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RESUMO 
 

O decúbito ventral tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada ao longo dos anos na 

abordagem do doente crítico com Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda 

moderada/grave. Tendo em conta a elevada complexidade de terapias existentes 

direcionadas ao doente crítico em Unidades de Cuidados Intensivos, é essencial, que se 

ponderem os riscos inerentes à adoção do decúbito ventral com vista à segurança e à 

qualidade dos cuidados prestados. 

Ao longo do estágio final, foi desenvolvida uma Intervenção Profissional Major tendo como 

principal objetivo a segurança e a qualidade nos cuidados prestados ao doente crítico em 

decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva, não só através da revisão do 

protocolo existente na instituição como também da introdução de novas intervenções no 

aplicativo existente no serviço para os registos de enfermagem, os quais irão ser 

apresentados neste relatório. 

Com a elaboração deste relatório foi ainda possível realizar uma análise reflexiva e 

fundamentada sobre o processo de aquisição de competências de Mestre e o 

desenvolvimento de competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Enfermagem de Cuidados Críticos; 

Decúbito ventral; Segurança do doente. 
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ABSTRACT 
 

The prone position has been a strategy increasingly used over the years in the 

management of critically ill patients with moderate / severe acute respiratory distress 

syndrome. Bearing in mind the high complexity of existing therapies aimed at critically ill 

patients in intensive care units, it is essential that all risks inherent to the adoption of the prone 

position be considered with a view to the safety and quality of the care provided. 

During the final stage, a Major Professional Intervention was developed with the main 

objective of quality and safety in the care provided to critically ill patients in prone position 

undergoing invasive mechanical ventilation, not only through the review of the existing protocol 

in the institution but also in the introduction of new interventions in the service's existing 

application for nursing records, which will be presented in this report. 

With the preparation of this report, it was also possible to carry out a reflective and 

reasoned analysis on the process of acquiring Master competences and the development of 

common and specific competencies of the Specialist Nurse in Medical-Surgical Nursing - The 

Person in Critical Situation. 

 

Keywords: Medical Surgical Nursing; Critical Care Nursing; Prone position; Patient safety. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório de Estágio (RE) surge no âmbito da Unidade Curricular (UC) 

Relatório, integrada no 4º Mestrado em Enfermagem em Associação na área de 

Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica  (EMC) – A Pessoa em Situação Crítica 

(PSC) a decorrer no Instituto Politécnico de Beja, resultado de uma parceria entre as Escolas 

Superiores de Saúde do Instituto Politécnico de Beja (IPB), Instituto Politécnico de Portalegre, 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Setúbal e a Escola Superior 

de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de Évora (UE) através do aviso n.º 

5622/2016 de 2 de maio de 2016 (UE, 2016). 

O objetivo deste RE centra-se numa análise reflexiva e devidamente fundamentada da 

aquisição das competências comuns do Enfermeiro Especialista (EE), das competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da 

Pessoa em Situação Crítica (EEEMCPSC) bem como das competências de Mestre através 

de um processo de aquisição e desenvolvimento de competências inicialmente delineados no 

Projeto de Estágio (PE) (Apêndice I). 

O PE consta de um conjunto de estratégias delineadas e de atividades a desenvolver 

com perspetiva de desenvolvimento de uma Intervenção Profissional Major (IPM), baseado 

na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida” bem como o desenvolvimento das 

competências estabelecidas nos regulamentos das competências comuns do EE (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2019), das competências específicas do EEMCPSC (OE, 2018) e das 

competências de Mestre dispostas no capítulo III do artigo 15º do Decreto -Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

Esta análise reflexiva que consta do presente relatório, incide essencialmente sobre as 

atividades desenvolvidas na UC Estágio Final (EF), uma vez que foi obtida creditação na UC 

Estágio 1 integrada no 1.º ano do plano de estudos. 

O EF foi desenvolvido numa Unidade de Cuidados Intermédios de um Centro Hospitalar 

no sul do país com classificação nível I e II segundo a classificação do Ministério da Saúde 

(MS) (MS, 2013), sob supervisão clínica de um Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica  (EEEMC) e sob orientação pedagógica da Professora Doutora Maria Dulce 

dos Santos Santiago, tendo sido realizado igualmente um estágio observacional num 

Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro (CMPCOS) num total de 24h sob 
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a orientação de um adjunto de comando e Enfermeiro (Anexo I). Desenvolvido num período 

de 18 semanas, compreendeu o período de 16 de novembro de 2020 até ao dia 30 de abril 

de 2021, com o cumprimento das horas previstas. 

No decorrer do EF foi desenvolvido todo um processo de aquisição de competências que 

incluiu a implementação de uma IPM subordinada à temática do doente em decúbito ventral 

submetido a Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) tendo por base a segurança e a qualidade 

dos cuidados, suportado teoricamente por June Larrabee através do Modelo para Mudança 

da Prática Baseada em Evidências (MMPBE), bem como o desenvolvimento de um artigo 

científico relacionado com a temática (Apêndice II). 

A Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda denominada pelo acrónimo SDRA e por 

ARDS1 na língua inglesa sendo esta última mais comumente utilizada, foi definida em 2011 

através da definição de Berlin, caraterizando a ARDS através de uma estrutura focada na 

viabilidade, confiabilidade e validade como sendo uma condição de hipoxemia aguda com 

inflamação do tecido pulmonar, baseada em quatro critérios: tempo de início, achados 

imagiológicos, origem do edema e relação PaO2/FiO2 (Ranieri et al., 2012). 

Estima-se que mundialmente a ARDS seja responsável por 10% das admissões em 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), representando mais de 3 milhões de doentes 

anualmente (Fan et al., 2018). 

Não existindo um tratamento propriamente direcionado para esta patologia, várias 

estratégias foram desenvolvidas ao longo dos anos como medidas eficazes no tratamento dos 

doentes com ARDS incluindo o decúbito ventral (Della Torre et al., 2017). 

O decúbito ventral amplamente utilizado em contexto de UCI principalmente no que 

concerne ao estado de pandemia que vivemos atualmente devido à CoVID-19, tem como 

principais objetivos a redução na pressão transpulmonar, homogeneização da perfusão 

pulmonar e o recrutamento alveolar dos alvéolos pulmonares colapsados. Tem ainda como 

objetivo a redução da compressão pulmonar dorsal que normalmente surge na posição 

supina. Através dos estudos realizados, estes demonstram que o início precoce do decúbito 

ventral (<48 horas após o início do quadro de ARDS) e a adoção de longas sessões (> 12 

horas) proporcionam uma melhoria significativa na oxigenação podendo contribuir para a 

sobrevivência dos doentes com ARDS grave (Adeola et al., 2021). 

Após uma análise reflexiva sobre esta temática e transpondo para o contexto prático onde 

foi realizado o EF, foi possível inferir sobre a necessidade de intervenção neste campo. A 

necessidade de formação dos elementos da equipa, a atualização do protocolo existente na 

instituição com recurso à especificação dos cuidados de Enfermagem inerentes e a introdução 

 
1Acute Respiratory Distress Sindrome (ARDS) - Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA). 
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de intervenções associadas no que respeita aos registos de Enfermagem por forma a 

preservar a segurança e a qualidade dos cuidados prestados, constituíram a problemática 

sobre a qual se centrou o desenvolvimento da IPM, seguindo a metodologia de projeto 

envolvendo “um conjunto de instrumentos que visam assim à resolução ou minimização dos 

problemas identificados” (Ruivo et al., 2010, p. 6). 

Dado o supracitado, foi definido como objetivo geral para a elaboração deste relatório, 

analisar as atividades e as estratégias desenvolvidas ao longo do EF e o seu contributo para 

o desenvolvimento e aquisição de competências de EEMCPSC e de Mestre em Enfermagem. 

Como objetivos específicos estabelecemos: 

- Realizar uma apreciação do contexto clínico em que decorreu o EF; 

- Descrever pormenorizadamente a IPM desenvolvida e a sua implementação; 

- Analisar reflexivamente, o processo de aquisição e desenvolvimento de competências 

comuns e específicas de EEMCPSC e as competências de Mestre em Enfermagem. 

 
O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos em que no primeiro capítulo é 

feita uma explanação e apreciação do contexto clínico onde decorreu o EF (Unidade de 

Cuidados Intermédios de um Centro Hospitalar no sul do país) e onde foi desenvolvida a IPM, 

através da descrição do enquadramento legal e institucional, estrutura, recursos físicos, 

materiais e humanos, bem como, análise da gestão e produção de cuidados. No segundo 

capítulo, que compreende o desenvolvimento da IPM, irá ser realizada uma fundamentação 

da problemática identificada através do enquadramento teórico e conceptual tendo por base 

o modelo teórico adotado nas suas diferentes fases. No terceiro e último capítulo procede-se 

à análise reflexiva e devidamente fundamentada do processo de aquisição e desenvolvimento 

das competências comuns do EE (OE, 2019), das competências específicas do EEEMCPSC 

(OE, 2018) e das competências de Mestre em Enfermagem (Ministério da Ciência Tecnologia 

e Ensino Superior, 2018). 

De salientar ainda que, a referência da instituição onde foi realizado o EF e do próprio 

serviço bem como dos seus intervenientes foi feita com a devida aprovação (Anexo II).  

O presente relatório foi redigido respeitando igualmente as indicações dispostas no 

Regulamento do EF e no Relatório dos Mestrados em Enfermagem com as referidas 

formatações segundo a Escola Superior de Saúde de Portalegre, seguindo as normas de 

referenciação bibliográfica recomendada pelo manual Publication Manual of the American 

Psychological Association, 7ª edição conjuntamente com o novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa. 
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 
 

Neste capítulo irá ser feito um enquadramento legal do Centro Hospitalar onde decorreu 

o EF, a sua missão, a sua visão e os seus valores e princípios, dando igualmente nota da sua 

estrutura orgânica. Posteriormente, e enquadrado no ponto supracitado, irá ser realizada uma 

caraterização do serviço onde foi desenvolvido o EF tendo por base os recursos físicos, 

materiais e humanos, bem como uma breve análise da gestão e produção de cuidados. 

 
1.1. CENTRO HOSPITALAR 

 
Tendo anteriormente outra designação criada no âmbito do  Decreto-lei n.º 69/2013 de 

17 de maio e que incluía a fusão de duas Unidades Hospitalares (UH), surgiu no ano de 2017, 

o referido Centro Hospitalar Entidade Pública Empresarial (EPE) no sul do país ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 101/2017 de 23 de agosto integrado no Sistema Nacional de Saúde (SNS).  

Este Centro Hospitalar EPE engloba, deste modo, duas UH, quatro Serviços de Urgência 

Básica (SUB) e um Centro de Medicina Física e Reabilitação. Possui ainda um Centro 

Académico de Investigação e Formação Biomédica criado pela Portaria n.º 75/2016, uma 

parceria desta instituição com uma Universidade no sul do país, a Administração Regional de 

Saúde (ARS) do sul I. P., uma Escola Superior de Saúde do sul e outras faculdades da 

Universidade do sul do país, fomentando a investigação e a transmissão do conhecimento 

científico (Diário da República, 2013; Centro Hospitalar Universitário do Algarve [CHUA], 

2019). 

Sendo uma instituição pública, garante a prestação de cuidados de saúde numa elevada 

extensão, abrangendo dezasseis concelhos (Figura 1) e uma população aproximada de 

440 000 habitantes com um aumento exponencial particularmente na época do turismo. Este 

número sobe para cerca de 600 000 contando com o Centro de Medicina Física e Reabilitação 

do referido Centro Hospitalar que serve parte da população do Alentejo pela sua valência na 

área da medicina física e reabilitação (CHUA, 2018). 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/260989
https://dre.pt/application/file/a/260989
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74076044/details/normal?l=1
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Fonte: ARS Algarve2 

Esta instituição tem deste modo, como missão,  
“a prestação de cuidados de saúde diferenciados, em toda a região do Algarve, 
como sua área de influência direta e também parte do Alentejo, para algumas das 
suas valências. Complementarmente, a missão do CHUA também compreende a 
investigação e o ensino médico e em saúde, sendo uma instituição de referência no 
Serviço Nacional de Saúde, com estatuto de hospital universitário, mantendo para 
o ensino clínico uma articulação estreita com a Universidade do Algarve, que se 
estende ao consórcio Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 
Algarve” (CHUA, 2019, p. 4). 
 

A visão deste Centro Hospitalar centra-se em “afirmar a sua excelência na prestação de 

cuidados de saúde diferenciados, a criação de valor em saúde para os seus doentes e a 

relevância nacional e internacional da investigação em saúde, em estreita colaboração com a 

academia” (CHUA, 2019, p. 4). 

A prestação de cuidados de saúde desta instituição de saúde assenta nos seguintes 

valores e princípios: 
“- Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para 
a população que serve; 
- Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos 
doentes e em elevados padrões de segurança assistencial; 
- Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza; 
- Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do atendimento 
recebido; 
- Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva integração dos níveis 
cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação às 
necessidades dos doentes; 
- Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição necessária para 
uma efetiva criação de valor em saúde; 
- Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para a 
sustentabilidade da instituição” (CHUA, 2019, p. 4). 

 
2 Disponível em: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/farmaciascontent/farmacias-de-servico-para-2021/ 

Figura 1 - Concelhos sob influência do Centro Hospitalar 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/farmaciascontent/farmacias-de-servico-para-2021/
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Este Centro Hospitalar encontra-se organizado em duas UH que distam cerca de 70 

quilómetros entre si e apresenta-se estruturado em sete departamentos diferentes, sendo os 

mesmos transversais às diversas localizações físicas dos serviços que os integram, podendo 

ser únicos e servir os dois polos ou existirem em cada um dos polos: Médico; Cirúrgico; 

Criança, adolescente e da família; Ginecologia, Obstetrícia e reprodução humana; 

Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos; Psiquiatria e saúde mental; Clínico de serviços 

tecnológicos e terapêuticos. Cada departamento inclui um conjunto de serviços clínicos e cada 

serviço clínico encontra-se organizado de acordo com a respetiva especialidade médica, 

apresentando uma direção médica e uma chefia de enfermagem ou então, sempre que se 

justifique pelas caraterísticas do próprio serviço, a coordenação do mesmo por um técnico 

superior de tecnologias de saúde (CHUA, 2019). 

O departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos de uma das UH inclui o 

Serviço de Urgência Polivalente, três Serviços de Urgência Básica e o Serviço de Medicina 

Intensiva (SMI) responsável pela Sala de Emergência/Reanimação (Sala de Diretos), Unidade 

de Cuidados Intensivos Polivalente, Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência 

e duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) (CHUA, 2018). 

No que concerne à outra UH, esta engloba os Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica, 

um Serviço de Urgência Básica e um SMI que por sua vez é responsável pela Sala de 

Emergência/Reanimação, pela Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, uma VMER e 

uma Unidade de Cuidados Intermédios, local este onde foi realizado o EF (CHUA, 2018). 

 
1.2. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMÉDIOS 
 

Nos pontos seguintes irá ser feita uma descrição sobre o local de estágio onde foi 

desenvolvida a IPM tendo por base a sua estrutura, recursos físicos e materiais, os recursos 

humanos bem como a análise da gestão e produção dos cuidados inerentes ao mesmo. 

1.2.1. Estrutura, recursos físicos e recursos materiais 

A Unidade de Cuidados Intermédios onde foi desenvolvido o EF, situa-se fisicamente no 

1º piso de uma das UH do referido Centro Hospitalar e próximo dos serviços de Imagiologia, 

Bloco Operatório e UCI. Pertencente ao departamento de Emergência, Urgência, Cuidados 

intensivos, foi sujeita a diversas alterações ao longo deste período de estágio, desde a 

mudança de chefia, às alterações da estrutura física do serviço passando pela tipologia de 

doentes admitidos nesta unidade. 
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Devido à situação pandémica e uma vez que a UCI da referida UH ficou exclusivamente 

destinada à receção de doentes com patologia SARS-CoV-2, os doentes que não 

padecessem desta patologia, mas com necessidade de monitorização invasiva e/ou VMI eram 

direcionados para a Unidade de Cuidados Intermédios, acolhendo deste modo e durante um 

longo período de tempo, doentes de nível III. Considera-se, portanto, uma unidade de nível 

III, uma unidade que  
“corresponde aos denominados Serviços de Medicina Intensiva//Unidades de 
cuidados intensivos, que devem ter, preferencialmente, quadros próprios ou, pelo 
menos, equipas funcionalmente dedicadas (médica e de enfermagem), assistência 
médica qualificada, por intensivista, em presença física nas 24 horas; pressupõe a 
possibilidade de acesso aos meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica, 
necessários; deve dispor ou implementar medidas de controlo contínuo de 
qualidade e ter programas de ensino e treino em cuidados intensivos; Deve 
constituir o Serviço ou Unidade exigida aos hospitais com Urgência Polivalente” 
(MS, 2013, p. 58). 
 

Posteriormente, e após a lotação da UCI, também a Unidade de Cuidados Intermédios 

alterou a sua tipologia de doentes admitidos, passando a rececionar igualmente doentes com 

patologia SARS-CoV-2 de nível III à semelhança da UCI, passando a ser os doentes de nível 

III sem patologia CoVID-19, encaminhados para o serviço de cirurgia de ambulatório. 

Após todo este período que data do final do ano de 2020 e início de 2021, a Unidade de 

Cuidados Intermédios onde se desenvolveu o EF foi reestruturada, ficando organizada em 

dois espaços funcionais distintos. Um deles constituído por seis camas de nível II destinadas 

ao departamento da Medicina Intensiva e outro espaço com três camas de nível I destinadas 

à responsabilidade da Medicina Interna, embora todo o serviço se encontre na sua globalidade 

sob a responsabilidade da Medicina Intensiva. 

A referida Unidade de Cuidados Intermédios, considerada como uma Unidade de 

Cuidados Intermédios direcionada à prestação de cuidados ao doente crítico, pressupõe, 

“basicamente, a monitorização, normalmente não invasiva ou minimamente invasiva de 

doentes em risco de desenvolver disfunção/falência de órgão. Pressupõe a capacidade de 

assegurar as manobras de reanimação e a articulação com outras Unidades de nível 

superior”, sendo o leque de patologias admitidas neste serviço, bastante vasto (MS, 2013, p. 

58). 

Todas as unidades dos doentes são constituídas por boxes individuais com sistemas de 

cortinas, utilizando camas articuladas hidráulicas/elétricas, sistemas de gases medicinais 

(oxigénio e ar respirável) e aspiração por vácuo, sistema de monitorização invasiva e não 

invasiva com telemetria, suportes para infusão de soros, suportes para fixação de bombas e 

seringas infusoras bem como tomadas de corrente elétrica diversas e uma prateleira com 

algum material de apoio.  
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Fazendo ainda parte integrante da estrutura física do serviço, temos o gabinete do Enf.º 

Chefe, um balcão de trabalho para preparação de terapêutica e outros procedimentos, um 

pequeno balcão com um computador para realização de registos e um balcão central com 

dois computadores também para realização de registos e onde se encontra a central de 

telemetria. O sistema informático utilizado neste serviço é o B-ICU Care® que permite uma 

transmissão automática dos dados de monitorização dos doentes para este aplicativo, sem a 

necessidade da sua introdução manual mas somente através da sua validação. Este sistema 

informático utilizado não só pela equipa de enfermagem como pela equipa médica, permite 

inclusive aceder a resultados analíticos ou de exames complementares de diagnóstico. 

Temos ainda presente nesta unidade, uma arrecadação, uma sala de sujos, armários 

diversos com material de apoio, uma casa de banho para os doentes, uma copa e um 

armazém com gestão informatizada e devidamente articulada com o serviço de 

aprovisionamento com todo o material necessário para a prestação dos cuidados, com a 

presença de ventiladores de transporte e outro material de apoio.  

1.2.2. Recursos humanos 

Esta Unidade de Cuidados Intermédios, considerada como um serviço da Medicina 

Intensiva, é composta por uma equipa multidisciplinar presente 24 horas por dia ao longo de 

todos os dias do ano e constituída por enfermeiros, médicos, fisioterapeuta, secretária, 

assistentes operacionais com a colaboração de outros técnicos de diversas especialidades. 

