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RESUMO 

Nos últimos anos, com o reconhecimento dos benefícios terapêuticos da ventilação não invasiva [VNI], 

houve um aumento da sua utilização, exigindo educação dos profissionais de saúde. O sucesso desta téc-

nica depende de vários fatores, entre eles conhecimentos e competências por parte dos enfermeiros que 

prestam cuidados. Esta área insere-se numa das competências especificas do enfermeiro especialista, o 

cuidado à pessoa/família a vivenciar processos complexos de doença crítica, em que o enfermeiro deve 

ser capaz de responder eficazmente perante as situações mobilizando conhecimentos e habilidades nas 

intervenções desenvolvidas. 

Com o presente relatório de estágio pretende-se abordar as diferentes etapas do Projeto de Interven-

ção [PI] desenvolvido, cujo objetivo principal foi contribuir para a prestação de cuidados de enfermagem 

de qualidade à pessoa submetida a VNI no serviço de urgência, promovendo a melhoria contínua e a 

segurança dos cuidados, com base em evidência científica. 

Pretende-se ainda descrever o processo de aquisição e desenvolvimento de competências específicas 

e comuns de enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, na área de Enfermagem à pessoa 

em situação crítica e as competências de mestre em enfermagem, através de análise e reflexão do per-

curso desenvolvido. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem médico-cirúrgica; ventilação não invasiva; competências; melhoria con-

tínua da qualidade; segurança dos cuidados. 
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ABSTRACT 

In recent years, with the recognition of the therapeutic benefits of non-invasive ventilation [NIV], its 

use has increased, requiring education from professionals. The success of this technique depends on se-

veral factors, including knowledge and skills on the part of nurses who provide care. This area is part of 

one of the specific competences of the specialist nurse, the care of the person/family experiencing com-

plex processes of critical illness, in which the nurse must be able to respond effectively to situations, mo-

bilizing knowledge and skills in interventions developed. 

This internship report intends to address the different stages of the developed Intervention Project 

[PI], whose main objective was to contribute to the provision of quality nursing care to the person under-

going NIV in the emergency service, promoting continuous improvement and the safety of care, based on 

scientific evidence.  

It is also intended to describe the process of acquisition and development of specific and common 

competences of nurses specializing in medical-surgical nursing, in the area of Nursing for the person in 

critical situation and the competences of a master in nursing, through analysis and reflection of the course 

developed.  

 

 

Keywords: Medical-surgical nursing; non-invasive ventilation; skills; continuous quality improvement; 

safety of care. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio [RE] surge no âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação, Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, ministrado 

no Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Saúde, e tem como finalidade descrever o PI desen-

volvido e realizar a análise reflexiva acerca da aquisição e desenvolvimento de competências comuns e 

específicas do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, pessoa em situação crítica e 

competências de mestre em enfermagem.  

O Mestrado em Enfermagem, segundo o aviso n. ° 5622/2016, publicado em Diário da República, 2.ª 

série – n. ° 84 de 2 de maio de 2016, tem como objetivo garantir a formação especializada, através do 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos e competências humanas, científicas e relacionais, 

que permitem ao enfermeiro a melhoria da qualidade dos cuidados prestados na sua área de intervenção. 

O enfermeiro especialista em enfermagem médico cirúrgica [EEEMC] é aquele que possui um con-

junto de conhecimentos, capacidade e habilidades, que mediante as necessidades de saúde da pessoa, 

mobiliza para prestar cuidados a diversos níveis (Regulamento n.⁰ 429/2018 da OE, 2018). 

O local eleito para a realização do estágio final foi o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica [SUMC] de 

uma Unidade Local de Saúde [ULS] do Alentejo, por proporcionar a prestação de cuidados à pessoa em 

situação crítica, consolidar conhecimentos adquiridos durante a formação teórica e desenvolver perícia 

na tomada de decisão e gestão de cuidados. A elaboração do projeto de estágio [PE] com os objetivos a 

atingir e atividades a desenvolver, permitiu estabelecer o caminho a percorrer e gerir o tempo.  

A pessoa em situação crítica vive o fenómeno da incerteza devido à incapacidade em atribuir signifi-

cado ao evento de doença. O conhecimento da incerteza, permitirá ao enfermeiro compreender e analisar 

os dados para poder tomar decisões sobre as intervenções a realizar. Este tem a capacidade de intervir 

no processo ajudando a pessoa a determinar o significado dos acontecimentos relacionados com a do-

ença, atribuindo valor e prevendo os resultados. Tendo em conta a individualidade de cada pessoa e a sua 

resposta à condição de saúde, a teoria de enfermagem selecionada para guiar os cuidados prestados foi 

a Teoria de médio alcance de Merle Mishel – Teoria da Incerteza na Doença. 

As doenças respiratórias têm um grande impacto na saúde, na sociedade e na economia, quer pela 
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taxa de mortalidade quer pela morbilidade associada. A VNI assume um papel cada vez mais importante 

no tratamento da insuficiência respiratória, refletindo-se no aumento progressivo da sua utilização na 

prática clínica, com benefícios indiscutíveis. O sucesso desta terapia depende maioritariamente da correta 

seleção da pessoa, da monitorização contínua e dos profissionais de saúde (Rochwerg et al., 2017). O 

enfermeiro é o profissional de saúde responsável pelo início, monitorização e manutenção da VNI, de-

vendo possuir conhecimentos e experiência sobre os cuidados inerentes de forma a garantir o sucesso do 

tratamento. O PI desenvolvido visa uniformizar a prestação de cuidados de enfermagem à pessoa subme-

tida a VNI na ULS, no âmbito da segurança do doente e melhoria contínua da qualidade dos cuidados. 

Para a sua concretização optámos por seguir a metodologia de projeto, que tem como premissa a resolu-

ção de uma situação real com base no conhecimento teórico para uma aplicação prática posterior (Ruivo 

et al., 2010). O enquadramento teórico do PI foi realizado através de uma revisão de escopo sobre o tema, 

de modo a fornecer conhecimentos baseados em evidência científica.  

O processo de aquisição de competências é gradual e a aprendizagem desenvolve-se em contextos 

de grande complexidade e especificidade (Benner, 2001). A aquisição de competências de enfermeiro 

especialista em enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica e mestre em enfermagem de-

ram-se deveu-se à aplicação e mobilização de conhecimentos da formação teórica, pesquisas bibliográfi-

cas e experiência profissional fundamentando os cuidados prestados e conduta adotada, da diversidade 

e complexidade de situações vivenciadas e da relação com a pessoa/família e equipa multidisciplinar, 

aproveitando as oportunidades para crescer e melhorar. 

Este relatório encontra-se dividido em quatro partes. A primeira parte diz respeito ao enquadramento 

teórico, e nela são abordadas as principais temáticas relacionadas com o estágio e PI. A segunda parte 

corresponde à caraterização do local e estágio, onde é feita referência aos recursos existentes e metodo-

logia de trabalho. A terceira parte refere-se ao PI, onde é relatado o percurso desenvolvido nas diversas 

etapas até a sua conclusão. Por fim, na quarta parte, é feita uma análise reflexiva das competências co-

muns e específicas do enfermeiro especialista, bem como das competências de mestre que foram adqui-

ridas e desenvolvidas durante este período. 

Importa referir que a elaboração do presente documento teve como base o regulamento do estágio 

final e visou o cumprimento das normas gramaticais do acordo ortográfico em vigor, bem como as regras 

de referenciação de autores da American Psychological Association [APA] – 7ª Edição (2020).  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O enquadramento teórico ou concetual carateriza-se pela definição do tema e tem como finalidade 

criar um quadro de referência para a prática, servindo de orientação para o desenvolvimento e aquisição 

de competências (OE, 2001). Para Fortin (1999, p. 39), o enquadramento teórico refere-se a “um processo, 

a uma forma ordenada de formular ideias, de as documentar em torno de um assunto preciso, com vista 

a chegar a uma concepção clara e organizada do objecto em estudo”. 

Neste capítulo apresentamos o enquadramento teórico que orientou a nossa prática ao longo deste 

percurso. Em primeiro, falamos da Teoria de Incerteza na Doença, de Merle Mishel, na qual nos baseámos 

para nortear a prestação de cuidados durante o estágio final. Em seguida, abordamos os cuidados à pes-

soa em situação crítica, sendo estes o cerne da área de especialização enfermagem médico-cirúrgico: a 

pessoa em situação crítica. Posteriormente, fazemos referência ao tema do PI - VNI, onde constam as 

intervenções de enfermagem identificadas na literatura científica. E, por fim, abordamos a segurança e a 

melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, por ser o âmbito em que se insere o projeto desenvol-

vido.  

