos”, dos 33 profissionais que responderam à questão colocada, 69,7% 

responderam que usam máscara e 12,1% respondeu que não tomava nenhuma medida para 

minimizar a transmissão a agentes infeciosos. Na questão “Essas medidas são cumpridas 

pelos utentes?”, dos 38 profissionais que responderam à questão, 71,1% respondeu que não. 

Dos profissionais (27) que responderam que não, apenas dez profissionais justificaram a sua 

resposta e a maioria (3 correspondentes a 30,0% do total) não percebiam as medidas. A 

maioria dos profissionais (71,8%) indicou que são disponibilizadas máscaras cirúrgicas aos 

utentes. Dos onze profissionais que assinalaram que não eram disponibilizadas máscaras 

cirúrgicas aos utentes, apenas cinco profissionais justificaram a sua resposta. Cada um desses 

profissionais (20,0%) justificou com uma resposta diferente: “Desconheço”, “Há?”, “Não é 

habitual”, “Não são fornecidas”, “Profissionais não sensibilizados” (tabela 12). 
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Tabela 12. 
Questões relativas ao item: etiqueta respiratória 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Que medidas individuais toma na minimização da 

transmissão de agentes infeciosos?  (n=33) 

As necessárias 1 3,0 

Distância 1 3,0 

Evito contacto próximo com o utente 1 3,0 

Máscara 23 69,7 

Máscara e espirro para o braço 1 3,0 

Nenhuma 4 12,1 

Utilizo o braço para tossir/espirrar 2 6,1 

Essas medidas são cumpridas pelos utentes? 

(n=38) 
Não 27 71,1 

Sim 11 28,9 

 
Se não porquê? (n=10) 

Falta de informação 2 20,0 

Falta de informação e imagem social 2 20,0 

Não está definido 1 10,0 

Não percebem as medidas 3 30,0 

Não são fornecidas 1 10,0 

Não são sensibilizados 1 10,0 

São disponibilizadas máscaras cirúrgicas aos 

utentes? (n=39) 
Não 11 28,2 

Sim 28 71,8 

 
Se não porquê? (n=5) 

Desconheço 1 20,0 

Há? 1 20,0 

Não é habitual 1 20,0 

Não são fornecidas 1 20,0 

Profissionais não sensibilizados 1 20,0 

iv) Utilização de EPI´s 

No que se refere à questão “Utiliza EPI´s adequados ao procedimento”, a maioria dos 

participantes (84,6%) assinalou que sim. Dos seis participantes que responderam que não, 

apenas cinco (20,0%) justificaram a sua resposta, como: “Após procedimento”, 

“Desconheço”, “Não é das minhas funções”, “Não é necessário”, “Não tenho necessidade”. 

Relativamente à questão “Quando remove os EPI´s”, dos dezasseis profissionais que 

responderam a esta questão, a maioria (68,8%) respondeu que no final do procedimento. Dos 

catorze profissionais, que responderam à questão “Quando substitui os EPI´s”, (28,6%) 

responderam que no final do procedimento e sempre que necessário. A maioria dos 

profissionais (87,2%), refere que não reporta por escrito a falha dos EPI´s, sendo que, apenas 

nove desses profissionais justificou que não o fazia por não existir documento próprio 

(44,4%) e que o faziam oralmente (55,6%) (tabela 13). 
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Tabela 13. 
Questões relativas ao item: utilização de EPI´s 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Utiliza EPI´s adequados ao procedimento? (n=39) 
Não 6 15,4 

Sim 33 84,6 

Se não porquê? (n=5) 

Após procedimento 1 20,0 

Desconheço 1 20,0 

Não é das minhas funções 1 20,0 

Não é necessário 1 20,0 

Não tenho necessidade 1 20,0 

Quando remove os EPI´s? (n=16) 

Não uso 1 6,3 

No final do procedimento 11 68,8 

No final do procedimento e quando necessário 2 12,5 

Sempre que necessário 2 12,5 

 
Quando substitui os EPI´s? (n=14) 

Não uso 1 7,1 

No final do procedimento 4 28,6 

Quando necessário ou quando violados 2 14,3 

Sempre que iniciar um ato 3 21,4 

Sempre que necessário 4 28,6 

Reporta por escrito as falhas destes? (n=39) 
Não 34 87,2 

Sim 5 12,8 

Se não porquê? (n=9) 
Oralmente 5 55,6 

Sem documento próprio 4 44,4 

v) Descontaminação do equipamento clínico 

Relativamente à questão se “o equipamento clínico utilizado é submetido a 

descontaminação”, a maioria dos participantes (89,5%) respondeu que sim. Dos quatro 

profissionais que responderam que não, apenas dois justificaram a sua resposta justificando 

cada um que o equipamento clínico utilizado é descartável e que não é necessário efetuar a 

sua descontaminação. Dos dezoito profissionais que responderam à questão “Em que 

situações deverá ser efetuada a descontaminação”, a maioria (27,8%) respondeu que após 

utilização. Dos profissionais (38) que responderam à questão “Está descrita a frequência da 

descontaminação”, a maioria (55,3%) respondeu que não. No entanto, apenas um profissional 

justificou a sua resposta com um “desconheço”. Dos (38) profissionais que responderam à 

questão se existe responsável pelo procedimento do equipamento clínico, metade dos 

profissionais (50,0%) respondeu que sim e a outra metade respondeu que não. Dos que 

responderam que não, apenas quatro profissionais apresentaram o motivo da não existência de 

responsável pelo procedimento do equipamento clínico, assinalando que “não está definido” 

(tabela 14). 
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Tabela 14. 
Questões relativas ao item: descontaminação do equipamento clínico 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

O equipamento clínico utilizado é submetido a 

descontaminação? (n=38) 
Não 4 10,5 

Sim 34 89,5 

Se não porquê? (n=2) 
É descartável 1 50,0 

Não é necessário 1 50,0 

Em que situações deverá ser efetuada a 
descontaminação? (n=18) 

Após entrada de pessoas contaminadas 1 5,6 

Após utilização 5 27,8 

Após utilização e no final do dia 1 5,6 

Não sabe 1 5,6 

Quando se justifique 1 5,6 

Quando sujo 2 11,1 

Quando sujo, violado ou fora de validade 1 5,6 

Sem necessidade 1 5,6 

Sempre que necessário 4 22,2 

Sempre que utilizado 1 5,6 

Está descrita a frequência da descontaminação? 
(n=38) 

Não 21 55,3 

Sim 17 44,7 

Se não porquê? (n=1) Desconheço 1 100,0 

Existe responsável pelo procedimento do 
equipamento clínico? (n=38) 

Não 19 50,0 

Sim 19 50,0 

Se não porquê? (n=4) Não está definido 4 100,0 

vi) Controlo ambiental 

A maioria dos profissionais (79,5%) respondeu que era assegurada a limpeza ambiental na 

unidade onde exercem funções. Dos oito profissionais que responderam que não, apenas dois 

justificaram a sua resposta, indicando a “falta de pessoal especializado”. Relativamente à 

questão se o horário e frequência da limpeza estão afixados, a maioria respondeu que sim 

(66,7%). Dos treze profissionais que responderam que não, apenas três justificaram a sua 

resposta, referindo 66,7% que desconhecem o mesmo (tabela 15). 

Tabela 15. 
Questões relativas ao item: controlo ambiental. 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

É assegurada a limpeza e manutenção ambiental na sua 

unidade? (n=39) 
Não 8 20,5 

Sim 31 79,5 

Se não porquê? (n=2) Falta de pessoal especializado 2 100,0 

O horário e frequência da limpeza estão afixados? (n=39) 
Não 13 33,3 

Sim 26 66,7 

Se não porquê? (n=3) 
Desconheço 2 66,7 

Quando se pode 1 33,3 
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vii) Manuseamento seguro da roupa 

A maioria dos profissionais (65,5%), relativamente à questão se o circuito da roupa suja é 

adequado, respondeu que sim. Dos dez profissionais que responderam negativamente a esta 

questão, ninguém justificou a sua resposta. Quanto ao acondicionamento da roupa limpa 

numa área reservada para o efeito, a maioria dos profissionais (65,5%), respondeu que sim. 

Dos dois profissionais que responderam não a esta questão, ninguém justificou a sua resposta 

(tabela 16). 

Tabela 16. 
Questões relativas ao item: manuseamento seguro da roupa 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

A roupa suja tem um circuito adequado? (n=29) 
Não 10 34,5 

Sim 19 65,5 

Se não porquê? (n=0)  0 0 

A roupa suja é colocada em local apropriado? (n=29) 
Não 10 34,5 

Sim 19 65,5 

Se não porquê? (n=1) Falta de organização 1 100,0 

A roupa limpa é acondicionada numa área reservada para o efeito? 
(n=29) 

Não 2 6,9 

Sim 27 93,1 

Se não porquê? (n=0)  0 0 

viii) Recolha segura dos resíduos 

Relativamente à produção dos resíduos na unidade, a maioria dos profissionais (71,8%), 

refere que estes eram seguidos de forma adequada. Dos onze profissionais que responderam 

que não, apenas três justificaram a sua resposta, apontando a maioria (66,7%) em como o 

circuito não está estipulado. Quanto ao transporte do mesmo dentro da unidade, a maioria 

(66,7%), respondeu que sim, que este se fazia de forma correta. Dos treze profissionais que 

responderam negativamente a esta questão, apenas dois justificaram a sua resposta, referindo: 

falta de estrutura física e que o lixo passava nas salas de espera (tabela 17). 
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Tabela 17. 
Questões relativas ao item: recolha segura dos resíduos 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Os resíduos produzidos na sua unidade são seguidos de 

forma adequada (n=39) 
Não 11 28,2 

Sim 28 71,8 

Se não porquê? (n=3) 
Não está definido 1 33,3 

Sem circuito estipulado 2 66,7 

O transporte dentro da unidade é efetuado de forma correta? 