A equipa de enfermagem que ao início do EF se encontrava dividida por quatro equipas, 

é constituída por um total de vinte e três elementos em que um deles assume a função de 

coordenação do serviço, não contando como elemento para a prestação de cuidados. De 

todos os elementos, temos presente três EEEMCPSC e um enfermeiro com a especialidade 

em Reabilitação. A sua prestação de cuidados rege-se não só pelo perfil de Regulamento de 

Competências Comuns do EE (OE, 2019) como pelo Regulamento de Competências 

Específicas de cada área de Especialidade, do qual se destaca o Regulamento de 

Competências Específicas do EEEMCPSC (OE, 2018) e também o Regulamento dos Padrões 

de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem na Pessoa em Situação Crítica 

do qual surgiram os enunciados descritivos de qualidade no exercício da profissão dos 

enfermeiros especialistas nesta área (OE, 2017). 

Por outro lado, sendo a maioria da equipa de enfermagem constituída por enfermeiros de 

cuidados gerais, estes são regidos pelo Regulamento do Perfil de Competências de Cuidados 

Gerais que constam do Regulamento n.º 190/2015 (OE, 2015) e pelo enquadramento 
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conceptual e enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

(OE, 2001). 

Dada a crescente complexidade de terapias e equipamentos existentes neste tipo de 

serviços e sendo a Medicina Intensiva “uma área multidisciplinar e diferenciada das Ciências 

Médicas que aborda especificamente a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de situações 

de doença aguda grave potencialmente reversível, em doentes que apresentam falência de 

uma ou mais funções vitais, eminente(s) ou estabelecida(s)”, torna-se imprescindível que haja 

formação específica e especializada na área, recomendando-se “que 50% dos enfermeiros 

sejam, preferencialmente, enfermeiros especialistas com a Especialidade em EMC na área 

de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, em permanência, nas 24 horas” de forma a 

manter o nível de dotações seguras (OE, 2018b, p. 1; OE, 2019b, p. 145). 

No que respeita à distribuição dos enfermeiros pelos doentes, um dos elementos fica 

responsável pelos três doentes de nível I que se encontram sob a responsabilidade da 

Medicina Interna num rácio 1/3 respeitando a norma n.º 743/2019 para o cálculo de dotações 

seguras dos cuidados de enfermagem da OE de 2019 (OE, 2019b). Os restantes elementos 

distribuídos pelos seis doentes de nível II sob a responsabilidade da Medicina Intensiva (rácio 

1/2 nos turnos da manhã e rácio 1/3 nos turnos da tarde e noite) respeita o rácio de 

enfermeiro/doente, uma vez que segundo a norma supracitada, esta refere que dada 
“as diferentes tipologias existentes a nível nacional, as unidades de cuidados 
intermédios, onde se enquadram as unidades de AVC, visam basicamente 
monitorização não invasiva e pressupõem a capacidade de assegurar manobras de 
reanimação e de articulação com outras unidades e serviços de nível superior, pelo 
que, para este tipo de unidades recomenda -se o rácio de 1 (um) enfermeiro, por 
cada 3 (três) camas de internamento” (OE, 2019b, p. 145). 
 

No entanto e caso se verifique a “necessidade de cuidados de enfermagem mais 

complexos decorrentes da monitorização invasiva nas unidades de cuidados intermédios 

polivalentes/especializadas, aplica-se o rácio mencionado para as Unidades de Nível II da 

Classificação das UCI” que é de um enfermeiro para cada dois doentes (OE, 2019b, p. 145). 

Entende-se, portanto, por uma unidade nível II, aquela que possui 
“capacidade de monitorização invasiva e de suporte de funções vitais; pode não 
proporcionar, de modo ocasional ou permanente o acesso a meios de diagnóstico 
e especialidades médico- -cirúrgicas diferenciadas (neurocirurgia, cirurgia torácica, 
cirurgia vascular, …), pelo que se deve garantir a sua articulação com unidades de 
nível superior” (OE, 2019b, p. 145). 
 

O período de trabalho de enfermagem encontra-se organizado em três turnos distintos: o 

turno da manhã que compreende o horário das 8 horas às 16 horas, o turno da tarde das 

15:30 horas às 24 horas e o turno da noite das 23:30 horas às 8:30 horas. O turno da manhã 

contempla quatro enfermeiros enquanto o turno da tarde e da noite, três enfermeiros. Um dos 

enfermeiros destes dois últimos turnos é o responsável de turno ficando todos elementos 
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distribuídos pelas diferentes camas ou ajustado consoante o nível de ocupação do serviço. 

Neste contexto, pressupõe-se que cada elemento é responsável pela prestação e pelo registo 

dos cuidados prestados aos doentes a si atribuídos, utilizando a metodologia individual de 

trabalho e tendo como quadro de referência o modelo teórico de Nancy Roper, não invalidando 

por esse motivo, a entreajuda entre os elementos e promovendo, desta forma, o trabalho em 

equipa. 

A equipa de Assistentes Operacionais conta com doze elementos dos quais três ficam 

escalados no turno da manhã, dois elementos no turno da tarde e um elemento no turno da 

noite com tarefas orientadas pelas normas da instituição e pelas normas da DGS no que 

concerne às precauções básicas em controlo de infeção, estando também definido um plano 

de limpeza semanal elaborado pelo responsável do serviço e pelo elo de ligação ao Grupo de 

Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos 

Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

Relativamente ao corpo clínico, as três camas de nível I ficam à responsabilidade da 

Medicina Interna que se encontra de urgência 24 horas e no que concerne às seis camas de 

nível II sob a responsabilidade da medicina intensiva, esta conta com o apoio de três médicos 

permanentemente 24 horas (ficando um deles responsável pela sala de emergência do 

Serviço de Urgência) num total de dezanove médicos pertencentes à respetiva UCI que 

desempenham funções concomitantemente na Unidade de Cuidados Intermédios cabendo ao 

SMI desta UH a responsabilidade de seis áreas administrativas distintas, nomeadamente pela 

UCI, Unidade de Cuidados Intermédios, Sala de Emergência, Equipa de Emergência Médica 

Intra-Hospitalar (EEMIH), consulta de Follow-Up e coordenação do internato Médico. É 

realizada uma visita diária por este corpo clínico de forma a serem definidas estratégias e 

objetivos clínicos no que respeita ao tratamento do doente segundo as indicações emanadas 

pela Rede Nacional de Referenciação de Medicina Intensiva (MS, 2017). 

O serviço dispõe de um secretariado composto por 2 assistentes técnicos pertencentes 

ao SU. São responsáveis por todos os procedimentos de carácter burocrático, com o horário 

de funcionamento das 9h00 às 17h00 em todos os dias úteis sendo que, fora deste horário, 

todos os procedimentos administrativos são tratados pelos assistentes técnicos da admissão 

de doentes do SU. 

1.2.3. Análise da produção e gestão de cuidados 

Os Serviços de Medicina Intensiva de ambas as UH deste Centro Hospitalar, inseridos na 

Rede Nacional de Referenciação de Medicina Intensiva da zona Sul que por sua vez se 
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incluem na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo e ARS Algarve, abrangem um total 

de dezasseis concelhos tal como já foi referido anteriormente com uma população de 

aproximadamente 438.635 habitantes (MS, 2017). A mesma Rede Nacional refere que 
“há um défice de estrutura nos SMI da Zona Sul que afeta predominantemente, em 
termos globais, o apetrechamento em camas de nível II (intermédio), que continua 
a ser escasso: 8 dos 17 SMI da Zona Sul não têm camas de nível II sob sua 
gestão”(MS, 2017, p. 62). 
 

Embora não seja uma realidade presente nesta UH, deve constituir um motivo de 

preocupação no que respeita à capacidade de resposta ao doente crítico na região sul do 

país, cabendo aos serviços de MI a responsabilidade pelo doente crítico, quer seja nos 

serviços de urgência mais concretamente nas salas de emergência, quer seja nas próprias 

unidades de cuidados intensivos e intermédios bem como nos serviços de internamento 

através das suas Equipas de Emergência Interna ou nas consultas de follow-up. 

Esta Unidade de Cuidados Intermédios, em estreita relação com a UCI aquando da 

necessidade de técnicas mais diferenciadas como a necessidade de VMI ou realização de 

técnicas de substituição renal, é uma realidade verificada já em vários hospitais, tornando-se 

“essencial à maximização da eficiência, otimização de continuidade de cuidados, facilitação 

de disponibilidade de camas e da sua gestão com equidade, redução de eventos adversos, 

de readmissões em nível III e de custos de tratamento” (MS, 2017, p. 7). 

Tal como descrito anteriormente, nesta Unidade de Cuidados Intermédios constata-se a 

existência de quatro enfermeiros especialistas em que um deles se encontra na gestão do 

serviço, assumindo os restantes elementos o papel de responsáveis de turno. Apesar da 

existência de mais elementos responsáveis de turno sem nenhum grau de especialização em 

enfermagem, estes são considerados como peritos na área através da sua enorme 

experiência, sendo aplicado o princípio de Patricia Benner referindo que o enfermeiro perito é 

aquele “que tem uma enorme experiência, compreende, agora, de maneira intuitiva cada 

situação e apreende directamente o problema sem se perder num largo leque de soluções e 

de diagnósticos estéreis” (Benner, 2001, p. 58). 

De acordo com os indicadores de qualidade deste local de estágio referente ao ano de 

2020, podemos constatar um total de 431 doentes admitidos com uma taxa de ocupação de 

81,28% ao longo de todo o ano e com uma média de internamento de 4,14 dias. Os principais 

diagnósticos de admissão no serviço foram Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) (9,14%), 

cetoacidose diabética (3,46%) e politraumas com traumatismos cranioencefálicos (2,72%). Os 

doentes são maioritariamente provenientes do serviço de urgência, da UCI por melhoria do 

seu estado clínico e dos serviços de internamento por agudização da sua situação clínica, 

sendo os principais serviços de destino após a alta, os serviços de Medicina Interna (41,98%) 
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e Cirurgia (13,58%). A taxa de mortalidade neste serviço foi de 9,98%, valor esse abaixo da 

média da taxa de mortalidade hospitalar que se situa nos 10,67% (CHUA, 2020). 

O aplicativo B-ICU Care®, em utilização neste serviço e muito utilizado no âmbito da MI, 

dispõe de uma ferramenta designada de Therapeutic Intervencion Scoring System-28 (TISS-

28) que tem por objetivo o cálculo da gestão dos cuidados servindo igualmente para estimar 

a gravidade da doença. É avaliado no momento da admissão do doente e diariamente em 

todos os turnos da noite fazendo o cálculo das horas de cuidados de enfermagem prestados 

nas últimas 24 horas. Consiste num sistema “criado em 1974 e atualizado em 1983, que tem 

como base a quantificação das intervenções terapêuticas, segundo a complexidade, grau de 

invasividade e tempo dispensado pela equipa de enfermagem para a realização de 

determinados procedimentos no doente crítico” (Padilha et al., 2005, p. 230). 

Através desta ferramenta composta por sete diferentes categorias de intervenções 

terapêuticas através de atividades básicas, suporte ventilatório, cardiovascular, renal, 

neurológico, metabólico e intervenções específicas e com uma valorização de 10,6 minutos 

por cada ponto, é possível realizar uma estimativa “do tempo de trabalho de um profissional 

da equipa de enfermagem na assistência ao doente crítico” exigindo dos profissionais treino, 

motivação e envolvimento por forma a garantir o sucesso da sua implementação (Padilha et 

al., 2005, p. 230). Transpondo para a prática desta Unidade Cuidados Intermédios, no que se 

refere ao ano de 2020, a média é de 23,88 pontos, o que corresponde a aproximadamente 

4,2 horas de cuidados de enfermagem (CHUA, 2020). 
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2. INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 

 

Segundo a alínea a) do artigo n.º 109 do Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros (REPE), no que respeita à excelência do exercício, o Enfermeiro deve em todo o 

seu ato profissional, “analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas 

que mereçam mudança de atitude” (OE, 2015a, p. 86). Sendo a Enfermagem considerada 

como uma disciplina do conhecimento, torna-se importante refletir que “(…) o domínio de 

saber que determina o caráter da profissão (…) se materializa nas teorias e modelos 

conceptuais de enfermagem (…)” (Frota et al., 2001, p. 50). 

A teoria, considerada como sendo uma expectativa para benefício da prática, deverá ser 

desenvolvida com enfermeiros dadas as importantes relações entre a sua prática e o processo 

de desenvolvimento da teoria (Frota et al., 2001).  

Neste sentido e no âmbito da UC Estágio Final foi desenvolvida uma IPM tendo como 

base de sustentação o “doente em decúbito ventral submetido a Ventilação Mecânica Invasiva 

– segurança e qualidade dos cuidados” integrado na linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de vida”, através da identificação desta problemática junto da equipa de 

enfermagem. Esta intervenção, sendo de maior relevo comparativamente às restantes 

intervenções realizadas, permitiu não só desenvolver competências na área da investigação 

bem como contribuir para a melhoria dos cuidados prestados. 

Para o seu desenvolvimento, foi utilizada a “metodologia de projeto”, servindo esta “como 

uma ponte entre a teoria e a prática, uma vez que o seu suporte é o conhecimento teórico 

para posteriormente ser aplicado na prática” em que o seu principal objetivo consiste 

essencialmente na resolução de problemas (Ruivo et al., 2010, p. 3). Esta metodologia 

“baseia-se numa investigação centrada num problema real identificado e na implementação 

de estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução” sendo promotora de uma prática 

baseada em evidências “que visa identificar problemas e resolvê-los através de acções 

práticas” (Ruivo et al., 2010, pp. 2-5). 

Como parte crucial no desenvolvimento desta IPM, seguidamente irá ser feita a 

fundamentação da problemática detetada, o enquadramento conceptual e teórico subjacente 

e descritas de forma pormenorizada, as etapas contempladas na metodologia de projeto, 

nomeadamente: o diagnóstico de situação, a definição de objetivos, o planeamento e 

execução e, finalmente, a avaliação e divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010). 
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2.1. PROBLEMÁTICA: A SEGURANÇA E A QUALIDADE DOS CUIDADOS PRESTADOS AO 

DOENTE EM DECÚBITO VENTRAL SUBMETIDO A VMI 

 
A pessoa em situação crítica é definida como “(…) aquela cuja vida está ameaçada por 

falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende 

de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica” sendo os cuidados de 

enfermagem classificados como cuidados altamente qualificados que permitem “(…) manter 

as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em 

vista a sua recuperação total” (OE, 2018a, p. 19362). Ainda segundo a OE 
“Os cuidados de enfermagem na pessoa, família/cuidador em situação crítica 
exigem observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada 
de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação da pessoa, 
família/cuidador alvo de cuidados, de prever e detetar precocemente as 
complicações, de assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em 
tempo útil” (OE, 2018a, p. 19363). 
 

Sendo o doente crítico um doente particularmente instável que carece de cuidados 

diferenciados, cabe ao EEMCPSC, conseguir antever e antecipar eventuais focos de 

instabilidade de forma a poder agir em conformidade, primando pela qualidade dos cuidados 

prestados.  

O Acute Respiratory Distress Sindrome (ARDS) constitui uma realidade e um desafio com 

a qual o EEMC-PSC tem de lidar diariamente em contexto de doente crítico em Unidades de 

Cuidados Intensivos. 

A primeira definição de Síndroma do Desconforto Respiratório no Adulto surgiu em 1967 

por Ashbaugh et al., tendo esta terminologia sido modificada para ARDS em 1994 pela 

American-European Consensus Conference3 de forma a poder incluir igualmente a faixa 

pediátrica. Neste sentido, o ARDS foi definido como uma síndrome inflamatória aguda que se 

manifestava por edema pulmonar difuso com insuficiência respiratória embora sem explicação 

aparente. Somente em 2011 através de uma iniciativa da European Society of Intensive Care 

Medicine4 aprovada pela American Thoracic Society5 e pela Society of Critical Care Medicine6, 

foi criada a definição de Berlin, caraterizando o ARDS através de uma estrutura focada na 

viabilidade, confiabilidade e validade como sendo uma condição de hipoxemia aguda com 

inflamação do tecido pulmonar, baseada em quatro critérios: tempo de início, achados 

imagiológicos, origem do edema e relação PaO2/FiO2 (Ranieri et al., 2012). 

 
3 American-European Consensus Conference (AECC) - Conferência de Consenso Americano-Europeia. 
4 European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) - Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. 
5 American Thoracic Society (ATS) - Sociedade Torácica Americana. 
6 Society of Critical Care Medicine (SCCM) - Sociedade de Medicina de Cuidados Críticos. 
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Este tipo de insuficiência respiratória aguda associada a uma rápida progressão da 

sintomatologia apresenta um elevado índice de prevalência associada a uma elevada taxa de 

mortalidade por todo o mundo, tendo permitido cada vez mais o desenvolvimento de estudos 

nesta área. Neste sentido, estima-se que o ARDS afete aproximadamente 200.000 doentes a 

cada ano nos Estados Unidos, resultando em quase 75.000 mortes anualmente. 

Mundialmente, o ARDS é responsável por 10% das admissões em UCI, traduzindo-se em 

mais de 3 milhões de doentes com ARDS anualmente (Fan et al., 2018). 

Ao longo dos anos, diversas estratégias têm sido desenvolvidas no tratamento dos 

doentes com ARDS, salientando-se: a utilização de ventilação protetora através do uso de 

baixos volumes correntes (≤6 ml/kg peso ideal); ventilação e limitação da pressão de plateau 

com hipercapnia permissiva; o decúbito ventral; aumento da pressão positiva no final da 

expiração (PEEP); manobras de recrutamento alveolar; utilização de oxigenação por 

membrana extracorporal (ECMO) ou através da remoção de dióxido de carbono extracorporal 

(ECCO2R) (Della Torre et al., 2017). 

Remetendo-nos para o decúbito ventral, este tem sido um procedimento adotado de 

forma crescente na abordagem aos doentes com ARDS em UCI, sendo considerado como 

um método de melhoria da oxigenação simples e segura. Além da melhoria da oxigenação, o 

posicionamento em decúbito ventral tem igualmente como objetivos: a melhoria da mecânica 

respiratória; homogeneização do gradiente de pressão pleural, a insuflação alveolar e a 

distribuição da ventilação; aumento do volume pulmonar e redução da quantidade de regiões 

atelectasiadas; promoção da drenagem das secreções e redução da lesão pulmonar 

associada ao ventilador, provocada pela hipertensão pulmonar muitas vezes presente em 

doentes com esta patologia. A consequente redução da pressão pleural nas unidades 

alveolares posteriores através do efeito gravitacional e da alteração da morfologia pulmonar, 

resulta numa melhor ventilação pulmonar e numa distribuição mais homogénea da tensão 

pulmonar (Pelosi et al., 2002). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), corrobora ainda esta ideia, afirmando que 

colocar o doente em decúbito ventral melhora a oxigenação e a sobrevivência, mas que o 

posicionamento do doente deve ter em conta a segurança (World Health Organization [WHO], 

2013). 

Um dos primeiros estudos documentado nesta área foi desenvolvido por Piehl & Brown 

(1976) onde através de um estudo retrospetivo e com uma amostra de 5 doentes com ARDS, 

conseguiram verificar uma melhoria na oxigenação dos doentes sem a existência de grandes 

efeitos secundários. Estudos subsequentes acabariam por chegar à mesma conclusão tal 

como foi o estudo de Douglas et al. (1978) que através de um estudo prospetivo mais 

pormenorizado com uma amostra de 6 doentes com ARDS, conseguiram comprovar 
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igualmente uma melhoria na oxigenação dos doentes em decúbito ventral comparativamente 

com a posição supina. Apesar de serem estudos limitativos em termos de amostragem, 

constituíram o ponto de partida para estudos futuros nesta área de forma a melhor aferir sobre 

a fisiopatologia desta mecânica respiratória. 