 

 

1.1. Teoria da Incerteza na Doença 

A enfermagem é uma “disciplina do conhecimento (…) colocada ao serviço das necessidades de saúde 

da pessoa em todas as etapas do ciclo vital”. O conhecimento em enfermagem é o meio através do qual 

toda a intenção de cuidar é conseguida, sustentando o que os enfermeiros fazem. Este irá informar o 

cuidado a prestar a partir de perspetivas teóricas e práticas, sendo fundamental incorporar ambas na 

prática permitindo a realização de um adequado diagnóstico, justificar as intervenções e adotar práticas 

seguras e consistentes (Nunes, 2018, p. 35). 
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Segundo Schultz e Meleis (1988) “a epistemologia de enfermagem é o estudo das origens do conheci-

mento em enfermagem, sua estrutura e métodos, os padrões de conhecimento dos seus membros e os 

critérios para validar suas afirmações de conhecimento.”1 

Em 1978 Barbara Carper identificou quatro padrões do conhecimento que distinguiam a disciplina de 

enfermagem: o conhecimento empírico (a ciência da enfermagem); o conhecimento ético (a ética da en-

fermagem); o conhecimento estético (a arte da enfermagem) e o conhecimento pessoal (Vision, 2000). 

Goodman e Moule (2009) referem que o conhecimento de enfermagem é extraído de uma base multifa-

cetada e que inclui evidências que derivam da ciência, experiência e compreensão pessoal. A ciência de 

enfermagem depende de dados sensoriais e fatos validados que descrevem e explicam estruturas concei-

tuais dentro da enfermagem, ou seja, a ciência de enfermagem é interdependente com a teoria da enfer-

magem.  

A teoria de enfermagem é a visão sistemática dos fenómenos de enfermagem que descrevem, expli-

cam, preveem e prescrevem resultados relacionados à adaptação humana à saúde e à doença (Vision, 

2020). Tomey e Alligood (2004) referem que a teoria de enfermagem é um conjunto de conceitos especí-

ficos derivados de um modelo concetual, com a finalidade de especificar os fenómenos contidos nesse 

modelo e fornecer uma estrutura para a interpretação de comportamentos, situações e eventos, forne-

cendo indicações.  

A teoria é essencial para a prática profissional auxiliando o enfermeiro organizar, compreender e ana-

lisar dados relativamente à pessoa para poder tomar decisões sobre as intervenções a planear. Na pers-

petiva de Colley (2003) a teoria ajuda a determinar o que se sabe e o que se precisa saber, e isso ajuda a 

conhecer o que deve formar a base da prática ao descrever explicitamente a enfermagem. Os benefícios 

de ter um corpo teórico de enfermagem definido são a melhoria da prestação de cuidados à pessoa e uma 

comunicação efetiva entre pares. 

No sentido de alicerçar a prática desenvolvida durante o estágio final e realização do PI escolhemos a 

Teoria de Incerteza na Doença de Merle Mishel, uma vez que esta é inscrita como uma teoria de médio 

alcance, tendo origem e aplicação na prática clínica, o que permite sustentar o desenvolvimento do co-

nhecimento. 

 
1 Schultz & Meleis (1988) “Nursing epistemology is the study of the origins of nursing knowledge, its struture and 
methods, the patterns of knowing of its members, and the criteria for validating its knowledge claims.” 
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A Teoria da Incerteza na Doença (Uncertainty in Illness Theory) proposta por Merle Mishel, publicada 

em 1988, aborda a incerteza durante as fases de diagnóstico e tratamento de uma doença (Tomey & 

Alligood, 2004). Nesta, é descrita a forma como a pessoa constrói o significado de eventos da doença, em 

que a incerteza é a ausência de significado (Mishel, 1988). 

Segundo a teoria, a incerteza é definida como a incapacidade da pessoa em determinar o significado 

de acontecimentos relacionados com a doença, assim como de atribuir um valor definido e/ou prever 

resultados. A incerteza pode desenvolver-se sempre que a pessoa não consiga formar um esquema cog-

nitivo para eventos de doença. O esquema cognitivo é a interpretação subjetiva da doença, do tratamento 

e da hospitalização (Smith & Liehr, 2014). Na figura 1 está representada a Teoria da Incerteza na Doença 

de Merle Mishel de 1988. 

Figura 1 - Uncertainty in illness (Middle Ranger Theory for Nursing) 

 

Fonte: Smith & Liehr, 2014 

De acordo com a teoria, o quadro de estímulos, a capacidade cognitiva da pessoa e a estrutura provi-

dencial que antecedem a incerteza, oferecem informação à pessoa que posteriormente é processada com 

vista à construção de um esquema cognitivo para eventos de doença (Mishel, 1984). 

O quadro de estímulos refere-se à forma, composição e estrutura dos estímulos que a pessoa compre-

ende, sendo composto por três elementos que são: o padrão de sintomas, a familiaridade com o evento 

e a congruência do evento (Smith & Liehr, 2014). Mishel (1988) menciona que quando os sintomas for-

mam um padrão existe menos incerteza, haverá menos dúvidas sobre o estado da doença. As fontes de 

incerteza apontadas são a natureza ambígua dos sintomas e a consequente dificuldade em determinar o 
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significado das sensações físicas (Tomey & Alligood, 2004). A congruência do evento é a consistência entre 

o esperado e o vivenciado em eventos relacionados com doença. Em caso de incongruência entre o espe-

rado e o experimentado surgiram dúvidas sobre a previsibilidade e estabilidade do evento e consequen-

temente causaram incerteza. Por fim, a familiaridade com o evento refere-se ao grau em que a situação 

é habitual. A familiaridade é criada através de um mapa cognitivo constituído com base na experiência 

com o ambiente, neste caso com ambiente de cuidados de saúde. Os elementos do quadro estão inver-

samente relacionados com a incerteza, ou seja, quanto mais consistentes e familiares forem os sintomas 

e mais congruente o evento, menor é a incerteza (Mishel, 1988). 

Os elementos do quadro de estímulos são influenciados por duas variáveis: a capacidade cognitiva e 

os fornecedores de estrutura. A capacidade cognitiva é a capacidade da pessoa em processar a informa-

ção, no caso desta ser limitada reduzirá a perceção da pessoa sobre os elementos do quadro de estímulos. 

Os fornecedores de estrutura são os recursos existentes para ajudar a pessoa a interpretar o quadro de 

estímulos, com vista a reduzir o estado de incerteza podendo ser prestado ao nível educacional e/ou apoio 

social (Mishel, 1981; Mishel, 1988). 

Para que o reconhecimento e a classificação de eventos relacionados com a doença ocorram, os estí-

mulos devem ser específicos, familiares, consistentes, completos, limitados em número e claros em limi-

tes (Smith & Liehr, 2014). 

De acordo com a teoria, após a formulação da incerteza esta pode ser avaliada como um perigo ou 

como uma oportunidade. A incerteza avaliada como perigo, faz com que a pessoa desenvolva mecanismos 

de coping na tentativa de reduzir a incerteza e gerir as emoções por esta produzida. Nas situações de 

exposição prolongada à incerteza percecionada como perigo a pessoa pode vivenciar pensamentos nega-

tivos e desenvolver perturbações emocionais. Por outro lado, quando a incerteza é avaliada como opor-

tunidade a pessoa desenvolve mecanismos de coping para manter a incerteza. Sempre que os mecanis-

mos de coping implementados sejam eficazes ocorrerá a adaptação. Nas situações de incerteza continu-

ada, a pessoa pode aceitá-la como sendo natural da vida (Mishel, 1988; Tomey & Alligood, 2004). 