(n=39) 
Não 13 33,3 

Sim 26 66,7 

Se não porquê? (n=2) 
Falta estrutura física 1 50,0 

O lixo passa nas salas de espera 1 50,0 

ix) Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis 

Dos profissionais (18) que responderam à questão “Na preparação e administração de 

injetáveis, respeita a técnica assética?”, todos responderam que sim. Na questão relativa ao 

uso de embalagens de dose única, dos (18) profissionais que responderam a esta questão, 

todos responderam que sim. Relativamente aos cuidados a ter na individualização dos 

fármacos, todos os profissionais (18) que responderam a esta questão, assinalaram que 

colocam em prática esses cuidados. No entanto, apenas dois desses profissionais justificaram 

a sua resposta, referindo que procederam à sua identificação (tabela 18). 

Tabela 18. 
Questões relativas ao item: práticas seguras na preparação e administração de injetáveis 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Na preparação e administração de injetáveis, respeita a técnica assética? 

(n=18) 
Não 0 0 

Sim 18 100,0 

Se não porquê? (n=0)  0 0 

Utiliza embalagens de dose única? (n=18) 
Não 0 0 

Sim 18 100,0 

Se não porquê? (n=0)  0 0 

Tem cuidados na individualização de fármacos? (n=18) 
Não 0 0 

Sim 18 100,0 

Quais? (n=2) Identificação 2 100,0 

Se não porquê? (n=0)  0 0 

x) Exposição a agentes microbianos no local de trabalho 

Dos profissionais (16) que responderam à questão “Quais as situações de exposição 

significativa a agentes microbianos que conhece no seu local de trabalho?”, a maioria (37,5%) 

apontou para a exposição a sangue e fluídos. Dos profissionais (15) que responderam à 

questão “Que procedimentos deve tomar quando exposto a alguma das situações?”, houve 
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várias respostas dos profissionais: dois responderam que desconheciam, dois responderam 

que higienizam as mãos, dois responderam os descritos nas normas, dois responderam 

proceder à descontaminação, dois responderam utilizar EPI´s (tabela 19). 

Tabela 19. 
Questões relativas ao item: exposição a agentes microbianos no local de trabalho 

Variável Frequência 

(n) 
Percentagem 

(%) 

Quais as situações de 

exposição significativa a 

agentes microbianos que 
conhece no seu local de 

trabalho? (n=16) 

Contacto com os utentes 2 12,5 

Desconheço 1 6,3 

Exposição a sangue e fluidos 6 37,5 

Lixo contaminado 1 6,3 

Mobiliário da sala de espera 1 6,3 

Sala de espera, domicílios e armazenamento dos resíduos 1 6,3 

Tosse dos utentes e feridas infetadas 1 6,3 

Tosse dos utentes, conjuntivite e tocam no material de trabalho 1 6,3 

Tratamentos 2 12,5 

 
Que procedimentos deve 

tomar quando exposto a 

alguma das situações? 
(n=15) 

Desconheço 2 13,3 

Desinfetar as mãos e usar EPI´s 1 6,7 

Higienizar as mãos 2 13,3 

Ir à urgência 1 6,7 

Máscara e luvas 1 6,7 

Os descritos nas normas 2 13,3 

Proceder à descontaminação 2 13,3 

Uso de EPI´s, lavagem frequente das mãos e reduzir o risco- utentes 1 6,7 

1 6,7  

Utilizar EPI´s 2 13,3 

A soma da pontuação das questões relativas aos itens das PBCI, não difere significativamente 

quanto ao sexo (MW: p≥0,616) e quanto ao tempo de exercício profissional (KW: p≥0,240). A 

soma da pontuação das questões relativas às práticas de PBCI difere significativamente entre 

os grupos etários (KW: p<0,007), sendo que o grupo etário dos mais novos (30-40 anos) 

obteve a média de ordenação mais elevada e os mais velhos (> 60 anos) a menor, decrescendo 

a média de ordenação à medida que aumenta a idade. Isto significa que os profissionais mais 

novos assinalaram cumprir maior nº de itens das PBCI. O mesmo sucedeu quanto ao grupo 

profissional, em que a mesma pontuação difere significativamente entre os grupos 

profissionais (KW: p<0,017), sendo o grupo dos Outros profissionais que obtiveram a média 

de ordenação mais elevada, seguidos de perto pelo grupo dos Enfermeiros. Os Assistentes 

Operacionais obtiveram a média de ordenação mais baixa. Isto significa que são os primeiros 

grupos, quem mais cumpre as PBCI. No entanto, temos que salientar que o grupo dos Outros 

profissionais respondeu a menos questões que os profissionais dos outros grupos (tabela 20). 
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Tabela 20. 
Resultados dos testes estatísticos relativos aos itens das PBCI 

Variáveis Frequência 

(n) 
Média de 

ordenação 
Valor do 

teste 
Grau de 

liberdade 
p 

value 

 
Soma da 

pontuação 

dos itens 

das PBCI 

X 

Sexo Feminino 30 20,50 
MW=120,000 - 0,616 

Masculino 9 18,33 

Grupo etário 

30-40anos 7 26,00 

KW=11,983 3 0,007 41-50anos 18 23,92 
51-60anos 10 13,80 
>60anos 4 7,38 

Grupo 
Profissional 

Médico 4 16.88 

KW= 12,042 4 0,017 
Enfermeiro 15 27.03 
Assistente Técnico 10 14.30 
Assistente Operacional 8 13.56 
Outros Profissionais 2 27.75 

Tempo de 
exercício 

profissional 

5-10anos 2 27,25 

KW=4,210 3 0,240 
11-20anos 17 21,94 
21-30anos 12 20,58 
>30anos 8 13,19 

Em síntese existe uma relação de dependência entre as PBCI e o grupo etário, bem como com 

o grupo profissional a que pertencem os profissionais que participaram no estudo. Os 

profissionais mais novos e o grupo dos Outros profissionais e dos Enfermeiros são os que 

apresentavam maior adesão às práticas acerca das PBCI. 

 

3.1.4. Análise do diagnóstico de situação em saúde 

Concluído o diagnóstico de situação devem ser identificados os problemas que se pretendem 

solucionar ou minimizar (Tavares, 1992). Com o intuito de dar continuidade a este projeto, 

será efetuada uma análise do diagnóstico de situação, onde serão identificados os problemas. 

Relativamente às condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições, os 

problemas identificados, foram: 

- 41% dos PS, assinalaram que o serviço não garante meios que facilitem a implementação 

das PBCI e sua monitorização; 

- 53,8% dos PS, não tiveram formação sobre as PBCI e 66,7% assinalaram que não recebem 

treino sobre os componentes das PBCI. 

Como diagnóstico de enfermagem, pode-se dizer que há uma não adesão pelos dirigentes das 

instituições, ao processo de mudança de comportamento sobre a implementação e sua 

monitorização, formação e treino sobre as PBCI dos PS. 

Relativamente aos itens das PBCI, os problemas identificados, foram: 

- 71,7% dos utentes com risco de transmissão não fazem um percurso diferente no serviço; 
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- 46,2% dos PS, antes de proceder à higiene das mãos, têm falhas no seu cuidado pessoal; 

- 71,1% dos utentes não cumprem as medidas individuais na minimização da transmissão de 

agentes infeciosos; 

- 87,2% dos PS, não reporta por escrito as falhas de EPI´s; 

- 55,3% dos PS, assinalam que não está descrita a frequência da descontaminação dos 

materiais; 

- 20,5% dos PS, assinalam que não é assegurada a limpeza e manutenção ambiental na sua 

unidade; 

- 34,5% dos PS, assinalam que a roupa suja não tem um circuito adequado; 

- 33,3% dos PS, assinalam que o transporte de resíduos dentro da unidade, não é efetuado de 

forma correta; 

- 13,3% dos PS, têm défice de conhecimentos sobre os procedimentos que devem tomar 

quando exposto a agentes microbianos no seu local de trabalho. 