Mais recentemente, Guérin et al. (2013), através de um estudo clínico multicêntrico, 

prospetivo, randomizado e controlado, denominado de estudo PROSEVA (The Proning 

Severe ARDS Patients) e considerado um dos estudos de referência nesta área, realizaram 

um estudo com uma amostra de 466 doentes com ARDS grave provenientes de 26 UCI de 

França e 1 de Espanha. Embora estudos anteriores já tenham evidenciado uma melhoria na 

oxigenação dos doentes, foi com este estudo que se conseguiu verificar uma diminuição da 

taxa de mortalidade aos 28 e aos 90 dias com adoção deste posicionamento durante um 

período de pelo menos 16h. 

As guidelines do ARDS de 2019, recomendam a adoção do decúbito ventral apenas em 

casos de ARDS moderado/grave durante um período de pelo menos 12h, combinado com 

uma ventilação protetora contribuindo igualmente, para uma diminuição da mortalidade 

(Griffiths et al., 2019) 

Embora os diversos estudos encontrados não sejam consensuais acerca do tempo de 

permanência do decúbito ventral, os seus benefícios são evidentes, fazendo dos enfermeiros 

elementos cruciais neste processo. Conseguir antecipar os efeitos adversos é uma função 

importante dos enfermeiros na prestação de cuidados ao doente crítico em decúbito ventral, 

sendo também os principais responsáveis por colocar o doente em decúbito ventral e pela 

monitorização contínua deste (Drahnak & Custer, 2015). 

Apesar do estudo de Manfredini et al. (2013) revelar que os enfermeiros apresentam um 

conhecimento limitado sobre o ARDS e sobre o próprio decúbito ventral no que respeita à falta 

de formação e preparação, Chadwick (2010) refere que os enfermeiros desempenham um 

papel vital no cuidado ao doente com ARDS, tornando-se necessária a formação adequada 

através de diretrizes baseadas em evidências, de forma a poderem fornecer um melhor 

padrão de atendimento no que concerne aos seus cuidados. 

Segundo Drahnak & Custer (2015), a formação da equipa de enfermagem permite a fácil 

colocação do doente em decúbito ventral com base na segurança dos próprios doentes e da 

equipa. Os mesmos autores defendem ainda que as complicações dos doentes diminuem 

com o aumento da experiência adquirida pelos enfermeiros com o uso frequente do 

posicionamento em decúbito ventral. 

Relativamente ao supracitado, salienta-se a importância da uniformização e da 

atualização de conhecimentos através da formação contínua das equipas de enfermagem no 
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que respeita ao posicionamento do doente crítico em decúbito ventral baseada não só na 

segurança do doente como da própria equipa e na prevenção de complicações associadas. 

Por essa mesma razão considera-se justificada a importância da implementação de uma 

IPM nesta área enquadrada na linha de investigação “segurança e qualidade de vida” e 

subordinada ao tema “doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva 

– segurança e qualidade dos cuidados”. 

 
2.2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEÓRICO 

 
O desenvolvimento de teorias de enfermagem tem vindo ao longo do tempo a revestir-se 

de um papel fundamental na prática do enfermeiro. Uma vez que a prestação de cuidados ao 

doente crítico se constitui como um desafio para o EEMCPSC, torna-se de extrema 

importância a sustentação da sua prática através de uma ancoragem teórica. É portanto 
“(…) essencial que os enfermeiros avaliem as teorias a serem utilizadas, para maior 
auxílio à prática e desenvolvimento da enfermagem, assim como para a elaboração 
da assistência de forma mais sistemática. Daí a importância dos modelos de análise 
de teorias, buscando o conhecimento mais aprofundando destas, reflexão de sua 
utilidade e contribuição para a prática profissional” (Melo et al., 2009, p. 2) 

 

Melo et al. (2009, p. 2) defendem ainda que um “conhecimento mais aprofundado acerca 

das teorias e de sua importância como aliada na sistematização da assistência propiciaria 

redução no nível de expectativa, contribuindo para a qualidade da assistência”. 

Neste sentido, para a elaboração desta IPM e para o processo de desenvolvimento de 

competências, foi utilizado como referencial teórico o MMPBE de June H. Larrabee (2011) 

que será descrito no ponto seguinte. Posteriormente irão ser abordados os conceitos relativos 

à segurança dos cuidados e qualidade em saúde, elementos fulcrais no que concerne ao 

posicionamento do doente em decúbito ventral. 

2.2.1. Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências 

Desde há muito que os enfermeiros procuram a excelência do seu cuidado baseada na 

sua prática, tendo estes “(…) lançado várias iniciativas para melhorar a qualidade do cuidado” 

tal como o MMPBE que apesar de ser considerado recente, apresenta “(…) comprovada 

eficácia em melhorar a qualidade do cuidado e os resultados do paciente” (Larrabee, 2011, p. 

14). 

O MMPBE teve a sua origem em 1999 onde Rosswurm & Larrabee (1999) através da 

criação deste modelo teórico, conseguiram orientar os enfermeiros e outros profissionais de 
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saúde para a sua prática, alterando a sua prática tradicional e orientada pela intuição para 

uma prática através de um processo sistemático baseado em evidências resultando 

essencialmente de uma combinação de dados quantitativos e qualitativos, experiência clínica 

e evidências contextuais. Este estudo inicial, constituído por seis etapas sequenciais, foi 

aplicado por enfermeiros através da implementação de mudanças na sua prática de 

enfermagem baseada em evidências a doentes com síndrome confusional agudo revelando-

se um verdadeiro sucesso na melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados prestados 

(Rosswurm & Larrabee, 1999). 

A necessidade para uma mudança na prática remonta aos anos 70 mais concretamente 

a 1976 levando à publicação do primeiro modelo por Stetler e Marram. Somente na década 

de 90, de forma a obter um atendimento ao doente de alta qualidade, com uma boa relação 

custo-benefício e com base em evidências científicas sólidas, foi possível proporcionar aos 

profissionais de saúde basearem a sua prática em evidências através de um cuidado 

individualizado (Larrabee, 2004). 

Este modelo desenvolvido por June H. Larrabee inicialmente baseado em aspetos 

teóricos e empíricos acerca da prática baseada na evidência com recurso a pesquisa e 

assente na teoria da mudança, foi alvo de uma revisão do modelo original inspirada na 

experiência da autora e na orientação de enfermeiros na aplicação do modelo (Larrabee, 

2011). 

O MMPBE é resultado da “(…) utilização simultânea da “experiência clínica” e da “melhor 

evidência clínica externa advinda da pesquisa sistemática” para guiar a tomada de decisão 

clínica e simultaneamente considerar os valores do paciente” (Larrabee, 2011, p. 24) 

Tanto os enfermeiros envolvidos diretamente na prestação dos cuidados como também 

os designados enfermeiros líderes, têm por objetivo assegurar os melhores cuidados tendo 

por base a qualidade dos mesmos, dando estes últimos o apoio necessário para a 

implementação de práticas baseadas em evidências permitindo uma maior satisfação 

profissional dos seus elementos (Larrabee, 2011). 

O regulamento de competências comuns do EE no que concerne à alínea b) do artigo 8º 

do capítulo II, vem corroborar esta teoria referindo que este deve basear “a sua praxis clínica 

especializada em evidência científica”(OE, 2019a, p. 4745). 

Em suma, o MMPBE tem uma utilidade relevante na identificação da necessidade de 

mudança e na procura e escolha das melhores evidências, bem como no planeamento, 

integração e manutenção das práticas baseadas nessas evidências para que a sua 

aplicabilidade se reflita numa melhoria dos cuidados prestados. 

O MMPBE compreende seis etapas que se relacionam entre si, que irão ser apresentadas 

na figura seguinte (figura 2) e posteriormente descritas em pormenor. 
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Fonte:  Larrabee, 2011 
 

Etapa 1: Avaliar a necessidade de mudança da prática 
“As principais atividades nesta etapa são identificar e incluir os stakeholders7 do 
problema da prática; coletar dados internos sobre a prática atual; comparar os dados 
internos com dados externos para confirmar a necessidade de mudança da prática; 
identificar o problema da prática e fazer a ligação entre o problema, as intervenções 
e os resultados” (Larrabee, 2011, p. 35). 
 

Etapa 2: Localizar as melhores evidências 
“As principais atividades são identificar o tipo e as fontes de evidência, rever os 
conceitos das pesquisas, planejar a busca e conduzi-la. Estão incluídos os 
instrumentos para avaliação crítica de estudos qualitativos e quantitativos, 
guidelines de prática clínica e revisões sistemáticas. Também estão incluídos 
exemplos de tabela de evidências ou matriz para organizar os dados sobre os 
estudos antes de fazer a síntese” (Larrabee, 2011, p. 35). 
 

 

 
7 Stakeholders - “Pessoas que têm interesse no resultado de uma prática de saúde” (Larrabee, 2011, p. 241). 

Figura 2 - Esquema do Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências 
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Etapa 3: Fazer uma análise crítica das evidências 
“As principais atividades são fazer a análise crítica e avaliar a força das evidências; 
sintetizar as melhores evidências e avaliar a viabilidade, os benefícios e os riscos 
da nova prática” (Larrabee, 2011, p. 35). 
 

Etapa 4: Projetar a mudança na prática 
“As principais atividades incluem definir a mudança proposta, identificar os recursos 
necessários, planejar a avaliação do piloto e a implementação do plano” (Larrabee, 
2011, p. 36). 
 

Etapa 5: Implementar e avaliar a mudança da prática 
“As principais atividades incluem implementar o estudo-piloto, avaliar o processo, 
os resultados e os custos; e desenvolver conclusões e recomendações” (Larrabee, 
2011, p. 36). 
 

Etapa 6: Integrar e manter a mudança na prática 
“As principais atividades incluem comunicar a mudança recomendada aos 
stakeholders, integrar a nova prática aos padrões de prática, monitorar os 
indicadores do processo e dos resultados, além de comemorar e disseminar os 
resultados do projeto” (Larrabee, 2011, p. 36). 
 

Considerado como um modelo versátil, não é no entanto considerado um modelo linear, 

proporcionando que as atividades de cada etapa possam gerar atividades de outra etapa o 

que faz com que em determinada fase de aplicabilidade do modelo se possa voltar à fase 

anterior (Larrabee, 2011). 

Apesar do MMPBE apresentar uma elevada utilidade para a prática de enfermagem, 

torna-se importante submete-lo à luz dos critérios de avaliação e análise das teorias de 

enfermagem propostos por Fawcett no que respeita à sua significância, consistência interna, 

parcimónia, adequação pragmática e testabilidade (Fawcett, 2005). 

O MMPBE apresenta significância uma vez que se trata de um modelo centrado no 

doente e que promove a investigação em saúde na procura constante da melhor evidência 

científica tendo como principal objetivo a melhoria dos cuidados prestados, tornando-se 

fundamental para a Enfermagem enquanto profissão e disciplina do conhecimento. Trata-se 

de um modelo devidamente estruturado por etapas sequenciais sendo a relação entre estas 

devidamente descritas com clareza, objetividade e consistência semântica o que vem 

justificar a sua consistência interna e parcimónia. 

Esta teoria, aplicada em diferentes contextos não só por enfermeiros como também por 

outros profissionais de outras áreas por forma a realizar mudanças na sua prática, consiste 

num modelo que foi reformulado tendo por base a experiência da autora na orientação de 

enfermeiros e a sua experiência como líder de programas de melhoria da qualidade em 

enfermagem contemplando programas de melhoria contínua da qualidade. O MMPBE 

baseado numa mudança para a prática, centrada no doente e na melhoria contínua dos 
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cuidados, tem-se revelado de extrema importância para a prática de enfermagem com 

recurso à mais recente evidência científica. 

Posto isto, podemos considerar que o MMPBE constitui uma ferramenta válida não só 

pela sua aplicabilidade na prática como também por promover a investigação na procura 

contínua da melhoria da qualidade dos cuidados, justificando-se a escolha deste modelo 

como guia orientador da IPM desenvolvida durante o EF. 

2.2.2. Qualidade em saúde e a segurança dos cuidados 

Uma das grandes preocupações do SNS centra-se na qualidade em saúde e segundo o 

Plano Nacional de Saúde (PNS) 2015-2020, a qualidade constitui uma das pedras basilares 

no que respeita às suas metas remetendo-nos para “uma procura contínua de qualidade, 

apelando a um novo pacto para a Saúde” (MS, 2015, p. 7). 

Este PNS assente em quatro eixos estratégicos, tem como principal objetivo maximizar 

os ganhos em saúde, não somente através da qualidade em saúde como também através 

de estratégias assentes na cidadania, equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde 

e através da implementação de políticas saudáveis (MS, 2015). 

Deste modo, entende-se por qualidade em saúde 
“a prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, 
que tem em conta os recursos disponíveis e consegue a adesão e satisfação do 
cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do 
cidadão” (MS, 2015a, p. 13551). 
 

A melhoria da qualidade em saúde é, deste modo, vista como um imperativo moral 

fomentando “a melhoria da equidade e do acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, da 

segurança e da adequação com que esses cuidados são prestados” (MS, 2015, p. 16). 

Melhorar a qualidade em saúde promove a segurança e efetividade dos cuidados prestados 

assim bem como a sua eficiência. 

A qualidade é também definida por Larrabee (2011) como sendo “a presença de atributos 

socialmente aceitos, desejados no âmbito da multifacetada experiência holística de ser e 

fazer”, abrangendo quatro princípios éticos como o valor, a beneficência, a prudência e a 

justiça (Larrabee, 2011, p. 14). A mesma autora refere ainda que a qualidade quando 

aplicada à saúde, “pode-se inferir que a busca de uma assistência de alta qualidade ou 

excelente é uma obrigação ética tanto dos enfermeiros como de outros profissionais de 

saúde” (Larrabee, 2011, p. 15). 

No seguimento do PNS 2015-2020 supracitado, surge o despacho n.º 5613/2015, de 27 

de maio do MS que, através da criação de uma estratégia nacional para a qualidade na saúde 
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2015-2020, pretende contribuir para o reforço da equidade numa perspetiva de melhoria 

contínua da qualidade e da segurança, incluindo a promoção da saúde e a prevenção da 

doença, cuidados de reabilitação e de paliação (MS, 2015a). 

Ao nível dos cuidados, a qualidade e a segurança assumem um papel preponderante 

sendo consideradas como 
“uma obrigação ética porque contribuem decisivamente para a redução dos riscos 
evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, das escolhas da 
inovação, da equidade e do respeito com que esses cuidados são prestados” (MS, 
2015a, p. 13551). 
 

Neste sentido, o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 que tem 

como principal objetivo a melhoria da gestão dos riscos associados à prestação de cuidados 

de saúde, 
“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” (MS, 2015b, p. 3882-(2)). 
 

A qualidade e a segurança devem assim constituírem-se como dois aliados no sentido 

de uma melhoria contínua permitindo identificar os riscos, hierarquizá-los e definir estratégias 

de melhoria realizando uma gestão dos riscos associados à prestação dos cuidados de saúde 

através de um processo coletivo por forma a “garantir a maior segurança possível dos 

doentes, evitando incidentes, que podem ser frequentes, por vezes graves e frequentemente 

evitáveis, suscetíveis de comprometerem a qualidade do Serviço Nacional de Saúde” (MS, 

2015b, p. 3882-(2)). 

Sendo a segurança do doente fundamental para a saúde e para os cuidados de 

enfermagem de qualidade, torna-se imprescindível um investimento no recrutamento e na 

formação dos profissionais, melhoria do desempenho, segurança ambiental e gestão de 

risco, passando igualmente por uma prática clínica segura bem como uma incorporação de 

conhecimento científico como medidas promotoras da qualidade na saúde e na segurança 

do doente (International Council of Nurses [ICN], 2012). 

2.2.3. O doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva 

O decúbito ventral também conhecido por «prone position», consiste num procedimento 

simples, seguro e amplamente utilizado no âmbito do doente crítico com ARDS 

principalmente em contexto de cuidados intensivos. Desde há muitos anos que este 

procedimento tem vindo a ser adotado por forma a melhorar a oxigenação dos doentes que 

requerem de ventilação mecânica invasiva no tratamento do ARDS sendo a primeira 
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referência ao decúbito ventral datada de 1974 por Froese e Bryan embora somente o primeiro 

estudo tenha surgido em 1976 por Piehl e Brown (Guérin et al., 2013; Mitchell & Seckel, 

2018). 

Segundo Pelosi et al. (2002), o ARDS é definido como a presença de infiltrados bilaterais 

difusos radiográficos, complacência respiratória diminuída, realização de baixos volumes 

pulmonares e hipoxemia grave. Manfredini et al. (2013) corroboram esta definição 

acrescentando que esta patologia pode surgir nas primeiras 12-48 horas após o 

internamento. 

Responsável por uma elevada taxa de mortalidade e de internamentos em UCI, a não 

existência de um tratamento único e específico na abordagem de doentes com esta patologia, 

proporcionou o desenvolvimento de técnicas e procedimentos adjuvantes para o seu 

tratamento como o caso do decúbito ventral, estimando-se que cerca de 200.000 de doentes 

nos Estados Unidos são diagnosticados com ARDS, mundialmente responsável por 10% de 

todas as admissões na UCI e ocorre em 23% de doentes submetidos à ventilação mecânica 

invasiva (Mitchell & Seckel, 2018). 

O «prone position» é um procedimento que consiste na colocação do doente em decúbito 

ventral com o objetivo de promover o recrutamento das áreas atelectasiadas, melhorar a 

mecânica respiratória, reduzir a pressão transpulmonar, melhorar a relação 

ventilação/perfusão, facilitar a drenagem das secreções e reduzir o volutrauma e barotrauma 

através da utilização de uma ventilação protetora (Pelosi et al., 2002).  

Apesar dos riscos inerentes associados, ao longo do tempo diversos estudos têm sido 

realizados demonstrando que o decúbito ventral não só melhora a oxigenação e o rácio 

PaO2/FiO2 dos doentes, como também contribui para uma diminuição da mortalidade aos 

28 e 90 dias de internamento como é demonstrado no estudo PROSEVA de Guérin et al. 

(2013). 

A extubação acidental, o edema facial, o surgimento de úlceras por pressão, dificuldades 

na alimentação por via entérica, obstrução das vias aéreas, deslocamento de cateter venoso 

central, são alguns dos exemplos de possíveis complicações para os quais o enfermeiro 

deverá estar desperto e saber agir em conformidade, sendo que o cumprimento de protocolos 

existentes, contribui para uma diminuição de complicações acidentais associadas ao 

posicionamento dos doentes em decúbito ventral em UCI (Martín et al., 2000). 

A utilização deste decúbito no contexto atual de pandemia tem sido uma prática cada 

vez mais comum, em que a formação dos profissionais e a criação ou atualização de 

protocolos existentes reveste-se de extrema importância como política de segurança e 

qualidade dos cuidados prestados. Segundo o estudo de Manfredini et al. (2013) que 

pretendia analisar os conhecimento dos enfermeiros acerca dos cuidados de enfermagem 
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ao doente com ARDS em decúbito ventral, foi possível concluir que o seu conhecimento era 

restrito, reforçando a importância da formação dos profissionais nesta área. Não só a 

elaboração de novos protocolos como a revisão dos protocolos já existentes e a formação 

contínua dos profissionais são pontos fundamentais visando a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados (Sales et al., 2018). 

A existência de protocolos e a sua implementação torna-se imprescindível para a prática 

do enfermeiro, servindo como guia orientador para uniformização dos cuidados, promovendo 

igualmente a qualidade dos mesmos e a sua autonomia profissional (Mrayyan, 2006). Este 

conceito é reforçado por Mitchell & Seckel (2018) indicando a importância da criação de 

protocolos, a formação dos profissionais e o envolvimento da equipa multidisciplinar sendo 

também possível demonstrar através do estudo de Obaidan et al. (2018) que o treino e a 

formação dos profissionais promove a segurança e a confiança destes no posicionamento 

dos doentes neste decúbito. 