Mishel (1988) expõe que a avaliação numa situação de incerteza envolve dois processos: a inferência 

e a ilusão. No processo de inferência a incerteza é avaliada através de exemplos relacionados com o 

evento, com base em aspetos da personalidade, experiência e conhecimentos gerais da pessoa. Quando 

a incerteza é considerada um perigo, em resultado de uma avaliação de inferência, a pessoa apresenta 

uma perspetiva pessimista e a uma avaliação negativa do futuro. O processo de ilusão é a conceção de 

crenças a partir de crenças de incertezas, geralmente com uma perspetiva positiva. Quando as ilusões são 
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produzidas a partir da incerteza, a incerteza é avaliada como oportunidade, isto acontece nas situações 

em que a manutenção da esperança depende da existência de incerteza (Mishel, 1988; Smith & Liehr, 

2014). Na perspetiva de Yingzi (2017) os prestadores de cuidados podem ajudar a pessoa a construir ilu-

sões de apoio através de informação fornecida que enfatize a incerteza relativamente à situação, na qual 

esta possa projetar um resultado positivo. 

Na avaliação da incerteza como perigo, a pessoa mobilizará recursos de enfrentamento de forma a 

reduzir a incerteza e gerir a emoção causada pela avaliação. Existem duas formas de reação perante o 

perigo: a mobilização e a gestão de afetos. Na mobilização a principal estratégia utilizada pela pessoa para 

reduzir a incerteza é a procura de informação, para modificar a perspetiva da incerteza. Geralmente a 

informação é colhida junto dos profissionais de saúde, funcionando estes como antecedentes de incer-

teza, estruturando a informação para prevenir e reduzir a incerteza. Se as técnicas de mobilização aplica-

das não forem eficazes, serão então adotadas as estratégias de controlo de efeitos. O objetivo destes 

métodos, é que a pessoa consiga gerir as respostas emocionais, essencialmente a ansiedade, devido à 

impotência em modificar a incerteza (Mishel, 1988).  

Quando a incerteza é considerada uma oportunidade esta resulta da avaliação positiva dos processos 

de inferência ou ilusão. A natureza vaga de uma situação incerta permite que a pessoa a transforme numa 

situação positiva, e assim prevenir a perceção de um resultado negativo. Na situação em que a incerteza 

é avaliada como oportunidade decorrente do processo de ilusão são utilizados métodos de amorteci-

mento para apoiar a incerteza. O amortecimento serve o propósito de bloquear novos estímulos que po-

derão alterar a visão de incerteza, e pode incluir estratégias de evitar, ignorar e reordenar prioridades a 

neutralizar (Mishel, 1988). Se as estratégias de enfrentamento forem eficazes para um acontecimento 

incerto avaliado como um perigo ou uma oportunidade, a adaptação ocorrerá (Mishel, 1984). 

A incerteza altera quase todos os aspetos da vida da pessoa, em resposta à confusão e desorganização 

criada, pressupondo uma adaptação. Sendo assim, a incerteza, nomeadamente na situação que põe a 

vida em risco, pode conduzir a um novo nível de perspetiva de vida, inserindo o crescimento e a mudança 

devido à experiência da incerteza (Tomey & Alligood, 2004). 

O serviço de urgência é caracterizado por um contexto onde são prestados cuidados à pessoa com 

quadro clínico de instalação súbita e necessidade de intervenção rápida, encontrando-se ansiosa por des-

conhecer o diagnóstico. O facto de esta não compreender a situação de doença irá gerar incerteza, influ-

enciando os cuidados. O enfermeiro durante a prestação de cuidados, tem a possibilidade de identificar 

e intervir em situações em que as pessoas vivenciam o fenómeno da incerteza, delineando estratégias 
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para que ocorra a adaptação. Com base na avaliação da incerteza da pessoa, o enfermeiro planeia inter-

venções com vista à satisfação das necessidades sentidas, tal como a OE (2001) refere “os cuidados de 

enfermagem tomam por foco de atenção a promoção dos projetos de saúde que cada pessoa vive e per-

segue”. O enfermeiro com conhecimento e experiência sobre processo de incerteza relativamente a de-

terminados diagnósticos tem a capacidade de intervir de forma preventiva, auxiliando a pessoa a desen-

volver estratégias de coping eficazes para gerir a situação (Mishel, 1988).  

Uma vez que, a teoria de incerteza na doença é uma teoria de médio alcance que explica fenómenos 

específicos, se situa no menor nível de abstração e apresenta apenas particularidades da prática de en-

fermagem, decidimos também englobar o metaparadigma de enfermagem definido da OE para apoiar a 

nossa prática (OE, 2001; Tomey & Alligood, 2004). 

O metaparadigma da enfermagem é o conjunto dos quatro conceitos principais usados na enferma-

gem que fundamentam a prática; são eles: a pessoa, o ambiente, a saúde e os cuidados de enfermagem. 

A OE (2001) defende a conformidade do discurso dos enfermeiros, pelo que se assiste à necessidade de 

definir alguns conceitos que são a base de trabalho do exercício profissional dos enfermeiros. Estes con-

ceitos compõem os enunciados descritivos de qualidade do exercício profissional dos enfermeiros (OE, 

2001). Seguidamente são descritos resumidamente os conceitos que defendemos para este enquadra-

mento teórico.  

A saúde é o estado e a representação mental da condição individual, subjetiva e não oposta ao con-

ceito de doença. É um processo dinâmico e contínuo da procura de equilíbrio, que se traduz no controlo 

do sofrimento, no bem-estar físico e no conforto emocional, espiritual e cultural (OE, 2001). 

A pessoa é um ser social e agente intencional de comportamentos, única, com dignidade própria e 

direito a autodeterminar-se. “Os comportamentos da pessoa são influenciados pela interação com o am-

biente onde vive e se desenvolve”. Esta é centro de processos não intencionais, em que as funções fisio-

lógicas interferem na procura do melhor equilíbrio e são influenciadas pela condição psicológica que por 

sua vez é afetada pelo bem-estar e conforto físico (OE, 2001, p. 6).  

O ambiente “no qual as pessoas vivem e se desenvolvem é constituído por elementos humanos, físi-

cos, políticos, económicos, culturais e organizacionais, que condicionam e influenciam os estilos de vida 

e que se repercutem no conceito individual de saúde”, sendo necessário o enfermeiro focalizar a sua 

intervenção na interdependência pessoa/ambiente (OE, 2001, p. 7). 
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Os cuidados de Enfermagem centram-se na relação interpessoal entre o enfermeiro e a pessoa. Nesta 

relação, o enfermeiro tem a capacidade de compreender e respeitar a pessoa numa perspetiva multicul-

tural, abstendo-se de juízos de valor. A relação terapêutica estabelecida é dinâmica e caracteriza-se pela 

parceria com a pessoa cuidada, respeitando as suas capacidades e valorizando o seu papel, ajudando-a 

na consecução do seu projeto de saúde e envolvendo as pessoas de referência. Os cuidados de Enferma-

gem inserem-se num contexto multiprofissional. O cuidar autónomo dos enfermeiros é direcionado na 

abordagem sistémica e sistemática das necessidades de cuidados e visam a satisfação da pessoa cuidada, 

a promoção da saúde e a prevenção de complicações, a maximização do bem-estar, do autocuidado e da 

readaptação funcional. A organização dos cuidados de Enfermagem integra um quadro de referência para 

o exercício profissional, incorpora os resultados da investigação na sua prática e reflete uma intenção de 

procura de melhoria contínua da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros (OE, 2001). 

A prática de cuidados fundamentada na teoria permite-nos compreender melhor os fenómenos exis-

tentes e consequentemente estar mais preparados para prestar cuidados atendendo à complexidade das 

situações, garantindo a qualidade e segurança. Abranger os vários tipos de conhecimento em enferma-

gem na prestação de cuidados é fundamental, pois só assim é possível atingir a excelência. 

Uma situação de enorme complexidade é a pessoa em estado crítico. Os cuidados de enfermagem 

perante este tipo de situação exigem conhecimento e competências específicas para que sejam eficazes 

e em tempo útil. No ponto seguinte falaremos sobre os cuidados à pessoa em situação crítica.  