Com os problemas identificados, levantam-se então agora os diagnósticos de enfermagem, 

baseados na classificação internacional para a prática de enfermagem da OE (2016):  

- Não adesão dos PS na colocação dos utentes com risco de transmissão de infeção;  

- Não adesão dos PS, no cuidado pessoal a ter antes de proceder à higiene das mãos;  

- Não adesão dos PS, sobre as medidas individuais a tomar na minimização da transmissão de 

agentes infeciosos; 

- Comportamento comprometido relacionado com a falta de documento escrito no 

reportamento das falhas dos EPI´s; 

- Comportamento comprometido relacionado com a falta de documento com a frequência de 

descontaminação dos materiais; 

- Conhecimento não demonstrado na limpeza e manutenção ambiental da unidade; 

- Não adesão dos PS, à implementação do circuito correto da roupa suja na unidade; 

- Conhecimento não demonstrado sobre o transporte de resíduos dentro da unidade; 

- Não adesão dos PS, sobre os procedimentos a tomar quando exposto a agentes microbianos 

no local de trabalho. 
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As necessidades identificadas, podem resumir-se em necessidades de formação aos PS: o 

incentivo às boas práticas e a adesão às PBCI. 

 

3.2. Determinação de prioridades 

Após análise do diagnóstico de situação em saúde, tendo presente as problemáticas 

identificadas, inicia-se a definição de prioridades. Como técnica de determinação de 

prioridades foi escolhido o método de Hanlon, que segundo Tavares (1992), é neste ponto que 

nos debruçamos sobre o conjunto de problemas identificados na etapa anterior e as ordenamos 

prioritariamente. Para tal, é necessário a adoção de critérios ponderados, no entanto, a seleção 

torna-se muito subjetiva, pois depende de quem a define. Este método, estabelece prioridades 

com base em quatro critérios aos quais deverá ser atribuído um valor, utilizando uma escala já 

pré-determinada: a magnitude do problema (A), a gravidade do problema (B), eficácia da 

solução (C) e a exequibilidade da intervenção (D). 

A magnitude do problema é o número de pessoas afetadas pelo problema, sendo o peso deste 

critério obtido a partir de uma escala, adaptável à dimensão da população em estudo. Foi 

utilizada a escala preconizada por Tavares (1992). Neste estudo, temos um peso de dois 

valores para as condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições e aos 

itens das PBCI: percurso dos utentes com risco de transmissão, cuidados pessoais a ter antes 

da higienização das mãos, medidas individuais dos utentes a ter na minimização da 

transmissão de agentes infeciosos, documento escrito para reportamento de falhas de EPI´s, 

frequência da descontaminação do material clínico, limpeza e manutenção ambiental, circuito 

da roupa suja, transporte de resíduos e procedimentos a ter na exposição a agentes 

microbianos. 

A gravidade do problema pode ser analisada através de diversos parâmetros, sendo atribuída 

uma classificação de 0 (menos gravidade) a 10 (maior gravidade). Cada fator analisado é 

ponderado na mesma escala, elaborando-se posteriormente a média dos valores obtidos. Neste 

estudo, definem-se cinco parâmetros, os sociais, os institucionais, relacionados com a saúde, 

externos e as consequências profissionais (tabela 21). 
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Tabela 21. 
Valor da gravidade do problema 
 

Sociais Institucionais Relacionados 

com a saúde 
Consequências 

profissionais Externos 
Média 

dos 

valores 
Condições a assegurar aos profissionais 

pelos dirigentes das instituições 7 9 9 9 5 7,8 

 

 

Itens 

das 

PBCI 

Percurso dos utentes com risco de 
transmissão 

9 0 9 9 0 5,4 

Cuidados pessoais a ter antes da 

higienização das mãos 9 9 9 9 9 9,0 

Medidas individuais dos utentes a 

ter na minimização da transmissão 

de agentes infeciosos 
7 9 9 9 5 7,8 

Documento escrito para 

reportamento de falhas de EPI´s 9 8 9 9 9 8,8 

Frequência da descontaminação 
do material clínico 9 8 9 9 9 8,8 

Limpeza e manutenção ambiental 9 8 9 9 9 8,8 
Circuito da roupa suja 9 8 9 9 9 8,8 
Transporte de resíduos 9 8 9 9 9 8,8 
Procedimentos a ter na exposição 
a agentes microbianos 9 8 9 9 9 8,8 

Segundo a tabela 21, verifica-se que os problemas com maior gravidade estão relacionados 

com os itens das PBCI, sendo o principal: cuidados pessoais a ter antes da higienização das 

mãos com uma média de nove valores. 

A eficácia da solução é ponderada numa escala de 0,5 a 1,5, na qual são atribuídos aos 

problemas preconizados os valores de 0,5 quando se consideram difíceis de solucionar, 1 se 

são de duvidosa solução e 1,5 se é muito provável a sua resolubilidade. Atribuiu-se o valor de 

0,5 às condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições, pois considera-

se que a resolução é difícil, pois é um fator que depende da instituição. Relativamente aos 

itens das PBCI: percurso dos utentes com risco de transmissão e as medidas individuais dos 

utentes a ter na minimização da transmissão de agentes infeciosos atribuiu-se o valor de 0.5, 

pois é um fator institucional. Os cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, o 

documento escrito para reportamento de falhas de EPI´s, a frequência da descontaminação do 

material clínico, a limpeza e manutenção ambiental, o circuito da roupa suja, o transporte de 

resíduos e os procedimentos a ter na exposição a agentes microbianos, atribuiu-se um valor de 

1, pois considera-se que este problema é duvidoso na sua solução, no sentido em que os PS 

por diversos fatores (externos, internos, pessoais, entre outros), não cumprem os itens das 

PBCI. 

A exequibilidade da intervenção é um critério que integra cinco componentes, que são: a 

pertinência, a exequibilidade económica, a aceitabilidade, a disponibilidade de recursos e a 

legalidade. A estes componentes, é atribuída uma escala numérica, na qual “sim” vale um 
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ponto e “não” vale zero pontos. Após avaliação, atribuiu-se o valor de zero às condições a 

assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições, pois este problema depende 

apenas e só do ACeS. Relativamente aos itens das PBCI, foi atribuído o valor de um em todos 

os componentes nos itens: cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, documento 

escrito para reportamento de falhas de EPI´s, circuito da roupa suja, transporte de resíduos, 

como verificado na tabela. No item percurso dos utentes com risco de transmissão, foi 

atribuído o valor de zero em todos os componentes, uma vez que este item depende da 

estrutura física do edifício. Nos itens: frequência da descontaminação do material clínico, 

limpeza e manutenção ambiental, foi atribuído o valor de zero na Aceitabilidade e na 

Disponibilidade de recursos, pois a empresa de limpeza que a instituição tem, apenas executa 

o seu trabalho três horas por semana e os assistentes operacionais são poucos para dar uma 

resposta adequada. Nas medidas individuais dos utentes a ter na minimização da transmissão 

de agentes infeciosos, foi atribuído o valor zero na exequibilidade económica, pois os gastos 

para a instituição iriam aumentar, zero na aceitabilidade por parte dos utentes e 

disponibilidade de recursos. Por último, o item: procedimentos a ter na exposição a agentes 

microbianos, foi atribuído o valor de zero na Exequibilidade económica e Disponibilidade de 

recursos, devido à estrutura física da instituição e pelos motivos referidos no parágrafo 

anterior. 
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Tabela 22. 
Valor da exequibilidade 
 

Pertinência Exequibilidade 

económica Aceitabilidade Disponibilidade 

de recursos Legalidade 
Média 

dos 

valores 
Condições a assegurar aos 

profissionais pelos dirigentes 

das instituições 
0 0 0 0 0 0 

Itens 

das 

PBCI 

Percurso dos utentes 

com risco de 

transmissão 
0 0 0 0 0 0 

Cuidados pessoais a ter 

antes da higienização 

das mãos 
1 1 1 1 1 1 

Medidas individuais 
dos utentes a ter na 

minimização da 

transmissão de agentes 
infeciosos 

1 0 0 0 1 0,4 

Documento escrito para 

reportamento de falhas 
de EPI´s 

1 1 1 1 1 1 

Frequência da 

descontaminação do 
material clínico 

1 1 0 0 1 0,6 

Limpeza e manutenção 

ambiental 1 1 0 0 1 0,6 

Circuito da roupa suja 1 1 1 1 1 1 
Transporte de resíduos 1 1 1 1 1 1 
Procedimentos a ter na 

exposição a agentes 

microbianos 
1 0 1 0 1 0,6 

Como já referido, no final da ponderação de todos os critérios aplica-se a fórmula do método 

de Hanlon, cujo cálculo se apresenta na seguinte tabela. 