2.2.4. Os benefícios do decúbito ventral no doente com ARDS em UCI 

Tendo em conta o referido anteriormente, considerámos pertinente a realização de uma 

revisão sistemática da literatura com o objetivo de conhecer a evidência científica dos 

benefícios do decúbito ventral em doentes com ARDS em Unidades de Cuidados Intensivos. 

Com a realização desta revisão sistemática foi possível a elaboração de um artigo científico 

cujo resumo se encontra presente no apêndice II. 

Com vista ao objetivo proposto, foi formulada a questão de investigação de acordo com 

a metodologia PICO (P – participantes; I – intervenção; C – contexto; O - 

outcomes/resultados):  

P – Doente crítico (idade superior a 18 anos); I – Adoção do decúbito ventral no doente 

com ARDS; C – Unidade de Cuidados Intensivos; O – Benefícios no doente crítico. 

 
Após a formulação da questão de investigação, iniciou-se a pesquisa sobre o tema em 

bases de dados científicas online. Para a procura dos estudos a integrar nesta revisão da 

literatura, foram utilizados como critérios de inclusão o fato de se tratarem de estudos 

originais, já publicados em texto integral em língua inglesa, analisado por especialistas e com 

data de publicação de janeiro de 2015 até janeiro de 2021 cujos participantes eram adultos 

(idade superior a 18 anos) tendo sido utilizada a plataforma EBSCOhost em todas as suas 

bases de dados para a pesquisa. Como critérios de inclusão definiu-se ainda a resposta “yes” 

a pelo menos seis questões do instrumento de análise crítica do Joanna Briggs Institute (JBI) 

– Critical Appraisal Tools em cada artigo (JBI, 2020). 
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Os descritores para realização da pesquisa foram extraídos do vocabulário Medical 

Subject Headings (MeSH®) (U.S. National Library of Medicine, 2021), tendo sido obtidos os 

seguintes: “ARDS”, “Intensive care units” e “Prone position”. Foram utilizados os operadores 

boleanos AND e NOT. Os descritores e operadores boleanos foram combinados na seguinte 

fórmula de pesquisa: “ARDS” AND “Intensive care units” AND “Prone position” NOT 

“Pediatric”, tendo sido selecionado os campos AB Resumo e TX Texto completo para a 

pesquisa. 

Numa fase inicial da pesquisa, após utilização dos boleanos anteriormente 

mencionados, foram obtidos 189 artigos. Depois de selecionados apenas os estudos 

disponíveis em texto integral nas bases de dados e aplicado o limitador de tempo de 

publicação de 2015 a 2021, obtivemos 24 estudos na plataforma ESBCOhost. 

Foram removidos 3 estudos duplicados e após leitura dos títulos e resumos foram 

excluídos 12 artigos por não cumprirem com os critérios de inclusão previamente definidos. 

Posteriormente, após análise do texto integral, foram eliminados 3 artigos desta revisão por 

não se enquadrarem na temática pretendida ou por não evidenciarem metodologia científica. 

 No final de todo o processo de análise dos artigos, tal como representado no Diagrama 

de Flow (adaptado de PRISMA Statement) (Moher et al., 2009), foram incluídos 6 artigos 

nesta revisão, provenientes das bases de dados Medline (quatro artigos) e CINAHL (dois 

artigos) que se encontra na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Moher et al.(2009) 

Figura 3 - Diagrama de Flow adaptado de PRISMA Statement representativo do processo de pesquisa 
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Posteriormente foram extraídos todos os dados relevantes dos artigos de acordo com as 

grelhas do JBI, nomeadamente o autor, objetivo do estudo, amostra, intervenção e período, 

sendo que os resultados individuais de cada estudo foram explorados na discussão de 

resultados desta revisão sistemática. Procedeu-se, também à identificação da tipologia dos 

estudos incluídos nesta revisão sistemática que se encontra na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Identificação dos estudos contemplados na revisão sistemática da literatura 

Identificação do Estudo 
Nível de Evidência (JBI) 

Desenho do Estudo 
Grau de 

Recomendação (JBI) 

Clarke et al. (2021)8 3.c Prospective Cohort Forte - Grau A 

Qing Nie, Aiwu Ye & Shixiong 
Wei  (2020)9 3.c Prospective Cohort Forte - Grau A 

Van Meenen et al. (2019)10 3.c Prospective Cohort Forte - Grau A 

Haddam et al. (2016)11 
3.c Prospective Cohort, 

observacional, multicentric 
Forte - Grau A 

Ayzac et al. (2016)12 
1.c Prospective multicenter 

randomized Forte - Grau A 

Xu et al. (2015)13 3.c Prospective Cohort Forte - Grau A 

Fonte: Do próprio 

Após a análise dos estudos, pudemos observar que nos estudos de Clarke et al. (2021), 

Nie et al. (2020), Van Meenen et al. (2019), Haddam et al. (2016) e de Xu et al. (2015) 

contemplados nesta revisão sistemática, há referência a um aumento da oxigenação em 

todos os doentes que são submetidos ao decúbito ventral com aumento do rácio PaO2/FiO2. 

No estudo de Ayzac et al. (2016) essa foi uma das variantes que não foi estudada tendo sido 

 
8 Prone positioning improves oxygenation and lung recruitment in patients with SARS-CoV-2 acute respiratory 
distress syndrome; a single centre cohort study of 20 consecutive patients. 
9 Nursing Management of Severe COVID-19 Patients Undergoing Extracorporeal Membrane Oxygenation 
Combined with Prone Position Ventilation. 
10 Associations between changes in oxygenation, dead space and driving pressure induced by the first prone 
position session and mortality in patients with acute respiratory distress syndrome. 
11  Lung ultrasonography for assessment of oxygenation response to prone position ventilation in ARDS. 
12 Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. A secondary analysis of the 
PROSEVA trial. 
13 A Multicenter Retrospective Review of Prone Position Ventilation (PPV) in Treatment of Severe Human H7N9 
Avian Flu. 
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avaliado o impacto do decúbito ventral na incidência da Pneumonia Associada à Ventilação 

(PAV) e o papel desta na mortalidade. Numa amostra de 466 doentes com ARDS grave em 

que 237 deles foram colocados em decúbito ventral e 229 em posição supina durante um 

período de pelo menos 16h, verificou-se uma taxa de incidência de PAV de 1,18 na posição 

supina e de 1,54 na posição de «prone position» por 100 dias de ventilação mecânica 

invasiva. A probabilidade de PAV ao fim de 90 dias foi de 46,5% e de 33,5% na posição de 

decúbito ventral e na posição supina respetivamente. Segundo descrito no próprio estudo, a 

diferença entre as duas curvas de probabilidade não foi estatisticamente significativa embora 

não tivesse apresentado uma redução da incidência de PAV e tendo sido esta associada a 

uma maior mortalidade. 

Em contrapartida no estudo de Clarke et al. (2021) e no estudo de Van Meenen et al. 

(2019) conseguiu-se verificar uma melhoria não só no rácio PaO2/FiO2 como uma diminuição 

da taxa de mortalidade aos 28 dias. No primeiro estudo onde a amostra foi constituída por 

20 doentes com ARDS grave, um aumento de 20% do rácio PaO2/FiO2 foi verificado em 

90% dos doentes com a adoção do decúbito ventral durante um período de pelo menos 16h. 

Neste estudo a taxa de mortalidade associada aos 28 dias foi de 15%. Já no estudo de Van 

Meenen et al. (2019) que contemplou 90 doentes e que tinha por objetivo avaliar o impacto 

da realização do primeiro decúbito ventral, verificou-se não somente um aumento no rácio 

PaO2/FiO2 em 90% dos doentes mesmo depois de reposicionados em posição supina assim 

como uma redução da mortalidade de 46% aos 28 dias. Outras variáveis foram igualmente 

contempladas neste estudo, verificando-se uma diminuição do espaço morto e da “driving 

pressure” de 66 para 56% dos doentes. No entanto, as alterações no rácio, espaço morto e 

“driving pressure” induzidas pela primeira sessão de decúbito ventral, não foram suficientes 

para melhorar o “outcome” dos doentes aos 28 dias, denotando-se uma diferença na “driving 

pressure” entre os sobreviventes e os doentes que faleceram. 

Também os estudos de Nie et al. (2020) e de Haddam et al. (2016) vêm corroborar uma 

melhoria da oxigenação dos doentes amostrados. No primeiro estudo com uma amostra de 

9 doentes com ARDS verificou-se um aumento da PaO2 de 74,15 para 90,13 mmHg 

proporcionando igualmente, através do decúbito ventral, uma melhor drenagem das 

secreções presentes nestes doentes. Já no estudo de Haddam et al. (2016) com uma 

amostra de 51 doentes e com uma adoção do decúbito ventral durante um período de pelo 

menos 16h, verificou-se um aumento do rácio PaO2/FiO2 em 42 doentes 1 hora após retomar 

à posição supina e um aumento de 20% no rácio em 71% dos doentes. 

À semelhança destes dois últimos estudos, também o estudo de Xu et al. (2015) 

contemplado nesta revisão sistemática, vem reforçar o descrito anteriormente. Com uma 

pequena amostra de somente 6 doentes, foi possível verificar uma melhoria na oxigenação 
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dos doentes submetidos ao decúbito ventral que se manteve mesmo após retomar à posição 

supina com uma diminuição da retenção de CO2 associada. 

Após a análise dos estudos desta revisão sistemática pudemos verificar que os 

resultados dos diversos estudos vão ao encontro do estudo de Guérin et al. (2013), 

denominado de estudo PROSEVA datado de 2013, confirmando que o decúbito ventral 

melhora de forma significativa a oxigenação dos doentes com consequente melhoria do rácio 

PaO2/FiO2 associada a uma diminuição da taxa de mortalidade. 

O «prone position» constitui, deste modo, um fator chave na abordagem do doente com 

ARDS moderado/grave resultando numa melhor oxigenação descrita em todos os artigos 

analisados embora amostras de pequena dimensão terem sido vistas como uma limitação 

transversal aos estudos analisados. 

Por tudo isto, conclui-se que o decúbito ventral tem um impacto positivo no “outcome” 

dos doentes constituindo-se como uma manobra eficaz na abordagem dos doentes com 

ARDS. O risco-benefício inerente ao decúbito ventral deve ser avaliado bem como a condição 

do doente, de forma a tornar o procedimento seguro e eficaz. 

 
2.3. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 
A metodologia de projeto tem na sua primeira fase a realização de um diagnóstico de 

situação visando “a elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema 

identificada, ou seja, elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende 

actuar e mudar” (Ruivo et al., 2010, p. 10). É a fase em que é detetada a situação ou problema 

onde se pretende intervir no âmbito da realização de um projeto e onde são determinadas as 

necessidades com o objetivo principal de obter “a satisfação das necessidades identificadas, 

de forma a que, por um lado, o mesmo resolva ou minimize os problemas de saúde 

identificados, ou, por outro lado, optimize ou aumente a eficácia dos serviços prestados à 

população” (Ruivo et al., 2010, p. 10). 

Esta fase vai ao encontro da primeira fase do MMPBE de June Larrabee onde através 

da avaliação de uma necessidade de mudança da prática, é constituída a problemática, ou 

seja, é estabelecido o diagnóstico de situação (Larrabee, 2011). 

Neste sentido, Ruivo et al. (2010) referem ainda que diagnosticar uma situação implica 

os conceitos de problema e necessidade, identificando primeiramente o problema ou foco de 

intervenção e posteriormente a determinação das suas necessidades, indo ao encontro de 

áreas mais vulneráveis. 
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Após o exposto, numa fase inicial do EF tivemos a oportunidade de consultar as normas 

de orientação clínica, os protocolos vigentes no serviço e ainda conhecer eventuais projetos 

de melhoria de qualidade que esta Unidade Cuidados Intermédios integrava. Após reunião 

com a enfermeira chefe do serviço e com o enfermeiro orientador, foi sugerida a intervenção 

junto do doente em decúbito ventral, fazendo esta temática todo o sentido numa altura em 

que os doentes admitidos no serviço necessitavam deste tipo de cuidados. A formação da 

equipa neste âmbito era considerada uma necessidade bem como a atualização do protocolo 

vigente na instituição principalmente no que respeita à uniformização de procedimentos na 

abordagem ao doente em decúbito ventral por forma a promover a segurança e qualidade 

dos cuidados prestados. 

Como instrumento de diagnóstico e de forma a potencializar a IPM, foi realizada uma 

análise SWOT14 (Apêndice III), constituindo a problemática “o início da concretização de uma 

investigação ou elaboração de um projeto” (Ruivo et al., 2010, p. 12). Sendo uma das 

técnicas mais utilizadas na elaboração de diagnósticos, avalia não só as fraquezas, ameaças 

e forças bem como as oportunidades, permitindo a confrontação entre os fatores positivos e 

negativos o que permitiu uma reflexão sobre eventuais fatores que pudessem interferir no 

desenvolvimento da IPM nas suas fases subsequentes (Ruivo et al., 2010).  

Paralelamente foi aplicado um questionário à equipa (Apêndice IV), dividido em duas 

partes em que na primeira incluiu a caracterização sociodemográfica, profissional e 

académica da equipa de Enfermagem e a segunda parte consistia na apreciação da 

pertinência da intervenção através da plataforma Google Forms15 em que os dados obtidos 

se encontram no apêndice V. Foi decida a intervenção apenas junto da equipa de 

enfermagem uma vez que esta era o principal alvo de intervenção, desempenhando o 

enfermeiro um papel extremamente importante neste procedimento no que respeita à 

preparação, manutenção e reversão do decúbito ventral bem como estar desperto para 

eventuais complicações (Chadwick, 2010).  

O questionário foi aplicado durante o mês de dezembro de 2020 a toda a equipa de 

enfermagem, obtendo-se a resposta da totalidade da mesma num total de 23 elementos. A 

confidencialidade dos dados foi assegurada através da validação de um consentimento 

informado, esclarecido e livre (Apêndice VI) presente no referido questionário o qual foi lido 

e aceite por todos os elementos (Gráfico 1). 

 
14 Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats: Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças   
15 Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCt6U2rBNc9lCFOr5iuBLykcpIoNAYq3y8604fPGE67LNx2g/viewfor
m?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCt6U2rBNc9lCFOr5iuBLykcpIoNAYq3y8604fPGE67LNx2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCt6U2rBNc9lCFOr5iuBLykcpIoNAYq3y8604fPGE67LNx2g/viewform?usp=sf_link
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Fonte: elaboração própria 
 

Relativamente às faixas etárias pudemos averiguar que a maior percentagem se situa 

na faixa dos 30 aos 39 anos (n=17 correspondente a 73,9%) seguida da faixa dos 20 aos 29 

anos (n=5 correspondente a 21,7%) sendo que apenas 1 dos elementos da equipa se situa 

na faixa etária dos 40 aos 49 anos (correspondente a 4,3%) como é demonstrado no gráfico 

2. De referir ainda que 65,2% da equipa (n=15) pertence ao género feminino e que 34,8% 

pertence ao género masculino (n=8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria 
 

O gráfico 3 demonstra-nos que os anos de experiência profissional da equipa que tem 

maior expressão situa-se entre os 10 e os 14 anos (52,2%) seguido das faixas dos 5 aos 9 

anos e da faixa com experiência profissional igual ou superior a 15 anos (17,4%). 
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Gráfico 1 - Validação do consentimento informado, esclarecido e livre da população-alvo da IPM 
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Gráfico 2 - Amostra da população-alvo da IPM por faixa etária 
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Fonte: elaboração própria 
 

Relativamente à experiência profissional no âmbito da prestação de cuidados ao doente 

crítico em contexto de cuidados intermédios/intensivos, o gráfico seguinte (Gráfico 4) mostra-

nos que se trata de uma equipa já com uma experiência de prestação de cuidados ao doente 

crítico na faixa dos 10 aos 14 anos maioritariamente (39,1%) seguida da faixa dos 5 aos 9 

anos (30,4%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria 
 

No gráfico 5 podemos observar que na sua grande maioria (78,3%), a equipa não possui 

elementos com o título de especialista, sendo que apenas 21,7% (n=5) do total da equipa 

detêm o título de especialista. 
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Gráfico 3 - Tempo de experiência profissional da população-alvo da IPM em anos 
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Gráfico 4 - Tempo de experiência profissional da população-alvo da IPM em anos em contexto de 
cuidados intermédios/intensivos 
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Fonte: elaboração própria 

 

De salientar que daqueles que detêm o título de especialista, 80% (n=4) são na área da 

Enfermagem Médico-Cirúrgica e 20% (n=1) na área da reabilitação tal como é apresentado 

no gráfico 6. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria 
 

Relativamente à primeira parte do questionário (caraterização sociodemográfica, 

profissional e académica da equipa de enfermagem) pode verificar-se que na sua grande 

maioria são elementos já com alguns anos não só de experiência profissional (10 a 14 anos) 
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Gráfico 6 - Área de Especialidade em Enfermagem da população-alvo da IPM 
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Gráfico 5 - Especialidade em Enfermagem da população-alvo da IPM 
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como também na área do doente crítico apesar de apenas 21,7% deter o título de 

especialista. Apesar da especialidade Médico-Cirúrgica representar uma percentagem de 

80% do total de enfermeiros especialistas no serviço, estes representam apenas 17,4% do 

total da equipa não indo ao encontro do regulamento da OE n.º 743/2019. Este regulamento 

que preconiza o cálculo de dotações seguras dos cuidados de enfermagem na constituição 

das equipas, refere que em contexto de cuidados intermédios, “recomenda-se que 50 % dos 

enfermeiros sejam, preferencialmente, enfermeiros especialistas com a Especialidade em 

EMC na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, em permanência, nas 24 horas” 

(OE, 2019b, p. 145). 

No que respeita à segunda parte do questionário que pretendia realizar uma apreciação 

da pertinência da intervenção, verificou-se que 8,7% desconheciam a existência de um 

protocolo vigente na instituição sobre o posicionamento do doente ventilado em decúbito 

ventral tal como é apresentado no gráfico 7. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Através do gráfico 8 verifica-se que a maioria dos elementos constituintes da equipa 

refere que não se sentia preparado em termos teóricos e práticos para a realização do 

procedimento representando uma percentagem de 60,9% (n=14). Neste sentido, a formação 

deficitária existente, constituiu uma área na qual era necessário intervir por forma a capacitar 

a equipa, de forma a promover igualmente, uma melhoria da segurança e da qualidade dos 

cuidados prestados. 
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Gráfico 7 - Conhecimento da população-alvo da IPM sobre a existência do protocolo de posicionamento 
do doente ventilado em decúbito ventral vigente na instituição 
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Fonte: elaboração própria 

 

Face ao exposto, e uma vez que o protocolo em vigor se encontrava desatualizado, foi 

questionado à equipa a pertinência da atualização do protocolo vigente na instituição, com 

referência aos cuidados de enfermagem no que respeita à preparação para a execução do 

decúbito ventral, manutenção e reversão do mesmo quando necessário, tendo a mesma 

concordado na sua totalidade confirmando-se a importância da implementação da IPM neste 

campo (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 8 - Conhecimentos da população-alvo da IPM para a correta colocação do doente em decúbito 
ventral 

100%

0%

0 20 40 60 80 100

Sim

Não

Pertinência da atualização do protocolo 
do decúbito ventral

Gráfico 9 - Pertinência da atualização do protocolo vigente na instituição com especial referência aos 
cuidados de enfermagem 



 
 

50 
 

Doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva – segurança e qualidade dos cuidados  

Quando questionada sobre a pertinência de formação à equipa, a resposta desta foi 

consensual, partindo-se do pressuposto que a formação seria uma mais-valia na prestação 

de cuidados ao doente crítico em decúbito ventral (Gráfico 10). 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

O gráfico seguinte (Gráfico 11) mostra-nos que toda a equipa sente que a implementação 

de uma IPM neste campo apostando na formação dos profissionais, iria contribuir para uma 

aquisição e consolidação de conhecimentos sobre o posicionamento em decúbito ventral no 

doente ventilado. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 10 - Pertinência da necessidade de formação da população-alvo da IPM no âmbito do 
posicionamento do doente em decúbito ventral 
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Gráfico 11 - Pertinência da implementação de uma IPM junto da população-alvo subordinado à temática 
do decúbito ventral por forma a melhorar os cuidados prestados 
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Após os resultados obtidos através do questionário aplicado, foi possível inferir sobre a 

lacuna de conhecimentos da equipa no posicionamento do doente em decúbito ventral, 

verificando-se um interesse geral na realização de formação nesta área.  