 

 

1.2. Cuidados à Pessoa em Situação Crítica 

A pessoa em situação crítica segundo o regulamento n.⁰429/2018 da OE (2018, p. 19362) é 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.”. Esta, devido à 

sua condição, requer cuidados contínuos que permitam “manter as funções básicas vitais de vida, preve-

nindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a recuperação total”. Os cuidados englo-

bam a avaliação diagnóstica e a monitorização constante de forma a conhecer a situação da pessoa, de 

prever e detetar precocemente as complicações e de assegurar uma intervenção precisa, eficiente e em 

tempo útil (Regulamento n.⁰ 429/2018 da OE, p. 19362). 
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Qualquer pessoa em estado de doença crítica, tem o direito de ser assistida por profissionais qualifi-

cados através de cuidados específicos, contínuos e especializados. Cuidar da pessoa em situação crítica 

revela-se uma realidade diferente na esfera do cuidar em enfermagem exigindo conhecimentos, compe-

tências e atitudes, onde cada intervenção, pode decidir ou conduzir o rumo ou o desfecho da pessoa. A 

aquisição de competências que visem o cuidado eficaz e com qualidade, requerem conhecimentos teóri-

cos sobre vários temas, experiência, olhar clínico, sentido crítico, relação e capacidade de gestão e lide-

rança. Tal como nos diz Benner (2001), o desenvolvimento profissional é um processo gradual que de-

pende das nossas referências profissionais, experiências e do nosso investimento pessoal, pois a evolução 

de principiante a perito não é estanque nem linear. 

O enfermeiro especialista é o profissional de saúde que possui formação humana, técnica e científica 

adequada para prestar cuidados em qualquer situação, particularmente em contextos de maior comple-

xidade, possuindo competências clínicas especializadas e garantido a qualidade dos cuidados (OE, 2018b). 

Os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem especializados em enfermagem em pessoa crítica 

(OE, 2017b) evidenciam categorias de enunciados descritivos que devem ser do conhecimento do enfer-

meiro auxiliando na prática. Assim, através das competências que lhe são exigidas, o enfermeiro especia-

lista deve procurar a satisfação do cliente, a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-

estar e o autocuidado e a readaptação funcional. Para tal, deve possuir conhecimento aprofundado no 

domínio específico de enfermagem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos 

problemas de saúde, demonstrando níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, sendo o 

elemento de enfermagem mais habilitado para cuidar da pessoa adequando a prática e conhecimento às 

situações (OE, 2017b).  

Benner et al. (2011) na teoria da Sabedoria Clínica e Intervenções em Cuidados Agudos e Críticos (The-

ory clinical wisdom and interventions in acute critical care) referem que os cuidados à pessoa em contexto 

crítico possuem sete domínios distintos que são: a função de ajuda; a função de educação; a função de 

diagnóstico; o acompanhamento e monitorização da pessoa; a resolução eficaz de situações de evolução 

rápida; a administração e acompanhamento de protocolos terapêuticos; o assegurar e acompanhar a qua-

lidade dos cuidados de saúde e as competências no âmbito da organização dos serviços de saúde. O en-

fermeiro com “sabedoria clínica” deve ter a capacidade de cuidar da família, enfrentar situações de fim 

de vida, prestar cuidados adequados e tomar decisões ajustadas, ser capaz de comunicar em equipa, ava-

liar a prestação de cuidados, com intuito de melhorar a mesma, monitorar a qualidade dos cuidados e 

incrementá-la através de estratégias educacionais e de liderança. Deve também ser capaz de identificar, 

gerir e tratar situações que ponham em causa as funções vitais, ser capaz de gerir uma crise e/ou situação 
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imprevista, fornecer medidas de conforto, minimizar e/ou prevenir os perigos associados a prestação de 

cuidados num ambiente tecnológico. 

A OE defende que os cuidados especializados em enfermagem médico cirúrgica, exigem que sejam 

concebidos, implementados e avaliados planos de intervenção ajustados às necessidades da pessoa/fa-

mília. A pessoa em situação crítica tem consigo a família, que ao mesmo tempo vive alteração das rotinas 

habituais e do seu próprio estado de saúde, necessitando de cuidados. É competência do enfermeiro 

prestar apoio e acompanhar a família no processo, promovendo o equilíbrio, através de comunicação e 

relação terapêutica eficaz (Regulamento n.⁰ 429/2018 da OE, 2018). 

Segundo o artigo 109.⁰ da Lei n.° 156/2015 no exercício profissional, o enfermeiro deve analisar regu-

larmente o trabalho executado e despistar eventuais falhas, adequar as normas de qualidade de cuidados 

às necessidades específicas da pessoa e por fim manter os conhecimentos atualizados. O cuidado à pessoa 

em situação crítica, envolve a realização de técnicas invasivas, administração de protocolos terapêuticos 

e exames de diagnóstico, o que expõe a pessoa e os profissionais de saúde a um elevado risco de infeção. 

É imperativo, que o enfermeiro dê cumprimento às medidas de prevenção e controlo da infeção e de 

resistência a antimicrobianos [PCIRA] preconizadas prevenindo a infeção cruzada, contribuindo para a 

redução da taxa de infeção hospitalar e a eficácia dos cuidados. No que diz respeito aos cuidados à pessoa 

subsequente de situações de exceção e catástrofe, deve haver conhecimento dos planos e protocolos na 

área, de forma a otimizar a resposta e estabelecer prioridades. As situações de emergência, exceção e 

catástrofe são caraterizadas por situações caóticas onde é essencial uma resposta estruturada, para isso 

o enfermeiro deve assegurar a segurança e a comunicação eficaz durante o processo (Regulamento n.⁰ 

429/2018 da OE, 2018). 

Após a explanação do que são os cuidados à pessoa em situação crítica passamos a abordar o tema do 

nosso trabalho, que serviu de suporte à fundamentação de uma prática de qualidade na área da VNI. 

 

1.3. Ventilação Não Invasiva 

Atualmente, as doenças respiratórias são a principal causa de internamento e a terceira causa de 

morte em Portugal. Estas apresentam uma mortalidade superior a 115 por 10.000 habitantes (Santos, 

2018). 
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Nos últimos 20 anos o recurso à VNI tem vindo a crescer, assim como a disponibilidade de meios tec-

nológicos para a sua aplicação, sendo atualmente considerada, quando indicada, a primeira linha de tra-

tamento da insuficiência respiratória aguda [IRA] por ser um modo de ventilação seguro e eficaz e mais 

confortável para a pessoa, exigindo menor tempo de internamento, menor custo, maior facilidade no 

desmame e com menor taxa de mortalidade (Grilo & Alminhas, 2017). Em geral, a VNI é utilizada em 14% 

de todas as pessoas ventiladas, por ser uma técnica que reduz a necessidade de intubação endotraqueal 

e a mortalidade, levando a custos mais baixos por internamento (Raurell-Torredà et al., 2017b). 

A VNI é definida como uma técnica de ventilação mecânica em que a conexão entre o ventilador e a 

pessoa é efetuada através de uma máscara e consiste no fornecimento de aporte de ar de modo a dimi-

nuir o trabalho respiratório e a manter/recuperar a homeostasia do oxigénio e do dióxido de carbono. É 

iniciada de acordo com critérios clínicos específicos e deve ser mantida durante o tempo estritamente 

necessário à reversão da causa de insuficiência respiratória, podendo ser realizada dentro e fora das uni-

dades de saúde (D´Orazio et al., 2018). 

O desenvolvimento deste tipo de ventilação ocorreu no final do século IX, inicialmente aplicada na 

insuficiência respiratória crónica devido a doença neuromuscular e depois na doença pulmonar obstrutiva 

crónica [DPOC], nas fases de agudização, reduzindo o recurso à ventilação invasiva. Os benefícios da téc-

nica na insuficiência respiratória aguda só foram descritos mais tarde, demonstrando eficácia clínica. Atu-

almente é uma estratégia terapêutica utilizada para gerir o desconforto respiratório tanto em meio hos-

pitalar como no domicílio (Santos et al., 2020). 

Os objetivos da VNI segundo Costa et al. (2018) passam por manter as trocas gasosas pulmonares; 

diminuir a frequência respiratória; diminuir o trabalho dos músculos respiratórios; melhorar os sinais de 

fadiga respiratória; melhorar a oxigenação; melhorar as trocas gasosas na pessoa com doença pulmonar 

obstrutiva crónica; diminuir o auto-positive expiratory end pressure (PEEP); aumentar o volume pulmonar 

inspiratório e expiratório e controlar a hipoventilação noturna e consequentemente melhorar a qualidade 

de sono. Relativamente às vantagens D´Orazio et al. (2018) indicam o evitar a entubação endotraqueal, 

com a consequente diminuição dos riscos associados; não ser necessário sedação; permitir a pessoa falar, 

manter a tosse eficaz e a alimentação oral; é fácil de instituir e de retirar e pode ser efetuada no domicílio. 