Tabela 23. 
Método de Hanlon 
 

Método de Hanlon 

 A B C D (A + B) C x D Total 

Condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das 

instituições 2,0 7,8 0,5 0 (2+7,8) 0,5x0 0 

Itens 

das 

PBCI 

Percurso dos utentes com risco de transmissão 2,0 5,4 1,0 0 (2+5,4) 1x0 0 
Cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos 2,0 9,0 1,0 1,0 (2+9) 1x1 11,00 
Medidas individuais dos utentes a ter na minimização da 

transmissão de agentes infeciosos 2,0 7,8 0,5 0,4 (2+7,8) 0,5x0,4 1,96 

Documento escrito para reportamento de falhas de EPI´s 2,0 8,8 1,0 1,0 (2+8,8) 1x1 10,80 
Frequência da descontaminação do material clínico 2,0 8,8 1 0,6 (2+8,8) 1x0,6 6,48 
Limpeza e manutenção ambiental 2,0 8,8 1,0 0,6 (2+8,8) 1x0,6 6,48 
Circuito da roupa suja 2,0 8,8 1,0 1,0 (2+8,8) 1x1 10,80 
Transporte de resíduos 2,0 8,8 1,0 1,0 (2+8,8) 1x1 10,80 
Procedimentos a ter na exposição a agentes microbianos 2,0 8,8 1,0 0,6 (2+8,8) 1x0,6 6,48 

Podemos então concluir, após análise da tabela, que o problema prioritário está relacionado 

com os itens das PBCI, sendo: cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, 

medidas individuais dos utentes a ter na minimização da transmissão de agentes infeciosos, 

documento escrito para reportamento de falhas de EPI´s, frequência da descontaminação do 

material clínico, limpeza e manutenção ambiental, circuito da roupa suja, transporte de 

resíduos e, por último, os procedimentos a ter na exposição a agentes microbianos.  
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Tendo em consideração a disponibilidade de tempo, planeia-se intervir em quatro 

necessidades: cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, documento escrito para 

reportamento de falhas de EPI´s, circuito da roupa suja e transporte de resíduos. 

 

3.3. Fixação de objetivos 

A fixação de objetivos é uma das fases do planeamento em saúde que serve para orientar o 

projeto ajudando na decisão da intervenção. Segundo Imperatori e Giraldes (1993), os 

objetivos pretendem monitorizar a intervenção e conduzir à avaliação dos resultados obtidos. 

Ao traçar um objetivo geral, pretende-se atingir uma determinada situação. Sendo assim, neste 

caso, pretende-se: capacitar os PS das unidades, relativamente aos itens das PBCI. Para 

alcançar este objetivo foram delineados os seguintes objetivos específicos: i) Melhorar as 

práticas sobre os cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, documento para 

reportamento por escrito das falhas dos EPI´s, circuito da roupa suja e transporte seguro dos 

resíduos; ii) ajudar a compreender a importância dos cuidados pessoais a ter antes da 

higienização das mãos, a importância de um documento escrito para reportamento de falhas 

de EPI´s, a importância do circuito da roupa suja, a importância do transporte seguro dos 

resíduos; iii) proporcionar espaços de reflexão sobre as boas práticas dos itens das PBCI; iv) 

incentivar nos PS as boas práticas relacionadas com as PBCI. 

Após os objetivos estabelecidos para a implementação do projeto, estabelecem-se os objetivos 

operacionais ou metas, que segundo Tavares (1992), exprimem o resultado desejado e 

exequível da intervenção e refletem a dinâmica da equipa definindo as atividades e os 

resultados a atingir com a sua execução. Sendo assim os objetivos operacionais, são: 

- Conseguir que 60% dos PS das US de Valpaços participem nas sessões de formação sobre a 

temática: cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos, documento para 

reportamento por escrito de falhas de EPI´s, importância do circuito da roupa suja e o 

transporte seguro dos resíduos, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as 

práticas sobre os cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as 

práticas relativamente ao reportamento por escrito das falhas dos EPI´s; 
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- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as 

práticas sobre o circuito da roupa suja; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as 

práticas sobre o transporte seguro dos resíduos. 

 

3.4. Seleção de estratégias 

Nesta etapa do planeamento em saúde, segundo Imperatori e Giraldes (1982), pretende-se 

propor novas formas de atuação, através de um conjunto coerente de técnicas específicas, 

organizadas com o fim de serem atingidos os objetivos fixados, infletindo a tendência de 

evolução natural dos problemas. A resistência à mudança e à inovação é caraterística de uma 

certa acomodação às atividades de uma instituição (Tavares, 1992), sendo muitas vezes os 

próprios PS os que mais resistem à implementação de um projeto. As estratégias são o meio 

pelo qual podemos atingir um objetivo. Foram definidas as seguintes: 

- Estratégia: Ação de formação.  

Pesquisa bibliográfica sobre o tema; programar, planear e executar as sessões de formação; 

proporcionar espaços de reflexão sobre as boas práticas dos itens das PBCI; 

- Estratégia: Reunião com os dirigentes das unidades funcionais. 

Reuniões com a Diretora Clínica, Enfermeira Chefe e com a coordenadora da UCC, para 

programar, planear e executar as sessões de formação para envolver o maior número de PS no 

projeto; 

- Estratégia: Elaboração de flyers e de cartazes alusivos ao tema. 

Através de flyers entregues aos PS (apêndice H- Flyers), afixação de cartazes (apêndice I- 

Cartazes) alusivos ao tema em locais estratégicos das US. 

Existem obstáculos que podem surgir no desenvolvimento de um projeto, tendo este 

certamente alguns que poderão surgir, sendo: i) pouca participação dos PS nas sessões de 

formação; ii) resistência dos PS à mudança e à adoção de boas práticas nos itens das PBCI; 

iii) falha no envolvimento da Diretora Clínica da instituição, Enfermeira Chefe e da 

Coordenadora da UCC; iii) falta de disponibilidade de tempo para realizar tudo o que foi 

planeado.    
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O planeamento dos recursos humanos para este projeto, envolve a colaboração da Diretora 

Clínica, Enfermeira Chefe e da coordenadora da UCC. Como recursos físicos, prevê-se a 

necessidade de uma sala para as sessões de formação, computador portátil, vídeo projetor, 

papel, impressora, cartazes (tabela 24). 

Tabela 24. 
Previsão de recursos financeiros 
Recursos Orçamento (€) 
Papel 5 
Computador portátil Disponível na unidade 

Flyers5 

Cartazes  
10 

Cartaz  6 
Vídeo projetor Disponível na unidade 
Impressora Disponível na unidade 
  

Os custos financeiros previstos são baixos e estão relacionados principalmente com a 

impressão dos questionários de satisfação das ações de formação, de flyers e cartazes de boas 

práticas, estando garantido assim a viabilidade da intervenção e a sua satisfação. 

 

3.5. Preparação operacional/programação 

Sendo esta a quinta etapa do planeamento em saúde, segundo Tavares (1992), um programa é 

um conjunto de atividades necessárias à execução de uma estratégia. Um projeto é um 

conjunto de atividades contribuindo para a execução de um programa, decorrendo num 

período bem delimitado de tempo. Após a concretização das fases anteriores, é necessário 

proceder ao planeamento operacional do projeto de intervenção “Práticas dos PS no âmbito 

das precauções básicas no controlo de infeção nas unidades de saúde”. Assim sendo, será 

planeada uma atividade, com agendamento prévio, conforme se observa no cronograma de 

atividades (tabela 25). Mediante o número de PS presentes nessa atividade, será planeada uma 

segunda atividade, até atingir o número máximo de profissionais. 
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Tabela 25. 
Cronograma de atividades 

Ano 2016 2017  
Mês 

 Atividades  
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Início do estágio                 
Pesquisa Bibliográfica                 
Elaboração do diagnóstico de situação em saúde                 
Determinação de prioridades                 
Fixação de objetivos                 
Seleção de estratégias                 
Preparação operacional/programação                 
Planeamento da intervenção                 
Execução da atividade 1     25            
Execução da atividade 2      1           
Avaliação das atividades                 
Análise dos resultados                 
Elaboração do relatório de estágio                 
Discussão do relatório de estágio                 

A planificação de uma atividade precisa de seguir os seguintes parâmetros: o que deve ser 

feito, quem deve fazer, onde e quando deve ser feito, como deve ser feito, o objetivo que se 

pretende atingir e avaliação da atividade. A atividade (apêndice J- Ação de formação) e a 

planificação das ações de formação: “cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos”, 

“documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s”, “transporte seguro de 

resíduos” e “importância do circuito da roupa suja”, será apresentada nas tabelas seguintes 

(tabela 26). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

73 

Tabela 26. 
Especificação da atividade: Ação de formação sobre o Transporte seguro de resíduos, Higiene das mãos, 

Documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, Importância do circuito da roupa suja 

Atividade 

Temáticas da ação de formação:  
1. Transporte seguro de resíduos 
2. Higiene das mãos 

3. Documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s 

4. Importância do circuito da roupa suja 
Quem 1 Enfermeira estudante do MEC 

Quando 25 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2017 das 14 às 15 horas 
Onde Biblioteca da UCSP de Valpaços 
Como 45 minutos de preleção e apresentação de diapositivos e 15 minutos para debate com os PS 

Objetivos a 

atingir 

- Conseguir que 60% dos PS das US de Valpaços participem nas sessões de formação sobre a temática: transporte 

seguro dos resíduos, higiene das mãos, documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, importância do 
circuito da roupa suja, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas sobre o transporte 

seguro dos resíduos; 
- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas sobre a higienização das 

mãos; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas relativamente ao 
reportamento por escrito das falhas dos EPI´s; 

- Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas sobre a importância do 
circuito da roupa suja. 