A atualização do protocolo existente na instituição com referência aos cuidados de 

enfermagem na execução deste procedimento foi paralelemente um dos pontos de 

concordância geral, por forma a proporcionar uma uniformização dos cuidados e promovendo 

a segurança e a qualidade dos mesmos. 

Através de uma reunião com o atual enfermeiro gestor e com o enfermeiro orientador, 

verificou-se ainda a inexistência da possibilidade de registos no aplicativo informático B-ICU 

Care® no que concerne ao decúbito ventral, servindo como ferramenta justificativa dos 

cuidados prestados, da continuidade destes e da sua qualidade.  

Perante a importância fundamentada do papel do enfermeiro no posicionamento do 

doente em decúbito ventral protocolado e dos registos clínicos, também os resultados obtidos 

a partir do questionário aplicado, determinaram-se como problemas: a desatualização do 

protocolo vigente sem referência ao papel do enfermeiro no posicionamento do doente em 

decúbito ventral e a inexistência da possibilidade de registos no processo clínico do doente 

referentes a este procedimento. 

Face ao anteriormente exposto, identificámos como necessidades: a atualização do 

protocolo existente promovendo uma uniformização de procedimentos a adotar no 

posicionamento do doente em decúbito ventral e a criação de uma ferramenta de registos 

das intervenções desenvolvidas neste campo. Após as necessidades detetadas, segue-se a 

definição dos objetivos. 

 
2.4. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 
A segunda fase da metodologia de projeto corresponde à definição dos objetivos que 

“apontam os resultados que se pretende alcançar, podendo incluir diferentes níveis que vão 

desde o geral ao mais específico” (Ruivo et al., 2010, p. 18). 

Os objetivos gerais “devem ser formulados tendo em conta os conhecimentos e 

capacidades a adquirir, dizendo geralmente respeito a competências amplas e complexas” 

(Ruivo et al., 2010, p. 18). Por outro lado os objetivos específicos “são indicadores de 

conhecimentos e aptidões que os formandos devem adquirir ao longo do seu processo 

formativo” (Ruivo et al., 2010, p. 18). Tanto os objetivos gerais como os objetivos específicos 

devem ser definidos de forma rigorosa e exata pelo que devem ser “claros, de linguagem 
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precisa e concisa, realizáveis, mensuráveis em termos de qualidade, quantidade e duração” 

para que possam ser alcançados (Ruivo et al., 2010, p. 19). 

Tendo por base os problemas e necessidades anteriormente identificados, definimos 

como objetivo geral: 

 

• Capacitar a equipa multidisciplinar da Unidade Cuidados Intermédios na atuação 
perante a necessidade do posicionamento do doente em decúbito ventral. 
 
Como objetivos específicos, foram definidos os seguintes: 

 

1. Construir uma proposta de atualização do protocolo existente sobre o 
posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral; 

2. Criar uma proposta para registo informático no aplicativo B-ICU Care® das 
intervenções referentes ao decúbito ventral; 

3. Realizar formação em serviço de forma a capacitar a equipa no posicionamento do 
doente em decúbito ventral; 

4. Divulgar o protocolo de atuação no posicionamento do doente ventilado em 
decúbito ventral; 

5. Divulgar a proposta para registo das intervenções referentes ao decúbito ventral. 

 
2.5. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

 
A fase do planeamento corresponde à terceira fase de elaboração de um projeto onde é 

feito o levantamento dos recursos necessários, as limitações condicionantes do próprio 

trabalho, definidas as atividades a desenvolver, os métodos e as técnicas de pesquisa e o 

respetivo cronograma (Ruivo et al., 2010). Nesta fase procede-se à implementação de 

atividades através dos objetivos atrás descritos e também através de estratégias como forma 

de alcançar os mesmos, pois esta etapa da metodologia de projeto “materializa a realização, 

colocando em prática tudo o que foi planeado” (Ruivo et al., 2010, p. 23). 

Transpondo para o modelo teórico abordado ao longo do presente relatório, podemos 

constatar que esta etapa da metodologia de projeto, corresponde às fases 2, 3 e 4 do MMPBE 

através da localização das melhores evidências, realizando uma análise crítica das mesmas 

e projetando a mudança da prática (Larrabee, 2011). 



 
 

53 
 

Doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva – segurança e qualidade dos cuidados  

Neste sentido foi elaborada uma proposta de uma IPM (Apêndice VII) que obteve a 

aprovação do enfermeiro gestor, diretor de serviço, do enfermeiro orientador e da docente 

orientadora. A mesma foi submetida ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento 

(CFIC) deste Centro Hospitalar tendo obtido parecer positivo da Comissão de Ética a 4 de 

março de 2021 e autorização por parte do Conselho de Administração a 23 de março de 2021 

(Anexo II) segundo a norma hospitalar em vigor na instituição (CHUA, 2019a).  

Paralelamente foi elaborado um cronograma de atividades (Apêndice VIII) onde se 

procedeu à calendarização das atividades de cada uma das fases de implementação da IPM 

que, além da definição temporal de cada uma delas, foram especificadas as atividades a 

desenvolver e os meios a utilizar (Ruivo et al., 2010). 

Deste modo, as fases de “diagnóstico de situação”, “definição de objetivos”, e a fase de 

“planeamento e de execução” decorreram ao longo do período de estágio enquanto a fase 

de “avaliação” teve a duração de dois meses uma vez que foi o período inicialmente 

disponibilizado para a elaboração do respetivo relatório. 

Uma vez identificada a problemática e reconhecida junto do enfermeiro gestor, diretor 

de serviço, enfermeiro orientador, docente orientadora e por toda a equipa de enfermagem 

da respetiva Unidade Cuidados Intermédios a pertinência da intervenção e após a aplicação 

do questionário anteriormente mencionado aquando do “diagnóstico de situação”, foram 

estabelecidas atividades e estratégias e os recursos a utilizar por forma a materializar os 

objetivos específicos aos quais nos propusemos. 

Objetivo específico 1 - Construir uma proposta de atualização do protocolo existente 
sobre o posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral. 

Atividades e estratégias planeadas:  

- Reunião com o enfermeiro-chefe, enfermeiro orientador de estágio e diretor clínico da 

Unidade Cuidados Intermédios;  

- Criação de um grupo de trabalho; 

- Consulta de diretrizes e estudos relevantes sobre o posicionamento do doente em decúbito 

ventral; 

- Elaboração de uma revisão sistemática da literatura para identificar estratégias de 

posicionamento do doente em decúbito ventral; 

- Criação de uma proposta de protocolo do posicionamento do doente ventilado em decúbito 

ventral; 

- Discussão da proposta com os elementos do grupo de trabalho e professora orientadora; 
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- Revisão da proposta de acordo com as recomendações do grupo de trabalho e da professora 

orientadora; 

- Revisão da proposta com a enfermeira supervisora e responsável pela implementação e 

atualização de protocolos na instituição; 

- Formulação da proposta final do protocolo de posicionamento do doente ventilado em 

decúbito ventral. 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho constituído pelo enfermeiro gestor, enfermeiro 

orientador de estágio e diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios. 

 

Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia diversa (normas e bases de dados 

científicas); internet; computador. 

 

Indicadores de avaliação: apresentação da proposta final do protocolo de atuação no 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral para a Unidade Cuidados Intermédios. 

 

A constituição deste grupo de trabalho foi de extrema importância na medida em que a 

atualização do protocolo vigente, contemplava a participação não somente da equipa de 

enfermagem como também a equipa médica, fomentando uma mudança da prática destes dois 

grupos de profissionais. A elaboração de uma revisão sistemática da literatura além de método 

de avaliação do EF funcionou como ferramenta facilitadora na atualização do protocolo, 

permitindo igualmente a leitura de artigos científicos mais recentes. A pesquisa bibliográfica 

tendo por base a evidência científica mais atual remete-nos diretamente para o MMPBE não só 

localizando as melhores evidências bem como fazendo uma análise crítica das mesmas 

(Larrabee, 2011). 

Após diversas pesquisas, foi construída uma proposta inicial de revisão do protocolo do 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral que, após pequenas correções, deu 

lugar à proposta final (Apêndice IX). 

Objetivo específico 2 - Criar uma proposta para registo informático no aplicativo B-ICU 
Care® das intervenções referentes ao decúbito ventral. 
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Atividades e estratégias planeadas:  

- Criação de uma proposta para registo informático das intervenções referentes ao 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral tendo por base a atualização do 

protocolo; 

- Discussão da proposta com o enfermeiro orientador, enfermeiro gestor que funciona também 

como elo de ligação com a equipa de programação da aplicação informática B-ICU Care® e 

diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios; 

- Revisão da proposta inicial de acordo com as recomendações do grupo de trabalho; 

- Solicitação da inserção da proposta para registo informático das intervenções referentes ao 

decúbito ventral na aplicação B-ICU Care®. 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho constituído pelo enfermeiro gestor que é 

também o elo de ligação com a equipa de programação da aplicação informática B-ICU Care®, 

enfermeiro orientador de estágio e diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios. 

 

Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia diversa (normas e bases de dados 

científicas); internet; computador e telefone. 

 

Indicadores de avaliação: apresentação da proposta final das intervenções associadas 

ao posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral. 

 

Mantendo o mesmo grupo de trabalho, verificou-se a necessidade da introdução de 

intervenções no aplicativo informático B-ICU Care® por forma a manter a continuidade dos 

cuidados e assegurando a qualidade e a segurança dos mesmos.  

Estas intervenções não só irão contribuir para o registo do procedimento realizado pela 

equipa de enfermagem como também irá permitir o agendamento para a colocação do doente 

em decúbito ventral ou revertê-lo em concordância prévia com a equipa médica. A 

uniformização dos procedimentos através do protocolo e o seu registo informático irá 

proporcionar não só autonomia por parte dos profissionais como também permitir a 

continuidade dos cuidados. 

De referir que para tal, foi elaborada uma proposta inicial onde foi criada uma atitude 

terapêutica e um conjunto de intervenções inerentes a essa mesma atitude diretamente 

relacionadas com o decúbito ventral para registo exclusivo da equipa de enfermagem. A 

atitude terapêutica proposta foi “decúbito ventral” e como intervenções as seguintes (Figura 

4): 
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- Preparar a pessoa para posicionar em decúbito ventral; 

- Posicionar a pessoa em decúbito ventral; 

- Otimizar o posicionamento; 

- Preparar a pessoa para posicionar em decúbito dorsal; 

- Posicionar a pessoa em decúbito dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Objetivo específico 3 – Realizar formação em serviço de forma a capacitar a equipa no 
posicionamento do doente em decúbito ventral; 

Objetivo específico 4 – Divulgar o protocolo de atuação no posicionamento do doente 
ventilado em decúbito ventral; 

Objetivo específico 5 - Divulgar a proposta para registo das intervenções referentes ao 
decúbito ventral. 

Figura 4 - Proposta de intervenções a inserir no aplicativo informático B-ICU Care® 
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Estes três objetivos surgem em conjunto uma vez que as estratégias e as atividades 

planeadas e executadas foram transversais para a consecução dos mesmos. 

Atividades e estratégias planeadas:  

- Planeamento de momentos formativos para capacitar a equipa no posicionamento do doente 

em decúbito ventral, apresentação do protocolo atualizado e das novas intervenções a inserir 

no aplicativo informático B-ICU Care®; 

- Elaboração de um plano de sessão para as ações formativas (Apêndice X); 

- Elaboração de uma apresentação para suporte das ações formativas (Apêndice XI); 

- Divulgação da calendarização das ações formativas perante a equipa multidisciplinar 

(Apêndice XII); 

- Realização das ações formativas para aquisição e consolidação de conhecimentos sobre o 

posicionamento do doente em decúbito ventral, apresentação do protocolo atualizado e da 

proposta de intervenções a inserir no aplicativo informático B-ICU Care® à equipa 

multidisciplinar; 

- Construção e aplicação de questionário para a avaliação das sessões de formação. 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho constituído pelo enfermeiro gestor, enfermeiro 

orientador de estágio e diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios. 

 

Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia diversa (normas e bases de dados 

científicas); internet; computador e gabinete do enfermeiro gestor da Unidade Cuidados 

Intermédios. 

 

Indicadores de avaliação: realização de sessões formativas durante a última semana 

de estágio ao longo dos turnos com apresentação da atualização do novo protocolo e da 

proposta final das intervenções associadas ao posicionamento do doente ventilado em decúbito 

ventral no aplicativo informático B-ICU Care® a pelo menos 50% da equipa de enfermagem. 

 

De forma a poder materializar os objetivos supracitados, foi feito um planeamento de 

momentos formativos onde foram definidos os objetivos das sessões formativas, os conteúdos 

apresentados, os métodos utilizados, os recursos necessários e o tempo previsto. 

 Neste planeamento ficou definido, após concordância com os restantes elementos do 

grupo de trabalho, que estes momentos formativos iriam ser programados ao longo de toda a 

última semana de estágio de forma a poder atingir pelo menos 50% da equipa de enfermagem. 
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De acordo com o plano de sessão, foram abordados os seguintes temas: contextualização e 

justificação da temática no âmbito da IPM tendo por base os resultados do questionário 

aplicado à equipa que sustentaram  a base de diagnóstico da intervenção; a evolução histórica 

do decúbito ventral e os artigos mais relevantes; a prevalência do ARDS; os objetivos do 

decúbito ventral e a sua fisiopatologia; os resultados da IPM: atualização do protocolo de 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral e a proposta de novas intervenções 

no B-ICU® referentes. 

As sessões formativas decorreram no gabinete do enfermeiro gestor do respetivo serviço 

com a presença de pelo menos 2 enfermeiros em simultâneo que estivessem a realizar turno 

nesse dia, tendo estas decorrido no período de 26 a 30 de abril de 2021 com a realização de 

pelo menos 1 sessão diária tendo sido agendados dois horários (11 horas para o turno da 

manhã e 17 horas para o turno da tarde) contando no total com 7 sessões realizadas. 

Para a divulgação das ações formativas na equipa, contámos com a colaboração do 

enfermeiro responsável da formação do serviço, tendo o mesmo enviado através de correio 

eletrónico notificação das mesmas para cada elemento da equipa. 

As sessões formativas foram realizadas e apresentadas com recurso ao Microsoft 

PowerPoint® (Apêndice XI) com o objetivo principal de adquirir e consolidar conhecimentos 

sobre o posicionamento do doente em decúbito ventral submetido a VMI garantindo a 

segurança e a qualidade dos cuidados. 

 
2.6. AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 
Esta etapa consiste na quarta e última etapa da metodologia de projeto e tem um papel 

preponderante, onde se faz uma avaliação do produto final, ou seja, “a verificação da 

consecução dos objetivos definidos inicialmente” devendo esta ser objetiva e rigorosa (Ruivo 

et al., 2010, p. 26). Transpondo para o MMPBE, podemos incluir esta etapa na etapa 5 através 

da implementação da IPM, avaliando o processo, os resultados e ao mesmo tempo 

desenvolvendo conclusões e recomendações (Larrabee, 2011). 

Face ao exposto, segue-se a análise das atividades e estratégias bem como a avaliação 

dos objetivos previamente delineados tendo por base os indicadores pré-definidos. 

Objetivo específico 1 - Construir uma proposta de atualização do protocolo existente 
sobre o posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral. 
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Indicadores de avaliação: apresentação da proposta final do protocolo de atuação no 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral para a Unidade Cuidados Intermédios. 

As atividades e estratégias delineadas para a apresentação de uma proposta final do 

protocolo de posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral permitiram a aprovação 

do enfermeiro gestor, do diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios e da enfermeira 

supervisora responsável pela área (Apêndice IX). O protocolo encontra-se atualmente 

aprovado como se pode verificar na figura 5, aguardando-se a sua introdução na intranet do 

hospital, cumprindo-se, portanto, o objetivo proposto. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Objetivo específico 2 - Criar uma proposta para registo informático no aplicativo B-ICU 
Care® das intervenções referentes ao decúbito ventral. 

Recursos humanos: grupo de trabalho constituído pelo enfermeiro gestor que é 

também o elo de ligação com a equipa de programação da aplicação informática B-ICU Care®, 

enfermeiro orientador de estágio e diretor clínico da Unidade Cuidados Intermédios. 

Após discussão de uma proposta inicial, foi criada uma versão final das intervenções 

associadas ao posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral decorrente da 

atualização do protocolo, que obteve parecer positivo do enfermeiro gestor que funciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Protocolo do posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral 
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igualmente como elo de ligação com o aplicativo informático B-ICU Care® e do diretor clínico 

da Unidade Cuidados Intermédios. 

Esta proposta final foi encaminhada aos responsáveis do aplicativo tendo sido aceite e 

introduzida no aplicativo informático (Figura 6 e 7) pelo que se considera que o objetivo foi 

atingido. 

 

 

Fonte: B-ICU Care® 

Figura 6 - Inserção da atitude terapêutica «decúbito ventral» no B-ICU Care® 
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Fonte: B-ICU Care® 

Objetivo específico 3 – Realizar formação em serviço de forma a capacitar a equipa no 
posicionamento do doente em decúbito ventral; 

Objetivo específico 4 – Divulgar o protocolo de atuação no posicionamento do doente 
ventilado em decúbito ventral; 

Objetivo específico 5 - Divulgar a proposta para registo das intervenções referentes ao 
decúbito ventral. 

Indicadores de avaliação: realização de sessões formativas durante a última semana 

de estágio ao longo dos turnos com apresentação da atualização do novo protocolo e da 

proposta final das intervenções associadas ao posicionamento do doente ventilado em decúbito 

ventral no aplicativo informático B-ICU Care® a pelo menos 50% da equipa de enfermagem. 

 

Após as 7 sessões formativas realizadas contámos com um total de 18 enfermeiros o que 

perfaz mais de 50% da equipa da Unidade Cuidados Intermédios (23 elementos) contando 

com uma adesão de 78,2% pelo que se considera o objetivo realizado. 

As sessões formativas com o objetivo de adquirir e consolidar conhecimentos sobre o 

posicionamento do doente ventilado em decúbito ventral, serviu igualmente para o 

Figura 7 - Inserção das intervenções associadas à atitude terapêutica «decúbito ventral» no B-ICU Care® 
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esclarecimento de dúvidas promovendo sempre a participação dos formandos, apresentação 

do protocolo atualizado e apresentação da proposta final das intervenções inerentes no 

aplicativo informático B-ICU Care® que obteve aprovação total da equipa. 

Após cada sessão formativa, foi solicitado aos formandos o preenchimento de um 

questionário de satisfação através do aplicativo Google Forms16 tendo por base uma grelha 

de “Avaliação da Sessão de Formação pelo Formando” que foi adaptada de uma grelha de 

avaliação do CFIC do respetivo Centro Hospitalar (Apêndice XIII). O referido questionário 

avaliou não só a prestação do formador bem como os conteúdos programáticos, a qualidade 

do material e meios pedagógicos e a organização. 

Na tabela seguinte (Tabela 2) apresentamos os resultados da avaliação das sessões 

permitindo-nos fazer uma apreciação global do grau de satisfação dos formandos. 