A instituição da VNI obedece a determinados critérios clínicos específicos, assim como a necessidade 

de suporte ventilatório. Os critérios clínicos apresentados por British Thoracic Society/Intensive Care 

Society [BTS/ICS] (Davidson et al., 2016) são:  
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✓ A relação entre a pressão parcial de oxigénio [PaO2] e a fração inspiratória [FiO2] inferior a 200 milíme-

tros de mercúrio [mmHg];  

✓ PaO2 inferior a 60 mmHg; 

✓ Potencial de hidrogénio [pH] inferior a 7,35 e pressão parcial de dióxido carbono [PaCO2] superior a 

45 mmHg; 

✓ Dispneia moderada a severa acompanhada de uso da musculatura acessória; 

✓ Frequência respiratória [FR] superior a 24 ciclos por minuto, se doença respiratória obstrutiva ou infe-

rior a 30 ciclos por minuto se doença respiratória restritiva.  

 

A European Respiratory Society [ERS] (Rochwerg et al., 2017) aponta os diagnósticos clínicos com in-

dicação para realização de VNI segundo níveis de evidência. 

• Recomendação forte: Edema pulmonar cardiogénico e hipercapnia com exacerbação da DPOC;  

• Recomendação moderada: Cuidados paliativos; trauma; patologia neuromuscular e da parede to-

rácica; doença viral pandémica; exacerbação aguda da asma; dificuldade respiratória em pessoas 

imunodeprimidas; insuficiência respiratória de novo; pós-operatório; falência respiratória pós-ex-

tubação e desmame em pessoas com hipercapnia; 

• Recomendação fraca: Prevenção da hipercapnia na exacerbação da DPOC e prevenção da IRA pós-

extubação. 

De acordo com D`Orazio et al. (2018) o sucesso da técnica irá depender dos cuidados prestados, da 

presença física e do trabalho conjunto de toda equipa. Os sinais clínicos de que a ventilação está a decor-

rer com sucesso são a diminuição da PaCO2, a correção da acidose respiratória e diminuição da dispneia 

e FR. Por outro lado, os sinais que revelam falha da técnica numa fase inicial são a agitação; assincronia 

pessoa-ventilador; intolerância; reflexo da tosse fraco; secreções abundantes e encefalopatia hiper-

cápnica.  

Relativamente às contraindicações para a realização de VNI a Indian Society of Critical Medicine 

[ISCCM] (Chawla et al., 2020) descreve em absolutas e relativas. As contraindicações absolutas envolvem 

as queimaduras e deformidade da face por impossibilidade de aplicação da máscara; a depressão do es-

tado de consciência com risco de aspiração; instabilidade hemodinâmica ou arritmia grave; presença de 

secreções traqueobrônquicas excessivas e hemorragia digestiva. As contraindicações relativas incluem o 

baixo grau de colaboração da pessoa; história de angor ou enfarte agudo do miocárdio recente e a falta 

de autonomia para remover a máscara quando necessário.  
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A realização de VNI pressupõe a presença em unidades especializadas com capacidade para diagnós-

tico, monitorização e manuseamento em agudização e com equipas multidisciplinares experientes. Rela-

tivamente à pessoa, esta deve encontrar-se desperta, colaborante, hemodinâmicamente estável e com 

reflexos mantidos nas vias áreas superiores para evitar a broncoaspiração (Alves et al., 2018). 

Em 2018 a BTS/ICS, por Davies et al., cria um documento com os padrões de qualidade na VNI em 

situação aguda com o objetivo de fornecer aos profissionais de saúde orientação sobre os cuidados a 

prestar. Estes padrões visam a melhoria da qualidade dos cuidados, funcionando como marcadores 

mensuráveis de boas práticas. Os standarts de qualidade propostos para a VNI que englobam diversos 

aspetos, nomeadamente:  

• A VNI deve ser oferecida a todas as pessoas que cumpram os critérios clínicos baseados em evi-

dências científicas. As unidades de saúde devem garantir que há capacidade para fornecer a VNI 

a todas as pessoas elegíveis;  

• Os profissionais de saúde devem possuir evidência de conhecimento e experiência na adminis-

tração de VNI;  

• A VNI só deve ser realizada em áreas clínicas específicas designadas para a administração;  

• Todas as pessoas devem possuir um plano de tratamento antes de iniciar a técnica. A evolução 

clínica deve ser revista ao fim de 4 horas e 14 horas após o início da VNI; 

• A VNI deve ser iniciada dentro de 60 minutos após o resultado da gasometria associada ao qua-

dro clínico ou dentro de 120 minutos após a entrada no hospital na pessoa em fase aguda; 

• Deve ser realizada gasometria dentro de duas horas após o início da técnica em situação aguda. 

 

Atualmente, existe uma enorme variedade de ventiladores. Segundo Santos et al. (2020, p. 20) qual-

quer “ventilador mecânico e modo ventilatório pode ser utilizado para a VNI, desde que” o esvaziamento 

de ar não interfira no funcionamento. Em cuidados críticos a ISCCM (Chawla et al., 2020) recomenda que 

sejam utilizados ventiladores especificamente concebidos para unidades de cuidados intensivos com 

modo não invasivo ou ventiladores bilevel, pela facilidade no ajuste da FiO2, maior variedade de modos 

ventilatórios e possibilidade de ajuste de alarmes. 

Os modos ventilatórios existentes na VNI são a ventilação regulada por pressão ou regulada por vo-

lume. Em relação às modalidades ventilatórias, assim como na ventilação invasiva, são as modalidades 

assistida, assistida controlada e controlada (Seyfi et al., 2019). Habitualmente o modo ventilatório prefe-

rido na aplicação da VNI é o modo regulado por pressão por permitir uma parametrização fácil, ser mais 

tolerada pela pessoa, apresentar uma compensação de fugas superior, permitir uma melhor sincronia 
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pessoa-ventilador e apresentar um menor custo (Davison et al., 2016). Em relação às modalidades mais 

aplicadas Santos et al. (2020) refere o Continuous positive airway pressure [CPAP] e o Bilevel Positive Air-

way Pressure [BiPAP]. O CPAP funciona através da aplicação de uma pressão positiva contínua nas vias 

aéreas, tanto na inspiração, quanto na expiração e a ventilação é feita de forma totalmente espontânea. 

O BiPAP é caracterizado pela utilização de dois níveis de pressão positiva aplicados nas vias aéreas, um 

maior na inspiração - Inspiratory Positive Airway Pressure (IPAP), outro menor na expiração - Expiratory 

Positive Airway Pressure (EPAP), conduzindo ao aumento de volume pulmonar. A FR pode ser controlada 

a partir de uma predefinição. O disparo da pressão é realizado pelo esforço da pessoa (Seyfi et al., 2019). 

As complicações que podem surgir devido a técnica estão relacionadas com a máscara, pressões 

inspiratórias altas e fugas de ar, ocorrendo em praticamente 100% das pessoas em alguma fase do 

tratamento. Yesilbalkan e Ozbudak (2019) descrevem como complicações a ansiedade/agitação; des-

conforto/sensação de claustrofobia; úlceras por pressão nas zonas de contato da máscara; eritema fa-

cial/secura da pele; congestão/secura nasal; irritação ocular/conjuntivite; distensão gástrica e comuni-

cação e nutrição prejudicadas. O pneumotórax agudo é uma complicação que ocorre raramente e re-

quer a cessão da técnica temporariamente até a exclusão do pneumotórax (Ghosh & Elliott, 2019). 

Contudo, o uso da VNI traz muitos problemas emocionais e físicos, nomeadamente a sensação de pres-

são e desconforto causados pela máscara e arnês, tornando difícil para a pessoa realizar a terapia 

(D´Orazio et al., 2018).  