Avaliação Realização efetiva da ação de formação 

Indicadores 

de atividade 

ou execução 

% de PS das US de Valpaços que participaram na ação de formação “transporte seguro dos resíduos, higiene das mãos, 
documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, importância do circuito da roupa suja”= Nº de PS das US 

de Valpaços presentes na ação de formação sobre “transporte seguro dos resíduos, higiene das mãos, documento para 

reportamento por escrito de falhas de EPI´s, importância do circuito da roupa suja” x 100/ Nº de PS das US de 

Valpaços, que aceitaram participar no estudo sobre as práticas das PBCI 

Indicadores 

de resultado 

ou de 

impacto 

1. Transporte seguro de resíduos 
- % de PS participantes no estudo das US de Valpaços que melhoraram as práticas com a ação de formação, com a 
temática “transporte seguro de resíduos”= Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que melhoraram as 

práticas sobre “transporte seguro de resíduos” x 100/ Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre 

PBCI no diagnóstico. 

2. Higiene das mãos 
- % de PS participantes no estudo das US de Valpaços que melhoraram as práticas com a ação de formação, com a 

temática “higiene das mãos”= Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que melhoraram as práticas sobre 
“cuidados pessoais a ter antes da higienização das mãos” x 100/ Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as 

práticas sobre PBCI no diagnóstico. 

3. Documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s 
- % de PS participantes no estudo das US de Valpaços que melhoraram as práticas com a ação de formação, com a 

temática “documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s”= Nº de PS das US de Valpaços presentes na 

avaliação que tomaram conhecimento da existência de um “documento para reportamento por escrito de falhas de 
EPI´s” x 100/ Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre PBCI no diagnóstico. 

4. Importância do circuito da roupa suja 

- % de PS participantes no estudo das US de Valpaços que melhoraram as práticas com a ação de formação, com a 
temática “importância do circuito da roupa suja”= Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que 

melhoraram as práticas sobre “o circuito da roupa suja” x 100/ Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as 

práticas sobre PBCI no diagnóstico. 
Para a atividade foi desenvolvido um plano de ação de forma a estruturar melhor a sessão de 

formação (tabela 27). 
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Tabela 27. 
Planificação da ação de formação: Transporte seguro de resíduos, Higiene das mãos, Documento para 

reportamento por escrito de falhas de EPI´s, Importância do circuito da roupa suja 

Fases Tempo 
(minutos) Conteúdos Estratégias Avaliação 

Métodos Recursos 

Introdução 5 -Apresentação do elemento  
-Apresentação do tema Expositivo 

Computador 

portátil; 

Vídeo projetor 

 

Aplicação 

de 
questionário 

Desenvolvimento 40 

1. Transporte seguro de resíduos: 
1.1. Definições 

1.2. Classificação dos Resíduos 

Hospitalares 
1.3. Acondicionamento mediante o tipo de 

resíduo 

  1.3.1. Acondicionamento e a sua triagem 
1.4. Recolha de Resíduos 

1.5. Transporte dos Resíduos  

1.6. Armazenamento de Resíduos 
1.7. Boas práticas 

2.Higiene das mãos: 
2.1 Higiene das mãos 
2.1.1. Antes de proceder à higiene das 

mãos 

2.1.2. Quando higienizar as mãos 
2.2. Cuidados com a pele das mãos 

3.Documento para reportamento por 

escrito de falhas de EPI´s 

4.Importância do circuito da roupa 

suja: 
4.1. Definições 

4.2. Classificação  

4.3. Manuseamento e Acondicionamento 
Seguro da Roupa 

 4.3.1. Recomendações do Manuseamento 

Seguro da Roupa 
4.4. Circuito da Roupa Suja 

4.5. Boas práticas 

Expositivo 

Participativo 

Demonstrativo 

Computador 

portátil; 

Vídeo projetor 

Conclusão 15 
- Resumo dos principais conteúdos; 

- Espaços de reflexão sobre as boas 
práticas dos itens das PBCI;  

- Esclarecimento de dúvidas. 

Expositivo 
Participativo 

Computador 

portátil; 

Vídeo projetor 
 

 

3.6. Avaliação das atividades 

Sendo a avaliação a última fase do planeamento em saúde, segundo Tavares (1992), uma 

correta avaliação e controlo dos projetos permite comparar o estado inicial e final da 

população-alvo, antes e após a implementação de um projeto, relacionando as atividades 

realizadas com os recursos despendidos e adequando a pertinência dos objetivos estabelecidos 

com as necessidades identificadas. 

A recolha de dados, nas unidades de saúde de Valpaços, foi efetuada em dois momentos 

distintos (Diagnóstico de situação e avaliação). No momento da avaliação, contou-se com a 

presença de trinta e quatro PS. No entanto apenas vinte e seis PS faziam parte da amostra 

inicial, pois esta atividade formativa foi aberta a todos os PS que quiseram participar na 

atividade sobre as PBCI. Contudo, sendo a amostra deste estudo de trinta e nove PS, 
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podemos dizer que 33,3% dos PS (n=13), desistiram de continuar a participar no estudo sobre 

as PBCI ou não se encontravam no serviço no segundo momento (M2) de avaliação. Também 

podemos afirmar, que oito desses PS que compareceram na ação de formação, podem estar 

incluídos no grupo dos PS que não quiseram participar no estudo desde o diagnóstico de 

situação, ou então, podem estar incluídos no grupo dos PS que desistiram a meio do estudo. 

Contudo, podemos afirmar, que esses PS aproveitaram a oportunidade de formação para 

aumentarem a adesão às boas práticas no âmbito das PBCI.  

A atividade desenvolvida com a temática: “cuidados pessoais a ter antes da higienização das 

mãos, documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, importância do circuito da 

roupa e transporte seguro de resíduos”, foi efetuada em duas datas diferentes, por forma a 

conseguir o maior número de PS, como já mencionado. Foi efetuado o agendamento prévio da 

atividade e colocada a sua divulgação (apêndice K- Divulgação da ação de formação), em 

locais estratégicos nas unidades de saúde.  

Iniciando pela caraterização sociodemográfica e profissional dos PS que participaram no 

estudo, constatamos que a maioria dos participantes (84,6%) era do sexo feminino, o maior 

grupo (30,8%) enquadrava-se no grupo etário dos 41 aos 50 anos, o maior grupo profissional 

era o dos enfermeiros (38,5%) e o maior grupo detinha um tempo de exercício profissional de 

11 a 20 anos de serviço (42,3%), sendo por isso profissionais com bastante experiência 

profissional 

Chegando a esta fase, chega o momento da avaliação da atividade na área das práticas dos 

PS no âmbito das PBCI nas unidades de saúde. Sendo assim, há que verificar o cumprimento 

dos objetivos, os indicadores de atividade e de resultado, previamente definidos. 

Assim sendo, quanto ao indicador de atividade traçado: Conseguir que 60% dos PS das US de 

Valpaços participem nas sessões de formação sobre a temática: cuidados pessoais a ter antes 

da higienização das mãos, documento para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, 

importância do circuito da roupa suja e o transporte seguro dos resíduos, nos meses de Janeiro 

e Fevereiro de 2017. Para avaliar a concretização deste objetivo definiu-se a seguinte fórmula 

como indicador da atividade: 
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Nº de PS das US de Valpaços presentes na ação de formação sobre “ transporte 

seguro dos resíduos, higiene das mãos, documento para reportamento por escrito 

de falhas de EPI´s, importância do circuito da roupa suja”  

 

 

 

X100 = 

              

 

 

 

26/39*100 = 67% 
Nº de PS das US de Valpaços, que aceitaram participar no estudo sobre as práticas 

das PBCI 
 

Podemos então concluir que o objetivo previsto foi ultrapassado, conseguindo um resultado 

de 67% de adesão à atividade, em relação ao valor estabelecido inicialmente, que era de 60%. 

Depois da avaliação dos indicadores de atividade, serão abordados os indicadores de 

resultados, sendo estes o objetivo primordial deste projeto. Assim sendo, traçamos como 

primeiro objetivo, relativamente ao transporte seguro de resíduos: conseguir que 50% dos PS 

participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas sobre o transporte seguro 

dos resíduos. Para avaliar a concretização deste objetivo definiu-se a seguinte fórmula como 

indicador de resultado: 

Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que melhoraram as práticas 

sobre “transporte seguro de resíduos” 
 

X100=  

              

 

26/39*100 = 67% 
Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre PBCI no 

diagnóstico 
Podemos então concluir, que o objetivo previsto foi ultrapassado, conseguindo um resultado 

de 67% em relação ao valor estabelecido inicialmente, que era de 50%. 

Como segundo objetivo, relativamente à higiene das mãos: conseguir que 50% dos PS 

participantes do estudo das US de Valpaços melhorem as práticas sobre os cuidados na 

higiene das mãos. Para avaliar a concretização deste objetivo definiu-se a seguinte fórmula 

como indicador de resultado: 

Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que melhoraram as práticas 

sobre “higiene das mãos” 
 

X100 =  
 

26/39*100 = 67% 
Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre PBCI no 

diagnóstico 
Podemos concluir, que o objetivo previsto foi ultrapassado, conseguindo um resultado de 67% 

de adesão, em relação ao valor estabelecido inicialmente, que era de 60%. 