 
Tabela 2 - Avaliação da sessão de formação pelo formando 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

 
Não 

satisfaz 
Satisfaz 
pouco Satisfaz Bom Excelente 

O FORMADOR 

Domínio dos conteúdos e técnicas    38,9% 61,1% 

Clareza e envolvimento com o grupo    38,9% 61,1% 

Incentivo dos formandos a participar 
na ação   5,6% 44,4% 50% 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Linguagem clara e objetiva    22,2% 77,8% 

Identificados os objetivos de forma 
clara    22,2% 77,8% 

Interesse nos temas expostos   5,6% 22,2% 72,2% 

Utilidade dos conhecimentos 
adquiridos    38,9% 61,1% 

QUALIDADE DO MATERIAL E MEIOS PEDAGÓGICOS 

Documentos de apoio   11,1% 55,6% 33,3% 

Meios audiovisuais   16,7% 38,9% 44,4% 

 
16 Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLhthjZkkJCbGV3cMyIMlziyFkpv77dJHT8rWRRgQNp-
pCA/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLhthjZkkJCbGV3cMyIMlziyFkpv77dJHT8rWRRgQNp-pCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLhthjZkkJCbGV3cMyIMlziyFkpv77dJHT8rWRRgQNp-pCA/viewform?usp=sf_link
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Material de demonstração   22,2% 55,6% 22,2% 

Instalações (conforto, acessos, 
iluminação)  5,6% 16,7% 16,7% 61,1% 

ORGANIZAÇÃO 

Divulgação da formação   5,6% 27,8% 66,7% 

Cumprimento do horário previsto   5,6% 27,8% 66,7% 

Distribuição equilibrada do tempo 
pelos temas    27,8% 72,2% 

Organização da ação de formação foi 
eficiente   5,6% 22,2% 72,2% 

APRECIAÇÃO GLOBAL  0,4% 6,3% 33,3% 60% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após apreciação dos dados obtidos, verificámos uma satisfação global dos formandos. 

As atividades e estratégias delineadas de forma a tentar alcançar o objetivo proposto foram 

crucias neste processo. A satisfação dos formandos reflete a pertinência dos conteúdos 

abordados pelo que consideramos que os objetivos foram alcançados. 

A atualização do protocolo de posicionamento do doente em decúbito ventral foi vista 

como uma mais-valia principalmente por fazer referência a aspetos anteriormente não 

mencionados no antigo protocolo. Os cuidados de enfermagem prévios para a preparação do 

procedimento, o material utilizado para a execução do mesmo, os cuidados de enfermagem 

ao doente durante a permanência em decúbito ventral e as possíveis complicações durante e 

após o posicionamento, foram alguns dos aspetos introduzidos neste novo protocolo e que 

foram aceites com bastante satisfação por parte da equipa de forma a esclarecer eventuais 

dúvidas e promovendo igualmente uma uniformização nos cuidados. Por solicitação da equipa 

ficou desde logo disponível uma cópia do mesmo, tendo este ficado arquivado em dossier 

próprio do serviço com os restantes protocolos já existentes. 

No sentido de manter a divulgação do novo protocolo, foram igualmente realizadas 

sessões formativas de caráter teórico-prático junto dos doentes sempre que oportuno. Esta 

fase remete-nos para a etapa 6 do MMPBE de Larrabee (2011) através integração e 

manutenção da prática, comunicando a mudança recomendada aos stakeholders, integrando 

os padrões da prática e disseminando os resultados do projeto. 

Face ao supracitado, consideramos a divulgação dos resultados como uma parte 

importante na implementação de um projeto “na medida em que se dá a conhecer à população 
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em geral e outras entidades a pertinência do projeto e o caminho percorrido na resolução de 

um determinado problema” e que quando aplicado à saúde, “assume um papel fulcral para o 

desenvolvimento dos profissionais e para a melhoria dos serviços prestados aos clientes” 

(Ruivo et al., 2010, p. 31). 

A metodologia de projeto centra-se, assim, na análise e resolução de problemas, 

promovendo uma aprendizagem relevante e útil através do desenvolvimento de competências 

sendo igualmente considerada importante no campo da investigação em enfermagem no 

desenvolvimento desta enquanto profissão e disciplina do conhecimento baseando a sua 

prática fundamentada na evidência (Ruivo et al., 2010). 
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 

A formulação do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais surgiu em 2003 

a partir do Internacional Council of Nurses Framework of Competencies for the Generalist 

Nurse17, onde foi publicado e divulgado um conjunto de 96 competências devidamente 

organizadas (OE, 2015b). 

Com a crescente evolução da enfermagem enquanto profissão e disciplina do 

conhecimento, surgiram as especialidades em Enfermagem sendo o primeiro regulamento de 

Competências Comuns do EE publicado em Portugal em 2011 através do regulamento n.º 

122/2011 da OE e republicado em 2019 através do regulamento n.º 140/2019 da OE e que se 

encontra em vigor atualmente. Este último especifica não só os diferentes conceitos de 

competências bem como os diferentes domínios de competências comuns do EE no que 

respeita à responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão 

dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2011; OE, 2019a). 

O ICN (2010) define competência como sendo uma combinação de conhecimentos, 

habilidades e julgamento da sua prática clínica, que, quando aplicado à enfermagem, implica 

não só o conhecimento, a compreensão e o julgamento bem como capacidades cognitivas, 

técnicas ou psicomotoras e interpessoais e um conjunto de atributos e atitudes pessoais. 

Serrano et al. (2011) referem-se aos enfermeiros como atores no processo de mudança 

em que o “processo de cuidar, muitas vezes desligado da pessoa, enquanto corpo sujeito, 

coloca o desafio no desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e recursos, ou seja, no 

desenvolvimento de competências” em que os contextos da sua prática clínica são um 

imperativo no desenvolvimento destas (Serrano et al., 2011, p. 16). 

Neste sentido, o REPE no seu artigo 8º da secção I do capítulo II, refere que “o título de 

enfermeiro especialista reconhece competência científica, técnica e humana para prestar 

cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem, 

reconhecidas pela Ordem” (OE, 2015a, p. 22). 

O processo formativo deste curso de Mestrado em Enfermagem tornou-se fundamental 

para o incremento das competências previamente adquiridas e o desenvolvimento das 

competências especializadas comuns, específicas do EEEPSC e de mestre em enfermagem. 

 
17 Internacional Council of Nurses Framework of Competencies for the Generalist Nurse – Perfil de competências do 
enfermeiro generalista através do Conselho Internacional de Enfermeiros 
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Não obstante, também a prestação de cuidados ao doente crítico nos últimos 10 anos 

(Urgência geral, VMER e Cuidados Intensivos) permitiu não só o desenvolvimento de 

competências e habilidades como também proporcionaram a creditação do primeiro estágio 

(Estágio em Enfermagem à PSC) integrado no plano de estudos do presente curso de 

mestrado. Sustentado por Benner, a prática clínica e a sua análise reflexiva constituem a 

pedra basilar no desenvolvimento de conhecimentos e competências do enfermeiro no âmbito 

da prestação dos cuidados, ou seja, o desenvolvimento de competências é o resultado da 

associação entre os fundamentos teóricos e os saberes práticos (Benner, 2001). 

Ao longo deste capítulo irá ser feita uma reflexão crítica e devidamente fundamentada do 

processo de aquisição e desenvolvimento das Competências Comuns do EE, Competências 

Específicas do EEEMCPSC e das Competências de Mestre com principal enfoque no EF que 

se revestiu de extrema importância neste processo de aquisição de competências. Neste 

sentido e por forma a dar resposta a este desenvolvimento de competências foi elaborado um 

PE (Apêndice I) e uma proposta de uma IPM (Apêndice VII) onde foram definidos objetivos e 

planeadas atividades e estratégias a desenvolver tendo por base as competências comuns e 

específicas do EEEPSC bem como como as competências de Mestre em Enfermagem, 

definidas no documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior com enquadramento legal no Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março 

com republicação recente no Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto (UE, 2015; Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

Posto isto, 
“O Mestre em enfermagem:  
1 Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  
2 Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência;  
3 Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 
responsabilidades éticas, profissionais e sociais;  
4 Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida;  
5 Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais;  
6 Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 
dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 
de saúde em geral e da enfermagem em particular;  
7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade” (UE, 2015, p. 24). 
 

De seguida irá ser feita uma análise e reflexão crítica devidamente fundamentada sobre 

o processo de aquisição de competências tendo por base todo o percurso formativo, 

atividades e estratégias desenvolvidas bem como referência a experiências de âmbito 

profissional e pessoal. De salientar que, uma vez que as competências comuns e específicas 
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do EEEMCPSC se correlacionam com as competências de Mestre em Enfermagem, estas 

irão ser abordadas conjuntamente sempre que se verifique a sua pertinência. 

 
3.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊNCIAS 

DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 
As competências comuns do EE são aquelas que são consideradas como sendo as 

competências 
“partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua 
área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de 
conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo 
ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 
assessoria” (OE, 2019a, p. 4745). 
 

Disposto no regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro, dos domínios de competências 

comuns do EE fazem parte a responsabilidade profissional, ética e legal (A); melhoria contínua 

da qualidade (B); gestão dos cuidados (C) e o desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais (D) que irão ser abordadas de seguida (OE, 2019a). 

Competências comuns do enfermeiro especialista 

A - Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal  
A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de 

acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

3 - Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais. 

 
Por forma a poder dar resposta às competências acima referidas, tornou-se fundamental 

uma revisão de alguns temas abordados durante o processo formativo lecionado ao longo 

deste curso de Mestrado, nomeadamente no que respeita às aulas de Epistemologia, Ética e 

Direito em Enfermagem que se revestiram de extrema importância na compreensão das 

diferentes responsabilidades do exercício da profissão de enfermagem nomeadamente de 
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caráter profissional através do REPE, disciplinar através do código deontológico e através do 

código civil e do código penal. 

Do ponto de vista profissional, o REPE através da Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de 

setembro no seu ponto 1 do artigo 8º refere que “no exercício das suas funções, os 

enfermeiros deverão adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” no que respeita ao domínio do 

exercício e intervenção do enfermeiro (MS, 1996, p. 2961). 

Nunes (2009) define ética como sendo “o centro de todos os atos humanos, emergindo 

da interioridade da pessoa”, relacionada com o caráter e constituída por hábitos (Nunes, 2009, 

p. 5). 

Inserido no estatuto da OE, emergiu a Deontologia profissional do enfermeiro em 1998 

através do Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de abril vigorando atualmente pela Lei n.º 156/2015 

de 16 de setembro constituindo-se como um modelo de autorregulação da profissão (AR, 

2015). Do ponto de vista do código civil e penal, a própria deontologia profissional na alínea 

b) do ponto 1 do artigo 97º, refere que  o enfermeiro deve “cumprir e zelar pelo cumprimento 

da legislação referente ao exercício da profissão” (AR, 2015, p. 8078). 

A consciencialização dos deveres éticos e deontológicos da profissão de enfermagem 

remeteu-nos obrigatoriamente para uma análise reflexiva de forma a garantir uma prática de 

cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais, uma vez 

que a enfermagem fundamenta a sua prática no melhor cuidado à pessoa com o respeito pela 

dignidade humana.  Tal como refere Jean Watson (2002)  
“o processo de cuidar indivíduos, famílias e grupos, é um enfoque importante para 
a enfermagem, não apenas devido às transações dinâmicas de humano-para-
humano, mas devido aos conhecimentos requeridos, empenhamento, valores 
humanos, compromisso pessoal, social e moral do enfermeiro no tempo e no 
espaço” (Watson, 2002, p. 52).  

O código deontológico corrobora o supracitado no seu ponto 1 do artigo n.º 99 ao afirmar 

que “as intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (AR, 2015, p. 8078). A mesma 

fonte na alínea a) do ponto 1 do artigo n.º 97 refere que o enfermeiro deve 
“exercer a profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com 
o respeito pela vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem -estar da 
população, adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos 
cuidados e serviços de enfermagem” (AR, 2015, p. 8078). 

Em contexto de doente crítico e mais concretamente transpondo para o contexto do EF 

desenvolvido nesta Unidade Cuidados Intermédios, muitas vezes fomos confrontados com 

situações de alguma complexidade. Os recursos tecnológicos existentes, a resposta muitas 

vezes célere a dar ao doente crítico dada a complexidade de cuidados de que este tipo de 
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doente carece, foram cimentados por todo o suporte ético, legal e deontológico tendo-se 

demonstrado como fundamentais na resposta a estes cenários sem nunca descurar a 

humanização dos cuidados e a própria dignidade humana. Segundo o artigo 109º do código 

deontológico, referente à excelência do exercício profissional, o enfermeiro deve “manter a 

atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, 

sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências humanas” (AR, 2015, p. 

8080). 

Considerado como um dos grandes pilares da praxis da enfermagem, o respeito pela 

dignidade humana é reafirmado pela Organização da Nações Unidas através da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos dizendo que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos18” (United Nations, 2017, p. 7). 

Neste sentido tivemos em conta não somente os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais bem como os princípios éticos, nomeadamente no que se refere à beneficência 

– relacionado com o dever de fazer o bem; não maleficência – não causar mais dano; 

autonomia – liberdade de ação que cada pessoa escolhe e justiça – situações idênticas devem 

ser tratadas de igual forma tendo em conta as suas diferenças. O princípio da vulnerabilidade 

defendido por Michel Renaud acrescentado aos princípios clássicos anteriormente referidos, 

vem demonstrar a vulnerabilidade dos doentes perante a doença (OE, 2015a). Este princípio 

esteve bem patente no contexto do EF dado o seu processo crítico de doença bem como a 

autonomia no seu processo de decisão, uma vez que muitas vezes a instituição de medidas 

farmacológicas, nomeadamente o uso de medicação sedativa por forma a induzir um estado 

comatoso, não conferia um poder de decisão ao doente. No entanto esteve sempre bem 

presente o respeito pela sua privacidade e intimidade segundo o código deontológico patente 

na alínea b) do artigo 107º assumindo-o como um ser holístico, inserido num seio familiar ou 

numa comunidade (AR, 2015). 

Com a situação de pandemia, a interdição de visitas aos doentes foi umas das situações 

com as quais tivemos que saber lidar. Por forma a arranjar estratégias alternativas, foi 

dispensado um tablet que através de videochamada permitia o contato dos doentes com os 

seus familiares e amigos. A transmissão de informação feita diariamente via telefónica ao 

familiar de referência ou pessoa significativa de cada doente, foi uma estratégia igualmente 

encontrada por forma a manter atualizado o seu estado de saúde, constituindo um dilema 

ético uma vez que não tínhamos a confirmação da identidade da pessoa em questão. Embora 

o artigo n.º 105 na alínea a) do código deontológico no que se refere ao dever de informação, 

o enfermeiro tem o dever de “informar o indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de 

 
18 Tradução de: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” 
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enfermagem” (AR, 2015, p. 8103), também o enfermeiro tem igualmente o dever do sigilo 

profissional presente no artigo n.º 106, quando este tem o dever de “considerar confidencial 

toda a informação acerca do alvo de cuidados e da família qualquer que seja a fonte” (AR, 

2015, p. 8103). Neste sentido, o familiar de referência ou pessoa significativa serviu como 

parte integrante no plano terapêutico na que respeita à transmissão da informação atendendo-

se aos princípios referidos anteriormente não sendo, no entanto, possível a transmissão de 

informações confidenciais por esta via. 

Neste contexto e no que respeita à transmissão de más notícias também foi 

imprescindível os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica 1 e Relação de Ajuda de forma a poder aplicar na prática os conhecimentos 

apreendidos. 

Muitas vezes em situações de fim de vida em doentes plenamente conscientes que 

manifestaram a sua vontade de ter presente um familiar ou pessoa significativa por perto 

aquando do seu processo de fim de vida, esta vontade foi respeitada apesar da interdição das 

visitas, uma vez que no respeito pela pessoa em situação de fim de vida, na alínea a) do artigo 

n.º 108, o enfermeiro tem o dever de “defender e promover o direito da pessoa à escolha do 

local e das pessoas que deseja que o acompanhem em situação de fim de vida” (AR, 2015, 

p. 8103). 

Situações de limitação terapêutica ou decisão de não reanimar foram igualmente 

decisões complexas que foram tomadas em equipa. São consideradas como situações de 

elevada complexidade onde foram equacionados os prós e contras com enquadramento 

deontológico e jurídico de forma a poder construir uma tomada de decisão devidamente 

fundamentada. 

De salientar ainda que, no desenvolvimento destas competências foram respeitados os 

princípios éticos da investigação na IPM, com base na confidencialidade e no anonimato dos 

dados, tendo sido ainda aplicado um consentimento informado, esclarecido e livre aos 

participantes (Apêndice VI) e obtido uma autorização pela Comissão de Ética e pelo Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar em questão (Anexo II).  

Por tudo isto, consideramos ter respondido à aquisição de competências no domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal. 

Competências comuns do enfermeiro especialista 

B - Domínio da Melhoria da Qualidade 
B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; 
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B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua; 

B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

5 – Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais;  

 
A preocupação com a qualidade em saúde foi desde sempre um dos principais enfoques 

do nosso SNS acompanhando simultaneamente as políticas internacionais de forma a 

promover uma prática de cuidados efetivos e seguros. Nesse sentido tornou-se fundamental 

a familiarização com o plano de Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde (MS, 2015a), 

bem como com o Plano Nacional para a Segurança do Doente (MS, 2015b) criando-se uma 

ponte entre a qualidade e a segurança dos cuidados. O próprio Centro Hospitalar possui, 

através de um Plano de Atividades e Orçamento, uma preocupação particular com a qualidade 

contando atualmente com a acreditação de quatro serviços (CHUA, 2020b). 

Neste sentido, a revisão de conteúdos lecionados nas unidades curriculares de Políticas 

e modelos de cuidados de saúde e Gestão em saúde e governação clínica revelaram-se uma 

mais-valia. Achámos igualmente pertinente a leitura dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

de Enfermagem Especializados em Enfermagem Médico-Cirúrgica  no que se refere à PSC 

(OE, 2017). 

Após análise dos programas de melhoria da qualidade presentes no serviço onde foi 

desenvolvido o EF, decidimos orientar a nossa prática de intervenção através da 

implementação de uma IPM no que respeita ao posicionamento do doente em decúbito ventral 

culminando na elaboração de uma revisão sistemática da literatura o que possibilitou a revisão 

de um protocolo baseado na evidência científica mais atual, proporcionando uma prestação 

de cuidados de qualidade e de forma segura. Identificada como uma necessidade do serviço, 

permitiu-nos deste modo, uma intervenção no domínio da qualidade e da segurança dos 

cuidados através de uma prática baseada em evidências. Através da mobilização de 

conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Investigação em Enfermagem, o atual 

protocolo, assume a responsabilidade de um posicionamento do doente em decúbito ventral 

respeitando as indicações dos estudos mais recentes ao nível internacional contribuindo, 

assim, para a implementação e desenvolvimento de projetos de melhoria contínua. 

Relativamente a programas de melhoria contínua da qualidade, tivemos ainda a 

oportunidade de colaborar com um programa de investigação que se encontra em curso no 
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departamento de medicina intensiva relativamente à utilização do citrato como anticoagulante 

durante a realização de técnicas de substituição renal contínuas, onde o diretor clínico da 

respetiva UCI é o responsável. 

A situação de pandemia devido à CoVID-19 vivenciada ao longo de todo o EF, privou-nos 

de todo um contexto de formação contínua considerada como promotora do desenvolvimento 

profissional e da qualidade, o que nos levou a um conhecimento mais aprofundado sobre as 

normas e protocolos do serviço bem como a uma pesquisa bibliográfica à luz da mais recente 

evidência científica sobre os mais diversos temas na abordagem do doente crítico dada a 

celeridade muitas vezes requerida na sua prestação de cuidados. De salientar que, a 

uniformização dos cuidados face aos protocolos existentes é transversal a toda a equipa, o 

que promove a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. Estes mesmos protocolos 

subjacentes a normas emanadas pela DGS permitiu um conhecimento mais aprofundado 

nomeadamente sobre os feixes de intervenções associados à “Prevenção da pneumonia 

associada à intubação” segundo a Norma n.º 021/2015 atualizada a 30 de maio de 2017 (DGS, 

2015), a “Prevenção da infeção relacionada com cateter venoso central” segundo a Norma n.º 

022/2015 (DGS, 2015a) e a “Prevenção da infeção urinária associada a cateter vesical” 

segundo a Norma n.º 019/2015 (DGS, 2017) permitindo-nos, deste modo, contribuir para uma 

melhoria contínua da qualidade. 