O enfermeiro está envolvido na monitorização e deteção dessas complicações, como tal deve deter 

conhecimento acerca da implementação e manutenção da VNI, para conseguir intervir ao nível da pre-

venção (Yesilbalkan & Ozbudak, 2019). É importante que conheça “o tipo de complicações e respetiva 

evolução, para poder desenvolver de forma consistente, práticas de atuação ao nível preventivo, a par-

tir de dados e resultados confiáveis.” (Fernandes et al., 2019, p. 21). Associado ao conhecimento, deve 

ter também competência no cuidado à pessoa com VNI para proporcionar o máximo benefício e segu-

rança (Addala et al., 2017). Green e Bernoth (2020) mencionam no seu estudo que a maioria dos en-

fermeiros recorrem a normas clínicas para a prestação de cuidados à pessoa submetida a VNI e que o 

acesso e a consulta das normas afetam a prestação de cuidados. 
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1.3.1. Intervenções de Enfermagem à Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva  

Após a decisão de submeter a pessoa a VNI, existe um conjunto de intervenções, da responsabilidade 

do enfermeiro, que devem ser realizadas. De acordo com a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (OE, 2016) a intervenção de enfermagem é uma ação realizada em resposta a um diagnóstico 

de enfermagem de modo a originar um resultado de enfermagem. O planeamento dos cuidados à pessoa 

com necessidade de suporte ventilatório integra diversos diagnósticos de enfermagem, dependendo da 

etiologia da doença respiratória. O enfermeiro tem um papel significativo na promoção da oxigenação e 

ventilação, prevenção da infeção, deteção de complicações, promoção de suporte nutricional, conforto e 

suporte emocional (Raurell -Torredà et al., 2017b).  

A implementação das intervenções de enfermagem advém dos melhores e mais atuais resultados da 

investigação científica (Nunes, 2018). Para tal, decidimos realizar uma revisão escopo de forma a identifi-

car as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI, que se encontra inserida na fase de exe-

cução do projeto de intervenção. As intervenções expostas neste ponto têm em consideração os resulta-

dos obtidos na revisão de escopo e as guidelines emanadas pela Agency for Clinical Innovation [ACI] 

(2014), BTS/ICS (2016; 2018) e ISCCM (2020). 

Os enfermeiros são essenciais para iniciar, monitorizar e prestar cuidados à pessoa sob VNI em muitos 

ambientes de saúde, sendo necessário formação na área, de forma de melhorar a qualidade dos cuidados 

prestados (Green & Bernoth, 2020). Segundo Raurell -Torredà et al. (2017a) o enfermeiro deve promover 

o conforto da pessoa, operar o equipamento com habilidade, resolver quaisquer problemas que surjam 

com a máscara e compreender a importância do modo ventilatório e as respetivas configurações.  

No sentido de prevenir a infeção, a ACI (2014) recomenda aos profissionais de saúde a adesão aos 

cinco momentos de higiene das mãos ao prestar cuidados. A higiene das mãos deve ocorrer antes de 

tocar na pessoa, antes do procedimento, depois do procedimento ou risco de exposição a fluidos corpo-

rais, depois de tocar na pessoa e depois de tocar no ambiente da pessoa. A higiene das mãos pode ser 

realizada com soluções de sabão e água ou com soluções antisséticas base alcoólica (Direção Geral da 

Saúde [DGS], 2019). As pessoas que necessitam de VNI frequentemente não tem um diagnóstico micro-

biológico da sua insuficiência respiratória, de forma a reduzir a transmissão microbiana, devem ser utili-

zados equipamentos de proteção individual (EPI) com base na avaliação do risco de transmissão de 

doenças a outras pessoas e profissionais. Nos procedimentos que geram ou têm potencial de gerar secre-

ções sugere-se a utilização de proteção ocular (ACI, 2014). 
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Antes e após a aplicação da VNI, o enfermeiro deve fazer a avaliação do estado geral da pessoa, assim 

como da capacidade para colaborar com o procedimento. A avaliação deve incluir o nível de consciência, 

com recurso à Escala de Coma de Glasgow, a presença de tosse eficaz e a capacidade em manter as vias 

aérea respiratórias, de forma a poder antecipar potenciais complicações (ACI, 2014). Estes parâmetros 

devem também ser avaliados regularmente (Ergan et al.,2018). 

A aplicação da VNI implica a preparação da pessoa de forma a assegurar a adesão ao tratamento. Como 

tal, o enfermeiro deve despender tempo para explicar a técnica e confirmar que a informação foi enten-

dida (D´Orazio et al., 2018). A pessoa deve compreender o porquê de estar a realizar VNI e o que espera 

do seu uso (Christensen et al., 2017). Deve também referir a utilização da máscara, uma vez que uma das 

principais razões de falha se deve à incapacidade em tolerar a mesma (Santos et al., 2020). 

Em seguida, o enfermeiro deve preparar o material necessário para dar início à técnica, bem como 

material para proceder a entubação orotraqueal, em caso de se verificar agravamento da situação clínica 

(Ghosh & Elliott, 2019). De acordo com Sansana e Bento (2013, p. 86) o “enfermeiro deve auxiliar/cola-

borar com o médico na configuração dos parâmetros do ventilador, na montagem adequada do mesmo 

(…) verificação do funcionamento” e instruir a pessoa a respirar pelo nariz. 

A seleção de máscara é determinante para o sucesso da técnica, devendo respeitar o tipo de insufici-

ência respiratória em causa e as características da pessoa (Raurell -Torredà et al., 2017a). No estudo de 

D´Orazio et al. (2018) é referido que a seleção da máscara é crucial para uma boa adaptação à técnica e 

conforto da pessoa, em que a máscara correta diminui o trabalho respiratório, garante a sincronia e evita 

as úlceras por pressão da face. De acordo com as recomendações da BTS/ICS (Davidson et al., 2016) a 

máscara facial total deve ser o primeiro tipo de máscara a ser aplicada em situação aguda. A melhor forma 

de prevenir a lesão da pele é a seleção do tamanho correto e tipo de máscara (Yaman et al., 2021). Ainda 

segundo Raurell-Torredà et al. (2017a) a máscara facial total deve ser a máscara escolhida, uma vez que 

tem menos pontos de pressão. O ISCCM (2020) recomenda a aplicação de máscaras de material suave. 

Para além disso, as fugas presentes devido à máscara inadequada, podem impedir a melhoria clínica e 

aumentar o esforço respiratório (D´Orazio et al., 2018). O estudo de Grilo e Alminhas (2017) refere que a 

seleção da máscara adequada é da responsabilidade do enfermeiro, assim como a adaptação da mesma. 

Ao ajustar o arnês da máscara, o enfermeiro deve fazê-lo de forma que a pessoa fique confortável, 

uma vez que o ventilador irá compensar parte das fugas de ar (Grilo & Alminhas, 2017). 
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As intervenções de enfermagem que visam promover a oxigenação e a ventilação incluem o posicio-

namento, prevenção da diminuição da saturação periférica de oxigénio durante os procedimentos, pro-

moção da limpeza das vias áreas e administração de fármacos. A pessoa deverá ser posicionada na posi-

ção de sentada, semi-sentada ou em lateral para prevenir a obstrução das vias áreas superiores, e reduzir 

a pressão abdominal alcançando uma maior amplitude da parede torácica (ACI, 2014). A presença de 

secreções abundantes aumenta o risco de falha da VNI, idealmente a pessoa consciente tem a capacidade 

de limpar as vias áreas por meio de tosse eficaz, no entanto, a pessoa com o nível de consciência alterado 

deve ser encorajada a tossir. A aspiração traqueal também pode ser útil na limpeza das vias áreas na 

pessoa com tosse ineficaz (Ergan et al., 2018). Em relação à administração da medicação nebulizadora, 

esta deve ser efetuada durante os períodos de pausa do tratamento, ou através de um nebulizador co-

nectado ao circuito do ventilador se a VNI for contínua, minimizando as desconexões (Davidson et al., 

2016). 

A monitorização da VNI compreende a avaliação clínica e monitorização contínua da saturação de oxi-

génio e parâmetros gasométricos, sendo efetuada em intervalos regulares e após alteração dos parâme-

tros ventilatórios (Davidson et al., 2016). Para Ergan et al. (2018) a monitorização da pessoa sob VNI deve 

compreender os parâmetros clínicos, parâmetros fisiológicos, parâmetros ventilatórios e parâmetros 

cardíacos (figura 2). 
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Fonte: Ergan et al. (2018) 

 

A BTS/ICS (Davidson et al., 2016) recomenda que o enfermeiro, durante o tratamento com VNI 

faça: 

• Avaliação regular da PaO2, PaCO2 e ph através de gasometria; 

• Monitorização contínua da saturação de oxigénio arterial por oximetria de pulso; 

• Monitorização contínua do traçado eletrocardiográfico para despiste de eventuais complicações. As 

pressões positivas aplicadas durante a VNI levam ao aumento da pressão intratorácica ocorrendo al-

terações cardiovasculares; 

• Monitorização contínua da pressão sanguínea. A hipotensão, com valores de pressão arterial sistólica 

inferiores a 90 mmHg, é considerada uma contraindicação relativa à realização de VNI. 