Como terceiro objetivo, relativamente ao documento para reportamento por escrito de falhas 

de EPI´s: conseguir que 50% dos PS participantes do estudo das US de Valpaços, melhorem 

as práticas relativamente ao reportamento por escrito das falhas dos EPI´s. Para avaliar a 

concretização deste objetivo definiu-se a seguinte fórmula como indicador de resultado: 
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Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação que tomaram conhecimento 

da existência de um “documento para reportamento por escrito de falhas de  

EPI´s” 

 

 

X100= 

              

  

 

26/39*100 = 67% 
Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre PBCI no 

diagnóstico 
Podemos uma vez mais concluir, que o objetivo previsto foi ultrapassado, conseguindo um 

resultado de 67%, em relação ao valor estabelecido inicialmente, que era de 50%. 

Por fim, como último objetivo, relativamente à importância do circuito da roupa suja: 

conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US de Valpaços, melhorem as práticas 

sobre a importância do circuito da roupa suja. Para avaliar a concretização deste objetivo 

definiu-se a seguinte fórmula como indicador de resultado: 

Nº de PS das US de Valpaços presentes na avaliação, que melhoraram as práticas 

sobre “importância do circuito da roupa suja” 
 

X100 =  

              

 

26/39*100 = 67% 
Nº de PS das US de Valpaços, que melhoraram as práticas sobre PBCI no 

diagnóstico 
Podemos uma vez mais concluir, que o objetivo previsto foi ultrapassado, conseguindo um 

resultado de 67% relativamente ao valor estabelecido inicialmente, que era de 50%. 

Analisando a tabela 28, constatamos que a média da soma de pontuação das práticas 

respeitantes aos dos itens das PBCI no M1 é de 14,390, enquanto no M2 aumentou para 

15,980. A soma da pontuação mínima no M2 é maior que no M1, enquanto o máximo da 

soma da pontuação é maior no M1 relativamente ao M2. Relativamente à média da soma de 

pontuação das condições a assegurar pelos dirigentes das instituições no M1 é de 2,280, 

enquanto no M2 aumentou para 14,500. A soma de pontuação mínima no M2 é maior que no 

M1, assim como a soma da pontuação máxima. Quanto ao desvio padrão da soma de 

pontuação das condições a assegurar pelos dirigentes das instituições, é maior no M2 (2,812) 

do que no M1 (1,169). No entanto, o desvio-padrão da soma da pontuação dos itens das PBCI, 

é menor no M2 (1,965) do que no M1 (2,725) (tabela 28).  
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Tabela 28. 
Resultados da média, estatísticas de ordem e desvio-padrão nos dois momentos de avaliação 

 

Variáveis 

Momentos de 

avaliação 

Medidas 

Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Soma de pontuação das condições a 

assegurar pelos dirigentes das instituições 

M1 2,280 0 4,000 1,169 

M2 14,500 10,000 19,000 2,812 

Soma da pontuação das práticas 

respeitantes aos Itens das PBCI 

M1 14,390 9,000 19,000 2,725 

M2 15,890 13,000 18,000 1,965 

Após a avaliação da atividade efetuada, relativamente aos indicadores (atividade e resultado) 

e os objetivos definidos, podemos afirmar que em relação ao valor estabelecido inicialmente, 

que todos os objetivos foram atingidos como pode ser observado na tabela 29. 

Tabela 29. 
Indicadores de atividade e de resultado, definição de objetivos e percentuais obtidos na avaliação 

Indicadores de atividade e de resultado Objetivos definidos  Percentuais obtidos 

na avaliação  
 

Indicadores de atividade  
% de PS das US de Valpaços que 

participaram na ação de formação 

“cuidados pessoais a ter antes da 

higienização das mãos, documento para 

reportamento por escrito de falhas de 

EPI´s, importância do circuito da roupa 

suja e o transporte seguro dos resíduos” 

Conseguir que 60% dos PS das US de Valpaços participem 

nas sessões de formação sobre a temática: cuidados 

pessoais a ter antes da higienização das mãos, documento 

para reportamento por escrito de falhas de EPI´s, 

importância do circuito da roupa suja e o transporte seguro 

dos resíduos, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017 

67% 

 

Indicadores de resultado 
% de PS participantes no estudo das US de 

Valpaços que melhoraram as práticas com 

a ação de formação, com a temática 

“transporte seguro de resíduos” 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre o transporte 

seguro dos resíduos 

 

67% 

 

% de PS participantes no estudo das US de 

Valpaços que melhoraram as práticas com 

a ação de formação, com a temática 

“higiene das mãos” 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre a higiene das 

mãos 

67% 
 

 

% de PS participantes no estudo das US de 

Valpaços que melhoraram as práticas com 

a ação de formação, com a temática 

“documento para reportamento por escrito 

de falhas de EPI´s” 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas relativamente ao 

reportamento por escrito das falhas dos EPI´s 
67% 

 

% de PS participantes no estudo das US de 

Valpaços que melhoraram as práticas com 

a ação de formação, com a temática 

“importância do circuito da roupa suja” 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre a importância do 

circuito da roupa suja 
67% 

 

Respondendo às hipóteses delineadas podemos afirmar que existe relação entre as práticas 

dos PS no âmbito das PBCI e as caraterísticas sociodemográficas e profissionais dos PS que 

quiseram participar no estudo.  
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Baseados nas respostas ao itens das PBCI no momento da avaliação e nos diagnósticos de 

enfermagem formulados segundo a CIPE da OE (2016), após as definições de prioridades a 

atacar e a execução das estratégias direcionadas para as mesmas, podemos constatar que: 

- apenas 7,7% dos PS participantes no M2 de avaliação, mantêm falhas no seu cuidado 

pessoal, antes de proceder à higiene das mãos;  

- 84,6% dos PS, relativamente ao M1 de avaliação, aderiram às práticas quanto aos cuidados 

pessoais a ter antes da higienização das mãos. Considerando que alcançamos o objetivo 

delineado, podemos afirmar que melhorou a “adesão dos PS, no cuidado pessoal a ter antes 

de proceder à higiene das mãos”; 

- 26,9% dos PS, ainda continua a não reportar por escrito as falhas dos EPI´s,. No entanto, foi 

elaborado e colocado à disposição dos PS um modelo para reportamento do mesmo; 

- 19,2% dos PS continua a fazê-lo oralmente. Mas, uma vez que no M1 88,5% dos PS não 

reportavam por escrito as falhas dos EPI´s, podemos dizer que no M2 esse valor corresponde 

a 26,9%. Apesar de o número de PS que reporta por escrito a falha de EPI´s ter aumentado, o 

problema ainda se mantêm, continuando a existir o diagnóstico de enfermagem 

“comportamento comprometido relacionado com a falta de documento escrito no 

reportamento das falhas dos EPI´s”; 

- 11,5% dos PS do M2 de avaliação, continua a afirmar que a roupa suja não tem um circuito 

adequado e quando questionados pelos motivos, não os verbalizam.; 

- Contudo 61,5% dos PS referem haver um circuito adequado da roupa suja, apesar de haver 

sete profissionais que não responderam a esta questão. Podemos então afirmar que os PS 

sabem qual a importância do circuito da roupa suja e que melhorou a “adesão dos PS, à 

implementação do circuito correto da roupa suja na unidade”; 

- 11,5% dos PS no M2, continua a afirmar que o transporte seguro de resíduos dentro da 

unidade não é efetuado de forma correta e que dois dos PS o justificam, referindo: que a 

estrutura física não o permite. Sendo assim podemos afirmar que este objetivo foi atingido 

uma vez que 84,6% dos PS do M2, referem que o transporte de resíduos dentro da unidade é 

efetuado de forma correta e que o diagnóstico de enfermagem se altera para “conhecimento 

demonstrado sobre o transporte seguro de resíduos na unidade”; 
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Mediante a avaliação efetuada, podemos afirmar que todos os diagnósticos de enfermagem 

tiveram uma evolução positiva, com exceção ao comportamento comprometido relacionado 

com a falta de documento escrito no reportamento das falhas dos EPI´s, uma vez que 

problema identificado se mantêm (tabela 30). 

Tabela 30. 
Diagnósticos de enfermagem, objetivos e avaliação 

Diagnósticos de Enfermagem Objetivos 
Avaliação 

M1 M2 

Conhecimento não  demonstrado 

sobre o transporte seguro de 

resíduos na unidade 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre o transporte 

seguro dos resíduos. 
65,4% 84,6% 

Não adesão dos PS, no cuidado 

pessoal a ter antes de proceder à 

higiene das mãos 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre os cuidados 

pessoais a ter antes da higienização das mãos 
53,8% 84,6% 

Comportamento  comprometido 

relacionado com a falta de 

documento escrito no 

reportamento das falhas dos EPI´s 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas relativamente ao 

reportamento por escrito das falhas dos EPI´s; 
11,5% 46,2% 

Não adesão dos PS, à 

implementação do circuito correto 

da roupa suja na unidade 

Conseguir que 50% dos PS participantes no estudo das US 

de Valpaços, melhorem as práticas sobre a importância do 

circuito da roupa suja; 
50% 61,5% 

Quanto à segunda hipótese delineada para este estudo, relativamente à existência de 

diferenças entre as práticas dos profissionais no âmbito das PBCI nas unidades de saúde de 

Valpaços, no início e no final do projeto, fazendo uso do teste de Wilcoxon, que nos permite 

medir as diferenças entre o M1 de diagnóstico e o M2 de avaliação, podemos dizer que: 

relativamente às condições a assegurar aos profissionais pelos dirigentes das instituições, 8% 

dos PS (n=2), continuam com a opinião de que não são asseguradas as referidas condições do 

M1 para o M2. No entanto, 72% passaram a considerar que essas condições são asseguradas 

(n=18) e 20% dos PS (n=5) mantiveram a mesma opinião quanto às condições a assegurar aos 

profissionais pelos dirigentes das instituições.   