O facto de desempenhar funções em contexto de cuidados intensivos, foi de alguma 

forma facilitador na medida em que a familiarização com alguns dos recursos tecnológicos, 

manuseamento de equipamentos e materiais existentes bem como a realização de 

determinados procedimentos, foram promotores da aquisição e consolidação das 

aprendizagens ao longo do EF.  

A implementação de intervenções de enfermagem através da utilização de escalas como 

a BPS19, a escala de CAM- ICU20, a escala de Morse que avalia o risco de queda, a escala de 

Braden que avalia o risco de úlceras por pressão e a escala de GUSS21 para avaliação da 

deglutição foram essenciais na melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos doentes 

ao longo do EF, permitindo-nos a manutenção de um ambiente seguro e atuar 

preventivamente na identificação e na gestão de riscos potenciais para a segurança do 

doente. Neste sentido, também a quantificação das horas de cuidados prestados nas últimas 

24 horas através da aplicação do TISS-28 permitiu não só o cálculo da gestão dos cuidados 

servindo igualmente para a realização de uma estimativa da gravidade da doença. O sistema 

informático utilizado em contexto do EF, o B-ICU Care®, é um sistema de registo de cuidados 

 
19 Behavioral Pain Scale 
20 Confusion Assessment Method (CAM) score for use in ICU patients   
21 Gugging Swallowing Screen  
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intuitivo, bastante completo e eficaz, proporcionando uma transmissão de cuidados, promotor 

da qualidade e da segurança destes. 

Para este mesmo sistema informático e no âmbito da IPM, foram criadas intervenções de 

enfermagem direcionadas para o posicionamento do doente em decúbito ventral que mereceu 

a aprovação do enfermeiro gestor que funciona igualmente como elo de ligação com o B-ICU 

Care®. Estas mesmas intervenções foram encaminhadas para os programadores do sistema 

informático, aguardando-se a introdução das mesmas para posterior aplicabilidade o que irá 

permitir não só uma continuidade dos cuidados bem como uma melhoria dos mesmos. 

Contemplando a segurança do doente, a transmissão da informação foi sempre realizada 

com recurso à mnemónica ISBAR22 para uma comunicação eficaz na transferência de 

informação entre as equipas prestadoras de cuidados segundo a norma n.º 001/2017 da DGS 

(DGS, 2017a). 

Apesar de todos os constrangimentos a nível de formação contínua, foi-nos possível na 

fase final do EF a realização de formação aos elementos da equipa  para a aquisição e 

consolidação de conhecimentos sobre a temática subjacente à IPM bem como a apresentação 

da atualização do protocolo e a proposta de intervenções para o B-ICU Care® reforçando a 

importância do “fornecimento de informação geradora de aprendizagem cognitiva e de novas 

capacidades pela pessoa em situação crítica” tal como referenciado nos padrões de qualidade 

dos cuidados especializados do EEEMCPSC no que respeita à promoção da saúde segundo 

o regulamento n.º 361/2015 de 26 de junho (OE, 2015c).  

Face ao exposto, consideramos ter desenvolvido as competências comuns do enfermeiro 

especialista no domínio da melhoria da qualidade, bem com as competências de mestre 

supracitadas. 

Competências comuns do enfermeiro especialista 

C - Domínio da Gestão de Cuidados 
C1 – Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde; 

C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados. 

 

 
22 ISBAR: Identification (Identificação), Situation (Situação atual), Background, (Antecedentes), Assessment 
(Avaliação) e Recommendation (Recomendações) 
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Competências de Mestre em Enfermagem  

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada. 

 
A liderança em Enfermagem, tem vindo ao longo do tempo a revestir-se de um papel 

fundamental, com influência não só para a própria equipa de enfermagem como também para 

os resultados na prática dos cuidados. 

No que diz respeito a esta competência comum do EE, este “realiza a gestão dos 

cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a 

segurança e qualidade das tarefas delegadas” e “adequa os recursos às necessidades de 

cuidados, identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia da qualidade dos 

cuidados” (OE, 2019a, p. 4748).  

“Um líder eficiente é aquele que tem êxito nas tentativas para influenciar os outros a 

trabalharem juntos, de uma forma produtiva e satisfatória” (Tappen, 2005, p. 58). A mesma 

autora, refere ainda que se torna importante selecionar “os melhores meios possíveis para 

influenciar outrem, melhorando a probabilidade de sucesso muito para além do que 

aconteceria por casualidade” (Tappen, 2005, p. 58). 

As funções assumidas pelo enfermeiro orientador, que muitas vezes assumia o papel de 

responsável de serviço e responsável de turno, permitiu-nos observar e analisar as funções 

por ele desempenhadas bem como as tomadas de decisão perante as diversas situações no 

que respeita à gestão dos cuidados e à gestão dos recursos humanos. A atribuição da 

responsabilidade de responsável de turno é feita essencialmente aos enfermeiros 

especialistas, embora esta situação nem sempre se verifique. Dado o número reduzido de 

enfermeiros especialistas no serviço, muitas vezes a responsabilidade era atribuída aos 

enfermeiros “peritos” tendo por base o modelo Dreyfus de aquisição de competências de 

Benner (2001). Esta refere que estes “não são difíceis de reconhecer porque, muitas vezes, 

dão opiniões clínicas ou gerem situações complexas de uma maneira notável” (Benner, 2001, 

p. 60). 

O enfermeiro responsável de turno combina simultaneamente a função de gestão dos 

cuidados do serviço no que respeita à gestão de recursos materiais e humanos com a função 

de prestador de cuidados ao doente crítico. 

A liderança é uma característica necessária e requisitada aos enfermeiros por forma a 

influenciar as equipas a promoverem cuidados de enfermagem que vão ao encontro das 

expectativas dos doentes e das suas famílias. É, portanto, uma competência imprescindível 

ao exercício profissional do enfermeiro em que o conhecimento, o autoconhecimento, a 
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comunicação, a energia, as metas e a ação são as principais características de um líder 

eficiente (Tappen, 2005). 

Ao longo do EF, tivemos ainda a oportunidade de acompanhar o enfermeiro gestor 

durante 2 turnos na gestão de recursos humanos e recursos materiais, nomeadamente na 

elaboração de horários, distribuição diária dos doentes pelos enfermeiros tendo subjacente o 

TISS-28, na distribuição dos assistentes operacionais bem como no pedido de material clínico 

e no pedido de medicação, permitindo a aquisição de competências na área da gestão. 

Também a revisão dos conhecimentos apreendidos ao longo da unidade curricular de Gestão 

em Saúde e Governação Clínica revestiu-se igualmente de extrema importância na 

mobilização dos conhecimentos para a sua aplicação em contexto de EF. 

Também nos foi possível colaborar nas decisões da equipa multidisciplinar, que, através 

da participação ativa nos processos de tomada de decisão de uma forma devidamente 

fundamentada, fomentou a gestão dos cuidados. A articulação com os diversos elementos da 

equipa multidisciplinar revelou-se como uma mais-valia na prestação de cuidados e na 

referenciação dos doentes para outros profissionais. 

Conseguimos ainda desenvolver as nossas competências na área da delegação de 

tarefas. Num contexto prático, em que era necessário proceder à entubação orotraqueal de 

um doente, foi possível delegar tarefas nos restantes elementos nomeadamente na 

preparação do material inerente ao procedimento e na preparação da terapêutica, procedendo 

à supervisão das mesmas, contribuindo para a manutenção da segurança e da qualidade na 

realização do procedimento. 

Embora não nos tenha sido possível exercer autonomamente funções de gestão e 

liderança, consideramos que através da observação e da análise crítica do supracitado, foram 

adquiridas as competências no âmbito da gestão de cuidados. 

Competências comuns do enfermeiro especialista 

D - Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 
D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

 

Segundo o descritivo desta competência, é esperado que o EE demonstre “a capacidade 

de autoconhecimento, que é central na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere 

no estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais. Releva a dimensão de Si e 

da relação com o Outro, em contexto singular, profissional e organizacional” (OE, 2019a, p. 

4749). Neste sentido tornaram-se fundamentais os conhecimentos apreendidos ao longo da 

unidade curricular de Relação de Ajuda. 
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Através de autores como Phaneuf e Chalifour, foi possível refletir sobre o 

autoconhecimento do enfermeiro permitindo a mobilização de conhecimentos, estratégias e 

técnicas de comunicação com vista à resolução de situações experienciadas em contexto de 

prática clínica através de uma relação de ajuda. 

Phaneuf (2005) define a relação de ajuda como uma troca comunicacional profunda que 

favorece a criação de um clima de compreensão e de apoio à pessoa que detém a 

necessidade, permitindo-lhe compreender e aceitar melhor a sua situação, e conforme o caso, 

abrir-se à mudança e à evolução pessoal. O enfermeiro deverá estar presente e disponível 

para o outro, demonstrando atitudes de empatia e afetividade, baseando a sua ação na 

compreensão, na presença, na escuta ativa e na aceitação incondicional sem julgamentos de 

valor. 

Chalifour (2008), realça ainda que, para isso, o enfermeiro deverá reconhecer as suas 

próprias impressões (sensações, pensamentos, emoções e necessidades) na presença da 

pessoa, evitando que estas interfiram no cuidado, reforçando, deste modo, a importância do 

autoconhecimento e do aperfeiçoamento profissional.  

Para além da presença nos referenciais teóricos que constituem um dos pilares 

fundamentais da Enfermagem, a relação de ajuda encontra-se igualmente presente nos 

documentos reguladores, nos princípios éticos, legais e na deontologia da profissão. 

Na análise do REPE podemos constatar que “os cuidados de enfermagem são 

caracterizados por: terem por fundamento uma interação entre enfermeiro e utente, indivíduo, 

família, grupos e comunidade; estabelecerem uma relação de ajuda com o utente “ (MS, 1996, 

p. 2960). Segundo o mesmo regulamento, o enfermeiro desenvolve um conjunto de ações 

autónomas, sob sua única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, decidindo “sobre técnicas 

e meios a utilizar na prestação de cuidados de enfermagem, potenciando e rentabilizando os 

recursos existentes, criando a confiança e a participação ativa do indivíduo, família, grupos e 

comunidade” (MS, 1996, p. 2961) de onde faz parte fundamental a relação de ajuda. 

A Deontologia Profissional do enfermeiro, assume que este, no exercício da sua 

profissão, assume o dever de cuidar da pessoa sem qualquer discriminação, abstendo-se de 

realizar juízos de valor e respeitando e fazendo respeitar as opções políticas, culturais, morais 

e religiosas da pessoa, contribuindo para criar um ambiente propício ao desenvolvimento das 

suas potencialidades (AR, 2015). Esta ideia é, aliás, reforçada pelos padrões de qualidade 

dos cuidados de enfermagem, ao referirem que a centralidade dos cuidados se baseia na 

pessoa e no estabelecimento de parcerias baseadas no respeito mútuo, ajudando-a a ser 

proactiva na consecução do seu projeto de saúde (OE, 2001). 

Por sua vez, o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 

reforça que este deverá garantir a construção de estratégias de resolução de problemas em 
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parceria com a pessoa, assegurando o respeito da mesma à escolha e à autodeterminação e 

assegurando o respeito pelos seus valores, costumes, crenças e práticas específicas. O 

enfermeiro especialista é, assim, responsável por garantir um ambiente terapêutico seguro 

baseado na promoção de um ambiente físico, psicossocial, cultural e espiritual gerador de 

segurança e proteção dos indivíduos/grupos. 

No mesmo documento podemos contemplar que o enfermeiro deverá desenvolver 

conhecimento e assertividade, ao deter conhecimentos de si enquanto pessoa e profissional 

e otimizá-los de modo a facilitar a identificação de fatores que podem interferir no 

relacionamento com a pessoa e/ou equipa multidisciplinar. Deverá, também, reconhecer e 

gerir os seus recursos e limites, tendo consciência da influência pessoal na relação 

profissional, atuar de modo a gerir sentimentos e emoções e reconhecer e atuar com recurso 

a técnicas de resolução de conflitos (OE, 2019a). Esta ideia de autoconhecimento é, aliás, 

reforçada por Phaneuf (2005), ao referir que é essencial aos enfermeiros terem o 

conhecimento da sua personalidade, expectativas, necessidades, distorções cognitivas e 

mecanismos de defesa com o intuito de melhorarem as interações que estabelecem com a 

pessoa e sua família. 

Neste contexto, ao longo do EF pudemos fazer uma autorreflexão acerca do nosso 

autoconhecimento sobre algumas das limitações encontradas como forma promotora do 

autoconhecimento. Limitações essas que fomentaram uma pesquisa mais aprofundada sobre 

determinadas temáticas de forma a conseguir adquirir determinadas competências para poder 

agir em conformidade através de uma prestação de cuidados segura e de qualidade. 

Apesar de todo um contexto de estágio altamente desafiante na prestação de cuidados à 

PSC, também a autorreflexão conjunta com o enfermeiro orientador, revelou-se uma mais-

valia na gestão de sentimentos e na promoção da assertividade. A relação para com o doente 

e família foi promotor de um desenvolvimento de uma relação de ajuda onde imperou a 

isenção de juízos de valor através de uma assertividade tanto na componente prática como 

relacional, proporcionando uma prestação de cuidados humanizada. 

Face ao exposto, consideramos ter desenvolvido competências nesta área. 

Competências comuns do enfermeiro especialista 

D - Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 
D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 
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Competências de Mestre em Enfermagem  

2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência;  

6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral 

e da enfermagem em particular. 

 
A enfermagem enquanto disciplina do conhecimento tem fomentado ao longo dos anos a 

realização de estudos “com vista a sustentar as ações e as relações do profissional enfermeiro 

no sistema de saúde, bem como demonstrar o impacto de tais evidências na prática” 

(Pedrosa, Karilena; Oliveira, Isabelle; Feijão, Alexsandra; Machado, 2015, p. 734). Os 

mesmos autores defendem ainda que uma prática baseada em evidências tem como principal 

objetivo a resolução de problemas através da pesquisa de evidências científicas para a melhor 

tomada de decisão, implementação e avaliação dos resultados obtidos conjuntamente com 

as competências do profissional.  

Neste sentido, o EE deve ser detentor de um leque de conhecimentos devidamente 

atualizados à luz da mais recente evidência científica e munido de competências de forma a 

poder estar capacitado para responder a problemas reais e potenciais através de uma 

abordagem devidamente estruturada à PSC. Deve, assim, guiar-se pelas melhores evidências 

disponíveis, pelos princípios reguladores da profissão de enfermagem, pelas políticas de 

saúde em vigor bem como pelos conteúdos abordados ao longo deste curso de mestrado, 

nas respetivas unidades curriculares. 

Segundo Larrabee (2011), uma PBE “é uma iniciativa um tanto recente com comprovada 

eficácia em melhorar a qualidade do cuidado e os resultados dos pacientes” (Larrabee, 2011, 

p. 14). 

A realização e a implementação da IPM permitiram não só a realização de uma análise 

diagnóstica, de um planeamento e de uma intervenção bem como na elaboração de uma 

revisão sistemática da literatura proporcionando igualmente a revisão de um protocolo 

devidamente fundamento na mais recente evidência científica. Esta revisão sistemática, foi 

realizada em forma de artigo científico à luz dos conhecimentos apreendidos na unidade 

curricular de Investigação em Enfermagem, promovendo não só a disseminação do 

conhecimento bem como de uma prática baseada em evidencia científica. Fazendo parte 

integrante da disseminação do conhecimento e formação dos pares, foram realizadas 7 ações 

de formação de forma a proporcionar a aquisição e a consolidação de conhecimentos sobre 

a temática em questão, permitindo igualmente a apresentação do novo protocolo e a proposta 
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de intervenções a inserir no programa informático B-ICU Care® para os registos de 

enfermagem contando com uma adesão de 78,2% da respetiva equipa. 

Coma a realização da revisão sistemática supramencionada (Apêndice II), foi possível o 

seu envio para a revista científica RIASE23 que mereceu a sua aprovação, sugerindo 

pequenas alterações que foram realizadas. O artigo foi novamente encaminhado, 

encontrando-se neste momento aceite e aguarda-se a sua publicação (Figura 8). 

 

Fonte: Elaboração própria 

Face ao referido, consideramos ter atingido as competências em análise. 

 
3.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE EM ENFERMAGEM 

 
O perfil de competências específicas do EEEMCPSC combina o perfil de competências 

comuns do EE anteriormente referido com um “conjunto de competências clínicas 

 
23 RIASE: Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento 

Figura 8 - Aceitação do artigo científico na revista RIASE 



 
 

80 
 

Doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva – segurança e qualidade dos cuidados  

especializadas e concretizadas (…) na área da pessoa em situação crítica (…)” (OE, 2018a, 

p. 19359). 

Segundo o regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho, referente às competências 

específicas do EEEMCPSC, definem-se as seguintes: 
“a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica; 
b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 
conceção à ação; 
c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 
Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e 
adequadas” (OE, 2018a, p. 19359). 

Os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem especializados em enfermagem 

em pessoa em situação crítica segundo o regulamento n.º 361/2015 de 26 de junho, referem 

que 
“os cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica são 
cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma ou 
mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e 
permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando 
incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total. Estes cuidados de 
enfermagem exigem observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e 
sistematizada de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação da 
pessoa alvo de cuidados, de prever e detetar precocemente as complicações, de 
assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil” (OE, 2015c, 
p. 17241). 
 

Tendo em conta que o EEEMCPSC é considerado como um elemento fulcral na resposta 

ao doente crítico através de uma prestação de cuidados de forma segura, vamos de seguida 

prosseguir com a análise reflexiva do processo de aquisição e desenvolvimento das 

competências específicas do EEEMCPSC correlacionando-se estas com as competências de 

Mestre pelo que serão abordadas em conjunto sempre que se verifique a sua pertinência. 

Competência Específica do EEEMCPSC 

1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica. 

 

Esta Unidade Cuidados Intermédios, pertencente ao departamento de MI é caraterizado 

como sendo um serviço altamente complexo e diferenciado necessitando muitas vezes de 

uma atuação munida de todo um conjunto de conhecimentos e habilidades, de forma a prestar 

cuidados de elevada qualidade. Neste campo, o EEEMCPSC assume um papel primordial no 

cuidado à pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica através da mobilização de “conhecimentos e habilidades múltiplas para 

responder em tempo útil e de forma holística” (OE, 2018a, p. 19363). 
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Neste sentido, conseguimos muitas vezes detetar precocemente sinais de instabilidade 

no doente crítico e agir em conformidade de acordo não só com a nossa prática desenvolvida 

decorrente de experiências anteriores, bem como através das aprendizagens decorridas ao 

longo do EF. A abordagem sistematizada do doente crítico bem como a vigilância 

hemodinâmica do mesmo, permitiram igualmente antever e antecipar eventuais focos de 

instabilidade. 

A experiência já adquirida em contexto de Urgência, VMER e Cuidados Intensivos 

decorrentes do percurso profissional até ao dia de hoje, potenciaram o desenvolvimento de 

competências na execução de algumas técnicas que se revestiam de elevada complexidade. 

As 18 semanas correspondentes ao período de estágio foram propícias à realização de alguns 

cuidados técnicos, nomeadamente: entubação e extubação endotraqueal; ventilação 

mecânica invasiva e ventilação não invasiva; oxigenoterapia de alto fluxo; realização e 

interpretação de gasometria arterial; monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva; 

avaliação de pressão venosa central e pressão intra-abdominal; monitorização do ponto 

hemodinâmico com recurso ao cateter PiCCO; colocação, manutenção e remoção de cateter 

venoso central e arterial; drenagens torácicas e abdominais; terapias de substituição renal; 

monitorização do nível de consciência pelo índice bispectral (BIS); monitorização 

neuromuscular (TOF24); cuidados de enfermagem ao doente cirúrgico na realização das mais 

diversas técnicas e o posicionamento em decúbito ventral que foi a nossa área de intervenção 

através de uma IPM. 