A avaliação da gasometria arterial deve ser realizada nas 1ª a 2ª hora após o início da VNI e posterior-

mente mantida até à normalização do ph e da PaCO2 (Ergan et al., 2018). 

Os parâmetros clínicos como conforto, tolerância da máscara, dispneia e frequência respiratória de-

vem ser monitorizadas a cada 30 minutos nas primeiras 6 a 12 horas e depois de hora a hora após o início 

do tratamento. Além disso, o nível de consciência, a capacidade de proteger as vias aéreas superiores com 

Figura 2 - Monitoring of noninvasive ventilation during acute respiratory failure 
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uma tosse eficaz e a expetoração de secreções são parâmetros que o enfermeiro deve monitorizar regu-

larmente (Ergan et al., 2018). A utilização dos músculos acessórios é um sinal de angústia respiratória 

associada à intolerância ao tratamento, a avaliação regular dos músculos respiratórios faz com que o en-

fermeiro identifique atempadamente alterações, podendo agir de forma a reverter a causa (Fernandes et 

al., 2019).. É frequente a pessoa referir dor pela utilização da máscara, logo o enfermeiro deve monitori-

zar regulrmente a presença de dor, através da aplicação de escalas de avaliação da dor, para nos casos 

de dor presente desenvolver estratégias de alívio (ACI, 2014). 

No cuidado à pessoa é essencial reconhecer que determinados parâmetros ventilatórios podem indicar 

se a ventilação está a ser bem-sucedida ou se estar a ocorrer falha (D´Orazio et al., 2018). Os dados obtidos 

pelo ventilador são úteis na avaliação da eficácia da ventilação. Na avaliação dos parâmetros ventilatórios 

deve-se ter em conta a interação pessoa-ventilador, a presença de assincronia pessoa-ventilador pode 

aumentar o esforço respiratório e causar desconforto (Ergan et al., 2018). 

A ACI (2014) recomenda a avaliação regular da sincronização da ventilação, dos movimentos respi-

ratórios e da utilização da musculatura acessória da respiração para controlo clínico e realização de ajus-

tes na ventilação. 

Os alarmes do ventilador são informativos e podem alertar para alterações na ventilação, com base no 

fluxo, pressão ou volume. O alarme de baixa pressão avisa da desconexão da pessoa ao ventilador ou 

vazamento excessivo, por outro lado o alarme de pressão elevada avisa da obstrução do fluxo de ar. Assim 

sendo, o enfermeiro deve saber interpretar os dados fornecidos pelo ventilador para poder proceder em 

conformidade (Esquinas, 2016). 

Segundo o estudo de Christensen et al. (2017) a maioria das pessoas submetidas a VNI verbalizam 

sentir ansiedade devido à ausência dos profissionais de saúde, considerando importante a presença do 

enfermeiro durante o tratamento transmitindo segurança. A boa interação enfermeiro/pessoa também 

foi referida como um fator que reduz a ansiedade, através de uma relação de confiança e comunicação 

efetiva. O compromisso da comunicação é um dos principais fatores de stress sentido pela pessoa, es-

tando relacionado com a incapacidade em falar, falta de informação por parte da equipa, compreensão 

ineficaz e desconhecimento e dificuldade nos métodos de comunicação alternativa, estando o enfermeiro 

responsável por criar estratégias de comunicação com a pessoa (Fernandes et al., 2019). 

De acordo com a ACI (2014) a higiene oral da pessoa deve ser realizada de duas em duas horas, desde 

que esta tolere a cessação da VNI, com pasta dentífrica ou em alternativa cloridrato de benzidamida em 
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água, e administração de água. No caso de a pessoa não tolerar a remoção da máscara para os cuidados 

orais, devem ser utilizadas soluções artificiais de saliva para hidratar a mucosa oral.  

Em relação aos cuidados com os olhos, o enfermeiro deve efetuar limpeza ocular de duas em duas 

horas com água, para prevenção de conjuntivites devido ao fluxo de gás exalado que seca a córnea ocular 

(ACI, 2014).  

A ACI (2014) recomenda ainda a humidificação e limpeza das fossas nasais com soro fisiológico 0,9%, 

uma vez por turno e sempre que for necessário, devido à secura das mucosas, contribuindo para o con-

forto da pessoa. 

A aerofagia é uma complicação comum e pode aumentar o risco de vómito e aspiração durante a VNI. 

Como tal, o enfermeiro deve monitorizar o risco de distensão gástrica da pessoa, e no caso de aumento 

da distensão abdominal, náuseas e vómitos persistentes deve efetuar a descompressão do ar gástrico 

através de entubação nasogastrica (Ergan et al., 2018). 

Na pessoa a realizar VNI por longos períodos pode ser necessário iniciar alimentação por via entérica 

por sonda nasogástrica.  A entubação gástrica deve ser realizada com recurso a uma sonda nasogástrica 

de pequeno calibre para minimizar fugas de ar (ISCCM, 2020). Em caso de vómito, a máscara deve ser 

removida imediatamente para reduzir o risco de aspiração, vigiando a pessoa. 

Messika et al. (2019) no seu estudo verificou que a intervenção musical durante a VNI embora não 

tenha reduzido o desconforto respiratório, exerceu efeitos hemodinâmicos positivos, nomeadamente va-

lores tensionais estáveis e redução da perceção negativa acerca do internamento hospitalar. Se o estado 

clínico e o serviço permitirem, aconselha-se que o enfermeiro proporcione momentos musicais para pro-

mover o relaxamento. 

A VNI apresenta uma elevada taxa de úlcera por pressão na face, devido à pressão da máscara sobre 

a pele. As lesões cutâneas surgem quase sempre na pirâmide nasal poucas horas após o início da técnica, 

comprometendo o tratamento. No início da ventilação deve ser realizada a avaliação do risco de úlcera 

de pressão, através da aplicação da Escala de Braden, e posteriormente em intervalos regulares. Esta 

avaliação tem como objetivo determinar o risco de a pessoa desenvolver lesão e assim adequar as inter-

venções de enfermagem (Otero et al., 2017). A avaliação e monitorização da pele da face deve ser efe-

tuada regularmente, através da observação da pele, entre a segunda e quarta hora após o início da ven-

tilação, e posteriormente uma vez por turno para verificar possíveis danos (Özbudak & Yesibalkan, 2020). 
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A humidade é um fator que aumenta o risco de úlcera, assim como a pele seca, tornando-a suscetível de 

rutura devido à baixa resistência à fricção, como medida de prevenção Raurell-Torredà et al. (2017a) re-

comenda manter a pele da face em contato com a máscara limpa e seca. O controlo da humidade deve 

ser realizado através de higiene e hidratação diária de pele da face, prevenindo zonas de fricção (Grilo & 

Alminhas, 2017). A rotação da máscara em intervalos regulares representa uma excelente estratégia para 

reduzir a incidência de úlcera, uma vez que possibilita a alternância dos pontos de pressão na face. As 

outras estratégias que podem ser utilizadas para impedir o aparecimento de úlceras são a aplicação de 

pensos de proteção finos sobre as zonas de pressão e a suspensão do tratamento por breves intervalos 

(D´Orazio et al., 2018).  

Se a condição clínica permitir, deverão ser realizadas pausas regulares no tratamento a cada 4 a 6 

horas de cerca de 10 minutos, em que o ideal será 30 a 40 minutos. As pausas irão permitir a oxigenação 

dos tecidos e possibilitar a observação/avaliação das zonas de pressão (Raurell-Torredà et al., 2017a). As 

pausas no tratamento segundo Galetto et al (2019) permitem à pessoa beber reduzindo o desconforto 

por sede e interagir com o meio ambiente e enfermeiro.  

O envolvimento dos familiares na prestação de cuidados influencia o sucesso da técnica e deve ser 

incentivado o mais rápido possível, por esse motivo a presença do familiar pode ser reconfortante (D´Ora-

zio et al., 2018). 

