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� Objectivos:

� Identificar o que os Enfermeiros no exercício, em 
cuidados diferenciados, entendem por qual o nível de 
competências que um aluno do 1º ano do CLE deve 
atingir no seu 1º estágio, tendo em conta a evolução 
científica de enfermagem.

� Identificar a percepção dos Enfermeiros sobre os 
Fundamentos de Enfermagem, de acordo com o seu 
nível de formação.
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� 3 instituições hospitalares (HUC, CHCB, e HAL) aos 
enfermeiros dos serviços de Medicina, Gastro e 
Especialidades Médicas

� CHCB – Hospital Pêro da Covilhã:
� Entregues - Respondidos

� Medicina Homens – 15          - 6

� Medicina Mulheres – 15          - 4

� Gastro – 10          - 5

� Especialidades Médicas – 10          - 8
� Total - 50         - 23

EntreguesRespondidosMedicina Homens156Medicina Mulheres154Gastro105Especialidades Médicas108 Total5023
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� CHCB – Hospital do Fundão:
� Entregues - Respondidos

� Medicina Homens – 15          - 6
� Medicina Mulheres – 15          - 7

� Total - 30         - 13

� HAL:
� Entregues - Respondidos

� Medicina A – 15          - 7
� Medicina B – 15          - 3
� Gastro – 10          - 4    

Total - 40         - 14
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� HUC:
� Entregues - Respondidos

� Medicina I – 15          - 3

� Medicina II – 15          - 7

� Medicina III Homens - 15           - 5

� Medicina III Mulheres - 15           - 0

� Gastro Homens – 15           - 3

� Gastro Mulheres - 15          - 7      
� Total - 90         - 25
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� No total foram entregues 210 inquéritos, aos quais apenas 
responderam 75 enfermeiros.

� Havendo muita relutância pelo facto do inquérito ter 3 
perguntas abertas, que seriam fundamentais para que se 
atingisse os objectivos do estudo. 

� Dos inquéritos respondidos, verificou-se que na sua 
maioria os que responderam às perguntas abertas, foram 
os enfermeiros recém-formados e os enfermeiros com 
especialização ou aqueles que fizeram formação contínua.
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� É feita referência à falta de conhecimento :

� Atempadamente dos objectivos de estágio;

� Do plano curricular do curso;

� Dos conhecimentos adquiridos na teoria;
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� Quanto à evolução científica da 
metodologia de ensino, são variáveis as 
respostas, dependendo da Instituição, e da 
origem da formação dos enfermeiros, bem 
como dos alunos que orientam.
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� Competências do enfermeiro de 
cuidados gerais:

� “A competência do Enfermeiro de cuidados 
gerais refere um nível de desempenho 
profissional demonstrador de uma aplicação 
efectiva do conhecimento e das 
capacidades, incluindo ajuizar”

� Ordem dos Enfermeiros, 2003
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� Quanto às competências é consensual que deve 
haver um maior investimento num 1º estágio nos 
aspectos relacionais, quer com o doente quer com a 
equipe;

� Na humanização e personalização dos cuidados;

� Na avaliação das NHB; 

� Na integração e organização da equipe de saúde; 

� Nos aspectos éticos e deontológicos; 

� No desenvolvimento de procedimentos técnicos, não 
se valorizando a destreza, mas sim os princípios.
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� Quanto à percepção pessoal sobre os 
Fundamentos de Enfermagem , variam as 
respostas, sendo no geral entendido como 
um conjunto de conhecimentos básicos que 
permitam a actuação de enfermagem um 
saber científico.
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� Como conclusão do estudo verifica-se uma 
grande divergência quanto à formação em 
enfermagem, havendo consenso quanto às 
competências que um aluno do 1º ano do 
CLE deve atingir no seu 1º estágio.
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� “A Enfermagem é a ciência e a arte da 
disciplina” (George; 2000:11)

� Obrigado pela atenção
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