As diferentes mudanças existentes no serviço no que respeita à tipologia de doentes 

admitidos nesta Unidade Cuidados Intermédios, foi muito enriquecedora em termos de 

aprendizagens no que concerne à sua casuística. Nesta unidade tivemos a oportunidade de 

contatar com doentes de nível I, nível II e nível III bem como doentes com patologia CoVID-

19. Esta última foi bastante impulsionadora para a aplicação da IPM uma vez que a CoVID-

19 cursa com um quadro de ARDS moderado/grave necessitando muitas vezes do 

posicionamento deste tipo de doentes em decúbito ventral. 

A aplicação das normas e protocolos instituídos no serviço, contribuíram para uma 

uniformização dos cuidados prestados mantendo igualmente uma prática segura e de 

qualidade. Desta forma, destacamos como exemplos: protocolo de desmame ventilatório; 

colocação, manutenção e remoção de dispositivos intravasculares na UCI; despiste de infeção 

da corrente sanguínea associada ao cateter central; controle da glicémia e administração de 

insulina no doente crítico; prevenção e controlo da colonização e infeção por Estafilococus 

 
24TOF: Train-of-four – Corresponde a uma salva de quatro estímulos que podem ser repetidos a cada 10 ou 12 
segundos para avaliação do bloqueio neuromuscular (Fernandes & Pereira, 2019). 
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Aureus Meticilino Resistente (MRSA25); nutrição entérica no doente crítico; manutenção da 

normotermia pós paragem cardíaca; nutrição parentérica no doente crítico; prevenção da 

pneumonia associada ao ventilador; abordagem da via aérea difícil; anticoagulação com 

citrato nas terapias de substituição renal e protocolo de sedação, analgesia e delírio. 

Ao longo do EF tivemos também oportunidade de experienciar a transferência intra-

hospitalar do doente crítico, nomeadamente no encaminhamento deste ao Bloco Operatório, 

transferência para a UCI e na realização de exames complementares de diagnóstico, o que 

requereu um planeamento prévio de forma a proporcionar uma transferência de forma 

coordenada com toda a equipa multidisciplinar. 

No decorrer da unidade curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica 4, foram igualmente 

desenvolvidos conhecimentos e competências em suporte básico de vida (Anexo III), suporte 

imediato de vida (Anexo IV), suporte avançado de vida (Anexo V) e curso avançado de trauma 

(Anexo VI) creditados internacionalmente através de cursos de caráter teórico-prático. A 

frequência destes cursos revelou-se como uma mais-valia na resposta ao doente crítico em 

cenários de paragem cardiorrespiratória e em cenários do foro traumatológico em que se exige 

uma atuação de forma célere e metódica. O fato de desempenhar funções no âmbito do pré-

hospitalar (VMER) permitiu igualmente a consolidação de competências neste âmbito. 

Não só os cuidados ao doente crítico mereceram a sua atenção, sendo que os cuidados 

à família/cuidador mereceram igualmente destaque no nosso processo de cuidados no 

decorrer de processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica. Neste contexto foi 

imprescindível a mobilização de conhecimentos apreendidos ao longo das unidades 

curriculares de Médico-Cirúrgica 1 e Relação de Ajuda. 

A relação interpessoal entre o enfermeiro e a família/cuidador que “possuem quadros de 

valores, crenças e desejos de natureza individual - fruto das diferentes condições ambientais 

em que vivem e se desenvolvem” (OE, 2015b, p. 10087), conduz o enfermeiro frequentemente 

a situações complexas, exigindo deste uma perspetiva do cuidar onde a relação de ajuda 

assume papel preponderante. Exemplo disso, são as situações de crise. 

Uma situação de crise consiste num estado psicológico agudo em que os mecanismos 

habituais de adaptação da pessoa são ineficazes, provocando uma desorganização do 

comportamento (Phaneuf, 2005). A pessoa enfrenta, portanto, uma situação em que se 

encontra incapaz de agir, “desarmada, paralisada pelo choque emocional importante” 

(Phaneuf, 2005, p. 526). 

Ao longo do EF algumas destas situações foram vivenciadas e sempre que possível 

tentámos atuar tentando estabelecer uma relação de ajuda com a família/cuidador. Tanto a 

 
25 MRSA - Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus 
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receção da informação por parte dos familiares sobre instabilidade hemodinâmica do doente 

internado bem como o próprio processo de morte foram situações que apesar da interdição 

de visitas, eram abertas algumas exceções principalmente em situações de fim de vida.  

A transmissão de más notícias é um processo complexo, que compreende um conjunto 

de situações que vão desde a dor crónica e difícil de resolver, à desesperança, ao fracasso 

terapêutico, ao prognóstico reservado, à alteração das expectativas, à doença grave e à morte 

de um familiar ou amigo. Deste modo, importa salientar que a forma como a má notícia é 

transmitida influencia não só a sua perceção no primeiro impacto, mas também a aceitação 

pela pessoa e pela sua família. A comunicação adequada de uma má notícia consolida a 

relação entre o profissional de saúde e a pessoa e/ou família, proporciona uma orientação, 

diminui a incerteza da situação vivenciada pelos mesmos e contribui para a redução de 

sentimentos de medo, isolamento e solidão (Sequeira, 2016). 

Também a comunicação verbal com o doente crítico constituiu um verdadeiro desafio, 

estando esta muitas vezes comprometida, associada a dispositivos como a entubação 

endotraqueal ou processos de sedação/curarização, pelo que, sempre que nos foi possível, 

foram implementados mecanismos alternativos de comunicação como a escrita ou a 

comunicação gestual de forma a minimizarmos sentimentos de frustração ou desconforto pela 

impossibilidade de comunicação manifestada por este. 

Posto isto, consideramos ter desenvolvido a primeira competência específica do 

EEEMCPSC 

Competência Específica do EEEMCPSC 

2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 
conceção à ação. 
 

Segundo a Lei n.º 27/2006 de 3 de julho da Lei de bases da Proteção Civil, no ponto 2 do 

seu artigo 3.º define catástrofe como sendo “o acidente grave ou a série de acidentes graves 

susceptíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, 

afectando intensamente as condições de vida e o tecido sócio-económico em áreas ou na 

totalidade do território nacional” (AR, 2015a, p. 5316). Cenários de catástrofe são situações 

complexas onde imperam a escassez de recursos. Neste sentido os enfermeiros 

desempenham um papel vital em situações desta magnitude, necessitando de um conjunto 

de competências ou habilidades fundamentais para uma resposta adequada de forma rápida 

e eficaz sendo reconhecida pelo ICN e pela WHO a necessidade urgente de capacitação de 

enfermeiros para a atuação em cenários desta complexidade (ICN, 2019).  
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Assim é esperado que 
“perante uma situação de emergência, exceção ou catástrofe o enfermeiro 
especialista atua concebendo, planeando e gerindo a resposta, de forma pronta e 
sistematizada, no sentido da sua eficácia e eficiência, sem descurar a preservação 
dos vestígios de indícios de prática de crime” (OE, 2018a, p. 19363). 

 
Dado que situações de emergência, exceção e catástrofe são consideradas como 

acontecimentos súbitos e inesperados, é expectável que o EEEMCPSC munido de 

conhecimentos e habilidades consiga agir em conformidade através da uma conceção, de um 

planeamento e de uma gestão da sua resposta face a este tipo de situações. Para isso tornou-

se importante a leitura e a familiarização com o plano de contingência do respetivo serviço, 

com o plano de catástrofe externa do Centro Hospitalar bem como dos planos de Contingência 

deste de acordo com o estado epidemiológico de internamentos por SARS-CoV2 do respetivo 

Centro Hospitalar. 

Por forma a desenvolver competências neste âmbito optámos também por realizar um 

estágio num Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro (CMPCOS) durante 

um período de 24 horas correspondente a três dias em turnos de 8 horas acompanhados pelo 

adjunto de comando e enfermeiro especialista em EMC (Anexo I). Para a realização do 

referido estágio foi elaborada uma solicitação do mesmo com o objetivo principal de adquirir 

competências na área da resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe 

(Apêndice XIV). 

Com a realização deste estágio pudemos compreender a estreita relação do corpo de 

bombeiros com a proteção civil como parte integrante desta, bem como os meios de socorro 

disponíveis nos mais variados cenários de emergência, exceção e catástrofe. O referido 

enfermeiro, enquanto agente de proteção civil, deu-nos a compreender de forma clara e 

objetiva a função do EEEMCPSC no que concerne à fase de planeamento e resposta a este 

tipo de situações. 

Durante todo este período de estágio pudemos participar em reuniões diárias sobre o 

ponto de situação a nível distrital nomeadamente condições meteorológicas, risco e/ou 

existência de incêndios e atualização sobre o número de novos casos de infeção por SARS-

cov2. Foi solicitada a nossa colaboração num projeto em desenvolvimento pelo CMPCOS na 

criação de um dispositivo móvel para atuação em situações de exceção, catástrofe e 

multivítimas nomeadamente no que respeita ao material necessário para a atuação neste tipo 

de cenários. 

Com o crescente número de infeções por CoVID-19, a Proteção Civil ativou o seu plano 

de emergência através da abertura de um hospital de campanha num pavilhão por forma a 

poder dar resposta a doentes com esta patologia, rececionando inclusive doentes que não 

pertenciam à sua área de residência, dada a sobrelotação transversal dos hospitais a nível 
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nacional. Apesar de, no decorrer deste estágio, este hospital já se encontrar desativado, foi-

nos possível realizar uma visita a este de forma a perceber não só a capacidade de resposta 

do CMPCOS bem como a perspetiva de toda uma fase de planeamento e execução à luz de 

um EEEMC. 

A visita ao centro municipal de vacinação da cidade, localizado num pavilhão 

gimnodesportivo no coração desta, foi igualmente um momento promotor da aquisição de 

competências neste âmbito através da nossa participação no seu processo de planeamento 

e instalação. Este centro de vacinação que ainda não se encontrava em funcionamento, 

permitiu o nosso contributo na alteração de determinados circuitos, gestão de recursos 

humanos e disposição do material. Como exemplos sugerimos a entrega de etiquetas com a 

hora de administração da vacina por forma de se saber o fim do tempo de espera pós 

vacinação; a localização do carro de urgência e correta alocação do médico responsável no 

espaço pós vacinação. De salientar que, até ao momento o centro de vacinação tem 

funcionado de forma coordenada e que as alterações por nós sugeridas foram consideradas 

uma mais-valia para o seu sucesso. 

Por fim, no decorrer do último dia de estágio no CMPCOS, tivemos ainda a oportunidade 

de participar num exercício internacional de resposta a tsunami e teste ao plano municipal de 

emergência e proteção civil (CPX26) intitulado de NEAMWAVE. Este exercício contou com a 

intervenção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Comissão Municipal de 

Proteção Civil de cada localidade, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as diversas 

corporações de bombeiros a nível nacional, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 

bem como as diferentes autarquias do algarve. Foi uma experiência bastante enriquecedora 

permitindo, no final, uma análise reflexiva sobre os aspetos positivos e os aspetos a melhorar, 

demonstrado o importante contributo que este tipo de exercícios representa no sentido de 

uma melhor resposta contribuindo igualmente para o incremento de competências do 

EEEMCPSC neste âmbito. 

Face ao exposto, consideramos adquirida a competência em análise. 

Competência Específica do EEEMCPSC 

3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 
Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 
 

 
26Command Post Exercise – Exercício de Postos de Comando 
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As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) são consideradas como de 

importância crescente à escala mundial, não se podendo ignorar estas nem o seu impacto 

nos doentes, unidades de saúde e na comunidade, pois além de aumentarem a mortalidade 

e a morbilidade, aumentam igualmente o tempo de internamento e os custos em saúde 

associados (DGS, 2017). 

Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) definem-se assim, como infeções 

que os doentes adquirem enquanto recebem tratamentos médicos hospitalares durante a 

prestação de cuidados, podendo resultar numa hospitalização mais prolongada, incapacidade 

a longo prazo, aumento da resistência de microrganismos a agentes antimicrobianos bem 

como um acréscimo de custos para os sistemas de saúde. Estas podem surgir após a alta 

não se restringindo apenas às infeções adquiridas em contexto hospitalar (WHO, 2011). 

AS UCI são consideradas como os locais de maior prevalência das IACS, onde a adoção 

de medidas invasivas para monitorização e manutenção das funções vitais bem como a 

adoção de técnicas e procedimentos mais complexos associados a uma instabilidade do 

doente crítico, são propícias ao surgimento das IACS. No sentido da melhoria da qualidade 

dos cuidados prestados, tornou-se fundamental a revisão dos conteúdos abordados ao longo 

da unidade curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica 5 bem como a leitura e familiarização 

com os protocolos instituídos no serviço, subjacentes a normas emanadas pela DGS na 

prevenção e controlo das IACS relativas a feixes de intervenções referenciadas anteriormente 

nas competências comuns do EE no domínio da melhoria da qualidade. 

Nesta UC foi-nos possível a elaboração de um trabalho sobre precauções baseadas nas 

vias de transmissão com recurso a recomendações internacionais da European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDPC) (ECDPC, 2021), da OMS, da DGS, relatórios 

nacionais e europeus do PPCIRA bem como normas instituídas no Centro Hospitalar pelo 

GCL-PPCIRA. 

Neste sentido e após verificarmos essa necessidade, decidimos realizar esta formação 

em contexto de serviço (Apêndice XV) com o respetivo plano de sessão (Apêndice XVI) à 

semelhança daquilo que foi feito na UC com as respetivas adaptações face ao contexto do 

serviço e às necessidades apresentadas, com o principal objetivo de capacitar os enfermeiros 

da UCI e da Unidade de Cuidados Intermédios da referida UH na promoção de medidas de 

prevenção e controlo de infeções e resistência a antimicrobianos, garantindo a segurança e a 

qualidade dos cuidados prestados à PSC. Para isso consultámos o GCL-PPCIRA do Centro 

Hospitalar da referida UH, solicitando dados sobre a prevalência dos principais 

microrganismos nos dois serviços referentes aos anos de 2019 e 2020 dos quais destacamos:  

Clostridium difficile, MRSA, Enterobacteriacea produtora de carbapenemase, Pseudomonas 

aeruginosa MR e Acinetobacter baumannii MR. 
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Esta formação revestiu-se de extrema importância dado o contexto atual vivenciado, na 

medida em que na prestação direta de cuidados aos doentes com SARS-cov2, as precauções 

baseadas nesta via de transmissão devem estar sempre presentes e atualizadas de forma a 

prestar cuidados de qualidade e de forma segura. O momento atual era de medo e incerteza 

pelo que a demonstração da colocação e da remoção do equipamento de proteção individual 

na prestação de cuidados aos doentes com esta patologia, permitiu a desmistificação e o 

esclarecimento de dúvidas e receios por parte dos elementos das equipas de ambos os 

serviços. 

De salientar que durante a implementação da IPM do qual resultou a elaboração de uma 

revisão sistemática, um dos artigos contemplado fazia referência ao aumento acrescido de 

PAV associada ao posicionamento do doente em decúbito ventral. No estudo de Ayzac et al. 

(2016) foi avaliado o impacto do decúbito ventral na incidência da PAV e o papel desta na 

mortalidade. Verificou-se uma taxa de incidência de PAV acrescida aquando do 

posicionamento do doente em decúbito ventral por 100 dias de VMI, um aumento da 

probabilidade de PAV ao fim de 90 dias de internamento, bem como uma maior taxa 

mortalidade associada, permitindo, deste modo, a sensibilização dos enfermeiros para o 

cumprimento dos feixes de intervenção associados à PAV. 

Por tudo isto, podemos considerar que as IACS constituem atualmente um motivo de 

preocupação e um verdadeiro desafio para todos os profissionais de saúde principalmente no 

que respeita à PSC. Neste campo, o EEEMCPSC assume um papel fundamental dada a 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 

respondendo eficazmente na prevenção e no controlo de infeção e resistência a 

Antimicrobianos (OE, 2018a). 

Dado o supracitado, consideramos ter desenvolvido competências no âmbito da 

prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

4 - Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo 

da vida; 

7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 

 

Dado que as competências de Mestre em Enfermagem acima referidas são consideradas 

como indissociáveis das competências comuns e específicas do EEEMCPSC que 
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anteriormente foram alvo de análise, reflexão e fundamentação, consideramos que também 

estas duas foram igualmente desenvolvidas.  
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CONCLUSÃO 

 

A realização do presente relatório, resultante de todo um processo de aprendizagens e 

aquisição de competências, permitiu-nos a descrição e análise reflexiva das atividades 

desenvolvidas ao longo deste curso de Mestrado com principal destaque não só para a 

unidade curricular EF bem como para os conteúdos abordados e desenvolvidos nas diferentes 

unidades curriculares que se revelaram como fundamentais neste processo. 

As competências comuns do EE bem como as competências específicas de EEEMCPSC 

e as competências de Mestre em Enfermagem, permitiram a aquisição de conhecimentos e 

competências considerados como fundamentais na prestação de cuidados de forma segura e 

de qualidade à PSC à luz da mais recente evidência científica. 

A apreciação do contexto clínico onde foi desenvolvido o EF, através de um 

enquadramento legal e institucional do respetivo Centro Hospitalar, bem como dos recursos 

disponíveis e da análise da gestão e produção dos cuidados, permitiu-nos uma análise crítica 

para a implementação de uma IPM, considerando ser um local de estágio adequado para todo 

o processo de aquisição e desenvolvimento de competências. 

A referida IPM, inserida na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida” e na 

metodologia de projeto de Ruivo et al. (2010)  foi descrita ao longo deste relatório. A 

necessidade de aquisição e consolidação de conhecimentos e competências relacionadas 

com o posicionamento do doente em decúbito ventral requeria uma intervenção numa 

uniformização de procedimentos e atualização dos cuidados. Com a atualização do protocolo 

já existente na instituição alicerçada por uma revisão sistemática da literatura, com a criação 

de intervenções no aplicativo informático para o registo dos cuidados de enfermagem 

inerentes bem como a realização de formações em contexto de serviço, revelaram-se como 

fundamentais de forma a fomentar uma prática uniformizada, segura e de qualidade. Para a 

sua implementação foram definidas atividades e estratégias que se revelaram essenciais na 

concretização dos objetivos aos quais nos propusemos. 

A implementação desta IPM ancorada com o Modelo para Mudança da Prática Baseada 

em Evidências de Larrabee (2011), fomentou a criação de uma prática atualizada de cuidados 

baseada em evidência científica atual, na experiência clínica da autora e dos enfermeiros na 

sua generalidade, repercutindo-se numa melhoria na prática dos cuidados e na satisfação dos 

doentes. 
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A redação do presente relatório culminou com uma análise reflexiva de todas as 

atividades e competências desenvolvidas no âmbito das competências comuns e específicas 

do EEEMCPSC e as competências de Mestre em Enfermagem as quais consideramos ter 

alcançado através uma análise crítica e devidamente fundamentada. 

As orientações de trabalho bem como todo o processo inerente à realização do presente 

relatório revelaram-se igualmente como fundamentais no desenvolvimento de competências, 

incremento da capacidade de análise e reflexão crítica, de argumentação fundamentada com 

base na teorização e na evidência científica, nos processos de pesquisa, na escrita científica 

e na comunicação científica. 

Apesar de todos os constrangimentos inerentes a este curso de Mestrado decorrentes de 

uma situação de pandemia por todos nós vivenciada, permitiu-nos chegar ao fim, embora, isto 

seja apenas o início. O início de uma prática de cuidados de excelência e de uma elevação 

ao expoente máximo daquilo a que Enfermagem se designa enquanto profissão e disciplina 

do conhecimento. 
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ANEXO I - Declaração de Estágio no Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de 

Socorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
 

Doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva – segurança e qualidade dos cuidados  

 

 



 
 

203 
 

Doente em decúbito ventral submetido a ventilação mecânica invasiva – segurança e qualidade dos cuidados  
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ANEXO III - Certificado de formação em Suporte Básico de Vida 
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ANEXO V - Certificado de formação em Suporte Avançado de Vida 
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ANEXO VI - Certificado de formação Avançada em Trauma 
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