No que diz respeito às práticas no âmbito das PBCI, relacionando o M1 com o M2, 22% dos 

PS (n=2) continuaram a não aderir a estas práticas, 66% dos PS (n=6) passaram a aderir a 

estas práticas e 11% dos PS (n=1) mantiveram o mesmo comportamento anterior. Isto 

significa que a grande maioria dos PS melhorou as práticas sobre as PBCI. 

Um estudo publicado por Cruz (2016), da Direção Nacional do PPCIRA-DGS, relativamente 

aos conhecimentos dos PS sobre as PBCI (2014-2015), relata que os enfermeiros são os PS 

que mais conhecimentos têm sobre as PBCI, ficando em último o grupo profissional dos 

médicos.  
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Outro estudo, publicado por Aires et al. (2010), refere que a percentagem de resultados 

errados em alguns itens, comparados com a baixa percentagem de inquiridos que diz não 

conhecer as precauções padrão, pode indiciar que os PS tenham consciência de que, em 

algumas práticas, o que fazem não é correto. 

Podemos então afirmar que, existem diferenças entre as práticas dos profissionais no âmbito 

das PBCI nas unidades de saúde de Valpaços, no início e no final do projeto. Sendo assim, 

aumentou a adesão às recomendações das boas práticas, relativamente as PBCI, são medidas a 

ser a ser adotadas por todos os PS, pois a sua implementação constitui uma estratégia primária 

de eficácia comprovada, na minimização do risco de infeção (Silva, 2013). Com todo um 

processo formativo continuado, é possível efetivar momentos de aprendizagem, melhorar as 

práticas sobre as PBCI, o que se traduz em capacitação dos PS para a problemática e a 

sensibilização dos mesmos de forma a assegurar as boas práticas e diminuir o risco de 

infeções.  

Um cuidado seguro em saúde, segundo Oliveira et al. (2009), deve pressupor a segurança, 

tanto do utente quanto dos profissionais que exercem tais atividades. Portanto, o controle das 

infeções requer esforços conjuntos de todos os envolvidos nos cuidados de saúde com 

estratégias que contemplem suas múltiplas facetas. É fundamental que os PS se 

consciencializem do seu papel individual na prevenção das infeções (Silva, 2013). Segundo 

Teixeira & Santos (1999), o CI, é uma responsabilidade moral e legal, que torna a razão do 

trabalho verdadeira, a lei, desnecessária, e valoriza o PS e a profissão. 

Relativamente à avaliação da formação sobre a temática das PBCI, foi dividida em dois 

grupos: conteúdo programático e avaliação do formador, atribuído a classificação de pouco 

satisfatório, satisfatório, bom e muito bom (apêndice L- Avaliação da ação de formação). 

Quanto ao conteúdo programático: i) quando questionados os PS se o tema tratado 

correspondeu às suas expectativas, 67.6% classificou como Muito Bom e 33.4% classificou 

como Bom; ii) quando questionados os PS se o conteúdo da ação correspondeu aos objetivos 

previstos, 73.5% classificou como Muito Bom e 26.5% classificou como Bom; iii) quando 

questionados os PS se os objetivos da ação foram adequadamente definidos, 67.6% 

classificou como Muito Bom e 33.4% classificou como Bom; iv) quando questionados os PS 

se a ação proporcionou conhecimentos novos e úteis, 79.4% dos PS classificou como Muito 

Bom e 20.6% classificou como Bom. Quanto à avaliação do formador: i) quando 

questionados os PS sobre a clareza da exposição, 88.3% classificou como Muito Bom e 
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11.7% classificou como Bom; ii) quando questionados os PS sobre as competências técnicas 

do formador, 88.3% classificou como Muito Bom e 11.7% classificou como Bom; iii) quando 

questionados os PS sobre o relacionamento com o grupo, 88.3% classificou como Muito Bom 

e 11.7% classificou como Bom; iv) quando questionados os PS sobre se a formação despertou 

interesse nos formandos, 88.3% classificou como Muito Bom e 11.7% classificou como Bom; 

v) quando questionados os PS sobre se a formação motivou a participação do grupo, 91.2% 

classificou como Muito Bom e 8.8% classificou como Bom; vi) quando questionados os PS 

sobre a utilização adequada de audiovisuais de apoio à formação, 82.8% classificou como 

Muito Bom e 17.2% classificou como Bom.  
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4. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Para além do projeto de intervenção que foi a grande atividade onde se centrou o nosso maior 

investimento, também realizamos outras atividades nos dois contextos, que passamos a 

descrever. 

 

4.1. Na UCC 

Do plano de ação da UCC Valpaços, são vários os programas e projetos que dão resposta aos 

Programas Nacionais de Saúde, como já foi mencionado. Sendo o tempo curto, na passagem 

por esta unidade, não houve oportunidade para podermos participar em cada um deles. 

Tomamos conhecimento do plano de ação existente na UCC e fomos encaminhados para os 

programas e projetos solicitados. 

O projeto ECCI, é um projeto de intervenção domiciliária em indivíduos dependentes e 

famílias/cuidadores no âmbito da RNCCI a utentes que reúnam critérios de inclusão na 

RNCCI validadas pela ECL, com uma carteira de 20 utentes. Durante a participação neste 

projeto, foram diversas as atividades desenvolvidas: desde a admissão dos utentes, todo o 

processo para a preparação da alta dos utentes, a transferência de utentes para outras unidades 

da RNCCI, a efetivação da visita domiciliária aos utentes/prestador de cuidados, o 

envolvimento de toda uma equipa multidisciplinar (médico, enfermeiro, técnico de serviço 

social e assistente operacional). Foi possível acompanhar alguns utentes desde a sua admissão 

até ao processo de alta. A logística toda dos registos envolvidos (processo do utente, SClínico 

e aplicativo da RNCCI). Sem dúvida que foi uma experiência enriquecedora e que foram 

momentos gratificantes. 

O projeto “(Con)viver com a ostomia”, é um projeto inserido no programa nacional de 

prevenção e controlo das doenças oncológicas, dirigido a utentes portadores de uma ostomia 

da área de abrangência da UCSP de Valpaços, referenciadas pela própria UCSP, pelo hospital 

ou outras instituições do concelho. O conversar com os utentes portadores de uma ostomia, o 

orientar os utentes para que se resolva ou dê soluções quando estão com alguma dúvida/ 

questão foi a nossa maior participação.  

O projeto “viver com a diabetes- consulta do pé diabético”, inserido no programa nacional de 

prevenção e controlo da diabetes, dirigido a pessoas inscritas na UCSP com diabetes ou com 
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pé em situação de risco, para prevenção e controlo da diabetes visa promover a qualidade de 

vida dos utentes com a diabetes mellitus referenciados pela UCSP. Neste âmbito participamos 

e colaboramos, no dia 14 de Novembro numa feira para celebrar o “Dia Mundial da 

Diabetes”, aberto a toda a população. Fizemos o contato com a Câmara Municipal, para 

encontrarmos um espaço mais adequado para fazermos a feira. Contatamos com as farmácias 

da região, cruz vermelha, padarias, nutricionista, por forma a conseguirmos mais patrocínios e 

parcerias para dinamizar esta feira. Colaboramos, ainda, na montagem de todo o espaço, o 

preparar dos cartazes de divulgação. Foi desenvolvida também uma sessão de exercício físico, 

dirigida a toda a população que se encontrava na feira. A UCC efetuou um rastreio para 

diagnosticar precocemente a diabetes mellitus a toda a população que quis participar. 

Ainda foi possível, organizar o armazém do serviço. Procedemos à verificação da data de 

validade dos produtos existentes, tendo o espaço sido reorganizado de forma a ficar mais 

operacional e foi tudo etiquetado. Decerto que esta iniciativa foi uma mais-valia para o 

serviço. 

Relacionado com as PBCI foi ainda dada orientação às assistentes operacionais que são 

responsáveis pela lavagem do material cirúrgico, acerca dos procedimentos adequados do 

controlo de infeção e medidas preventivas. 

 

4.2. Na USP 

Durante a passagem por esta unidade, pelo fato do período de tempo do estágio que nela 

decorreu ter sido curto, não houve a possibilidade de voltar a intervir nas outras duas grandes 

áreas de intervenção de uma USP: vigilância epidemiológica e saúde ambiental.  

A área na qual desenvolvemos atividades naquela unidade funcional foi a promoção da saúde. 

O orientador de estágio, deu-nos logo no início dois temas que teríamos de abordar: 

HIV/SIDA destinado a reclusos de um estabelecimento prisional e apresentar a avaliação do 

programa PASSE 2015-2016 aos enfermeiros do ACeS ATB. Foram duas experiências únicas 

e enriquecedoras. O elaborar o plano de atividades e preparar ambas as sessões, sabendo que 

se dirigiam a duas populações bastante diferentes causou-nos alguma ansiedade, mas ao 

mesmo tempo foram uma oportunidade de aprendizagem. A EpS sobre HIV/SIDA, obrigou-

nos a aprofundar a pesquisa bibliográfica, o conseguir adaptar a linguagem de forma a não 
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ferir suscetibilidades e não causar alarme dentro da população do estabelecimento prisional. O 

dizer tudo que tínhamos para dizer, de forma clara, concisa e com uma linguagem simples. 

Tudo isto fez-nos refletir muito. No entanto concluímos as atividades com sucesso e ficamos 

com a perceção que de uma maneira geral os participantes gostaram do nosso desempenho e 

da temática abordada. 

Quanto à avaliação do programa PASSE 2015-2016, o ter de elaborar um manual com os 

dados que os enfermeiros do ACES enviaram para a USP, por forma a se proceder à respetiva 

avaliação, também constituiu uma experiência muito positiva. Também foi necessário efetuar 

uma revisão bibliográfica de todos os projetos existentes no programa PASSE.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ser humano deve ser capaz de enfrentar os obstáculos que surgem na vida profissional e de 

atingir as metas a que se propõe. Com o estágio agora concluído, podemos agora dizer que foi 

sem dúvida um obstáculo exigente, trabalhoso, mas também muito gratificante e que em 

muito contribuiu para o nosso desenvolvimento, valorização profissional e para a aquisição de 

uma nova perspetiva que temos hoje acerca da Especialidade de Enfermagem Comunitária e 

Saúde Pública.  

Neste capítulo é de todo pertinente efetuarmos uma síntese de tudo o que foi realizado e de 

refletir acerca das experiências vivenciadas na Unidade Curricular Estágio e Relatório do 

Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Saúde da UTAD. 

A reflexão crítica que efetuamos acerca do desenvolvimento de competências, no primeiro 

capítulo deste relatório, permitiu-nos verificar de que forma cada uma das atividades 

concorreu para o desenvolvimento de cada uma das competências do EEECSP e tornar-nos 

mais conscientes acerca deste processo de aprendizagem. 

De todas as atividades realizadas destacamos o projeto de intervenção “Práticas dos 

profissionais no âmbito das precauções básicas no controlo de infeção nas unidades de 

saúde”, contexto deste estágio, que nos possibilitou aplicar a metodologia do planeamento em 

saúde, específica desta especialidade, desde o diagnóstico de situação até à avaliação das 

intervenções e contribuir para a capacitação do grupo de PS envolvidos. Permitiu-nos também 

adequar as intervenções, contribuindo assim para a elaboração de um projeto eficaz, dirigido 

para a problemática das PBCI nos profissionais de saúde das unidades de saúde de Valpaços. 

Podemos afirmar que a problemática das PBCI e a intervenção correta do enfermeiro 

especialista nesta área, se enquadra nas competências específicas reconhecidas pela Ordem 

dos Enfermeiros. 

O desenvolvimento deste projeto de intervenção, justificou-se uma vez que foi ao encontro de 

um dos programas prioritários da DGS, programa de prevenção e controlo de infeções e 

resistências aos antimicrobianos, também foi ao encontro do Plano de Atividades da Unidade 

de Saúde Pública do ACeS ATB e dos estudos publicados pela DGS recentemente (DGS, 

2007; DGS, 2016). A não adesão dos profissionais de saúde às PBCI, traz repercussões tanto 

para o utente, como para os próprios PS e para a comunidade e segundo Aires (2010), é 
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necessário apostar na formação académica e profissional nesta área, insistindo e reforçando as 

boas práticas. 

O diagnóstico de situação permitiu-nos fazer um levantamento das principais lacunas dos PS, 

no âmbito da PBCI e adequar melhor as estratégias de intervenção que realizamos no decorrer 

do estágio. O conhecimento desta realidade foi um instrumento valioso e uma experiência 

enriquecedora até de auto reflexão sobre as nossas próprias práticas e acerca das medidas a 

introduzir para as melhorar. 

Após a fase do diagnóstico de situação foram identificados e priorizados, através do método 

de Hanlon, os seguintes problemas, por ordem de prioridade: i) cuidados pessoais a ter antes 

da higienização das mãos; ii) documento escrito para reportamento de falhas de EPI; iii) 

circuito da roupa suja; iv) transporte de resíduos. 

De seguida foram formulados objetivos a alcançar relativamente a cada uma daquelas 

problemáticas e foram estabelecidas como estratégias de intervenção a realizar: ações de 

formação no âmbito das PBCI, uma reunião com os dirigentes das unidades e instituições 

envolvidas e a construção de flyers e cartazes alusivos à temática. 

A avaliação efetuada permitiu-nos constatar que as estratégias implementadas foram eficazes, 

tendo todos os indicadores estabelecidos sido atingidos e aumentado a adesão dos PS às 

PBCI. É esperado que tenham repercussões positivas na qualidade dos cuidados prestados 

pelos PS. No entanto, mediante os resultados obtidos, verificamos que apesar do aumento 

significativo de PS que o passaram a fazer o reportamento de falhas de EPI´s por escrito 

(26,9%), ainda há PS, que o preferem fazer oralmente (19,2%). Sugere-se a continuidade do 

projeto, se os dirigentes das instituições assim o permitirem, a realização de mais momentos 

de formação e disponibilização do documento para reportamento de falhas de EPI´s em locais 

de fácil acesso aos PS.  

O desenvolvimento deste projeto permitiu-nos desenvolver as competências inerentes ao 

exercício especializado em Enfermagem Comunitária e constatar a importância do EEECSP 

na liderança de processos formativos, que contribuem para a capacitação de grupos, também 

enquanto agentes promotores de saúde e de prevenção da doença e, especificamente, no 

controlo da infeção. 
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No decorrer do estágio para além do desenho e implementação do projeto de intervenção, 

principal atividade do estágio, tivemos oportunidade de participar em outras atividades, quer 

no contexto da UCC, quer no contexto da USP, o que nos permitiu compreender a abrangência 

do papel do EEECSP e consolidar as competências definidas pelo regulamento da OE (2011) 

para esta especialização. 

Como principal limitação na implementação deste projeto salientamos a escassez de tempo. O 

estudo inicialmente pretendido para este projeto abrangia todos os PS do ACeS ATB. 

Contudo, devido ao tempo reduzido para a sua implementação e à impossibilidade de 

harmonizar este desiderato com a nossa vida profissional, não o foi possível efetuar, pois este 

ACeS abrange uma área geográfica muito alargada. Contudo, acreditamos, que se tivesse sido 

possível concretizar de forma mais abrangente, conseguiríamos uma amostra mais alargada, 

representativa de todo o ACeS ATB, tornando possível a extrapolação dos resultados para 

aquele universo. Seria também uma oportunidade de capacitação e sensibilização de todos os 

PS do ACeS para esta problemática com ganhos em saúde acrescidos para o referido ACeS.  

Uma outra limitação do projeto foi a falta de adesão dos PS à participação no estudo, talvez 

pelo fato de se encontrarem ausentes da instituição, no momento do diagnóstico de situação 

em saúde e no momento da avaliação, ou mesmo pelo simples fato de não estarem motivados 

para nele participarem.  

O estágio realizado no âmbito do qual surgiu o estudo atrás descrito, bem como este relatório 

poderão ter implicações na prática destes PS e, especificamente, dos EEECSP. Este 

documento que será disponibilizado ao ACeS constituirá certamente uma oportunidade de 

reflexão acerca das práticas no âmbito das PBCI para todos os PS. Poderá assim constituir um 

instrumento de melhoria dessas mesmas práticas, que possibilitem mais ganhos em saúde e 

maior eficiência na utilização dos recursos, cada vez mais escassos nos tempos que vivemos. 

Depois de toda esta reflexão é possível concluir que os objetivos delineados inicialmente, para 

este estágio e relatório, foram alcançados. A realização das atividades no decorrer do estágio 

possibilitou-nos aprofundar conhecimentos, desenvolver e consolidar as competências 

definidas no Regulamento das Competências Específicas do EEECSP (2011). Gostaríamos de 

salientar aqui, o papel dos Enfermeiros orientadores, que contribuiu em muito, para o nosso 

enriquecimento profissional e pessoal. 
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Apêndice A 

Plano de atividades HIV 
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Apêndice B 

Apresentação da formação “HIV/SIDA” 
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Apêndice C 

Plano de atividades: “Avaliação do programa PASSE 2015-2016” 
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Apêndice D 

Apresentação da formação “Avaliação do programa PASSE 2015-2016” 
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Apêndice E 
Questionário 
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Apêndice F 

Consentimento da Comissão de Ética ARS 
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Apêndice G 

Consentimento Informado 
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Apêndice H 

Flyer 
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Cartaz 
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Apêndice J 

Ação de formação 
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