A pessoa submetida a VNI demonstra uma redução considerável do sono essencialmente devido ao 

desconforto e à ansiedade relacionados com a máscara. Os cuidados de enfermagem a implementar com 

o objetivo de melhorar o sono, são a promoção de um ambiente noturno silencioso e desenvolvimento 

de intervenções direcionadas no alívio da dor e ansiedade. As intervenções de enfermagem para promo-

ver o sono segundo Murata e Yamaguchi (2018) seguem duas dimensões: o alívio do desconforto e a 

redução das interrupções do sono. O desconforto está relacionado com a dificuldade da pessoa em mo-

bilizar-se, no qual deve ser explicado a extensão do possível movimento, tranquilizando-a para quando os 

alarmes tocam devido a desconexão da máscara ou circuito. Ao fazer isso o enfermeiro está a promover 

a segurança e aliviar a ansiedade, promovendo o sono. Deve ser prestado apoio nas situações de sono 

interrompido através de intervenções direcionadas para o controlo da dor, agitação e delírio. 

Galetto et al (2019) referem que o enfermeiro deve proceder aos registos de enfermagem por ordem 

cronológica e incluir o tipo e tamanho de máscara.  

A descontaminação do ventilador e acessórios deve cumprir as recomendações do fabricante. Re-

lativamente ao equipamento da VNI, máscara e arnês, deve ser limpo e descontaminado de acordo com 
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o limite mínimo recomendado pelo fabricante. As peças descartáveis não devem ser reutilizadas. Estas 

medidas pretendem evitar a infeção cruzada (ISCCM, 2020). 

A incerteza sentida pela pessoa em relação à VNI deve-se à incapacidade em determinar o seu signifi-

cado. É importante que o enfermeiro desenvolva intervenções que ajudem a pessoa a estabelecer um 

esquema cognitivo de forma a reduzir a incerteza e colaborar no tratamento. Intervenções como explicar 

a técnica e o seu objetivo, informar das possíveis complicações e promover períodos de pausa farão com 

que esta faça juizos sobre o tratamento e consiga prever os resultados. São aspetos como estes que fazem 

a diferença numa prestação de cuidados de qualidade e com segurança, que a seguir vamos abordar. 

 

 

1.4. Segurança e Melhoria Contínua da Qualidade  

Em Portugal, a qualidade dos cuidados de saúde é uma das prioridades da DGS, apresentada na 

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 aprovada pelo Despacho nº 5613/2015 de 

27 de maio (Ministério da Saúde [MS], 2015b). Na estratégia estão inscritas nove prioridades de atuação 

dos serviços de saúde, das quais a segurança dos doentes, com o objetivo de promover a qualidade e 

segurança da prestação de cuidados. A segurança dos doentes deve acontecer através da implementação 

dos objetivos estratégicos do Plano Nacional de Segurança do Doente, e do reforço dos mecanismos e 

melhoria das respostas ao reporte de efeitos adversos e acidentes em cuidados de saúde. As metas esta-

belecidas no Plano Nacional de Segurança do Doente Saúde 2015-2020, pretendem que a qualidade na 

prestação de cuidados de saúde melhore e que os cuidados sejam efetivos e seguros (MS, 2015a).  

A segurança do doente é definida pela DGS (2017a, p.4) como a “redução de risco de dano desneces-

sário à pessoa que recebe os cuidados de saúde, para o mínimo aceitável.” A OE (2006) refere que a 

segurança é essencial à qualidade em saúde e nos cuidados prestados, em que os enfermeiros têm o dever 

de assegurar cuidados em segurança, promover um ambiente seguro e agir de acordo com as orientações 

e os referenciais de práticas recomendadas. A segurança dos cuidados de enfermagem para Baumann 

(2007) envolve várias vertentes tais como segurança ambiental e gestão do risco, incluindo o controlo da 

infeção, utilização segura dos medicamentos, segurança do equipamento, prática clínica segura, ambiente 

de cuidados seguro e um corpo de conhecimentos científicos focados na segurança do doente. A melhoria 

contínua dos cuidados de enfermagem aplicada à segurança do doente requer a identificação e avaliação 

de riscos, de forma a estabelecer ações de melhoria com o propósito de obter melhores resultados e 
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níveis de desempenho (MS, 2015a).  

Para a OE (2015b) não podemos falar em melhoria contínua dos cuidados sem referir a qualidade dos 

cuidados. A avaliação da qualidade dos cuidados de enfermagem pretende determinar o cumprimento 

das orientações estabelecidas pelos enfermeiros e a utilização dessa análise para tomar decisões acerca 

das mudanças que devem ser implementadas nos cuidados. No ano de 2001, a OE devido à necessidade 

de criar sistemas de qualidade para a profissão, definiu os “Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfer-

magem”, sendo um referencial que regula e orienta o exercício profissional. Nos padrões de qualidade 

foram definidos seis enunciados descritivos de qualidade do exercício profissional dos enfermeiros – sa-

tisfação dos clientes, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar e autocuidado, readap-

tação funcional e organização dos cuidados de enfermagem, que pretendem ser um instrumento que 

clarifica o papel do enfermeiro junto das pessoas, dos demais profissionais e dos políticos (OE, 2001).  

No domínio da melhoria contínua da qualidade, das competências comuns do enfermeiro especialista, 

o enfermeiro deve “desenvolver práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melho-

rias contínua.”. Os projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem envolvem o 

planeamento e implementação de ações, visando a melhoria de forma a oferecer cuidados de enferma-

gem que atendam as expetativas da pessoa. A melhoria contínua da qualidade resulta da intenção em 

promover a mudança para obter padrões mais elevados (Regulamento n.⁰ 140/2019 de OE, 2019, p. 

4747). 

O PI desenvolvido enquadra-se no domínio da melhoria contínua da qualidade, sustentando-se nos 

enunciados descritos nos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem. Com o projeto, pretende-

mos que os cuidados à pessoa submetida a VNI sejam seguros, eficientes e eficazes através da promoção 

de boas práticas com base em conhecimento científico e experiência profissional. Os nossos objetivos são 

normalizar as intervenções de enfermagem contribuindo para a melhoria dos cuidados prestados, e criar 

um instrumento de avaliação com indicadores que possibilitem determinar a qualidade dos mesmos.  

É importante referir que o enquadramento teórico foi determinante no percurso efetuado, fornecendo 

suporte ao desenvolvimento do estágio e consequentemente à aquisição e desenvolvimento de compe-

tências comuns e especificas de enfermeiro especialistas, assim como na realização de um projeto de 

melhoria contínua.  

Terminado o enquadramento teórico, de seguida iremos descrever o contexto de estágio e relatar o 

projeto desenvolvido durante o estágio final.   
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2. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO  

O estágio final preconizado no plano de estudos do curso de mestrado, realizou-se no SUMC de uma 

ULS localizada no sul do país. A orientação do estágio ficou a cargo da professora doutora Alice Ruivo e a 

orientação ao nível prático das mestres e especialistas em enfermagem médico-cirúrgica Anabela Soares 

e Ana Cristina Pereira. A duração do estágio foi de 388 horas, sendo que 336 horas foram de prática clínica, 

de 18 de janeiro a 28 de maio de 2021.  

A seleção do local de estágio teve em consideração a área de especialização e objetivos pessoais, de 

forma a cumprir os objetivos curriculares determinados para a unidade curricular. Para a realização do 

estágio foi elaborado um PE onde foram definidos os objetivos de aprendizagem, com o intuito de auxiliar 

na aquisição/desenvolvimento das competências comuns e específicas na área de especialização e na 

elaboração e implementação do PI. O PE pode ser conhecido no apêndice 1. 

Em seguida realizar-se-á a descrição do local de estágio, inicialmente será feita a caraterização da ULS 

e posteriormente do SUMC. A caraterização é realizada tendo por base dados colhidos através da obser-

vação direta e entrevistas exploratórias às enfermeiras orientadoras, enfermeira chefe e equipa de enfer-

magem. 

 

 

2.1. Caraterização da Unidade Local de Saúde 

A ULS onde realizamos o estágio final é uma entidade público empresarial integrada no Serviço Nacio-

nal de Saúde [SNS], criada em 2012, pela fusão da unidade hospitalar e o agrupamento de centros de 

saúde da região, onde são prestados cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados.  

Segundo o SNS (2017) as Unidades Locais de Saúde têm como objetivo a prestação de cuidados de 

saúde a todos os cidadãos, assegurar atividades de saúde pública, desenvolver atividades de investigação, 
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formação e ensino, garantir a sustentabilidade económico-financeira, de acordo com a estratégia nacional 

e regional, de forma a obter ganhos em saúde. 

A área de influência da ULS é extensa, englobando cinco concelhos com uma população residente de 

cerca de 98.000 habitantes. Devido à distância geográfica entre determinadas regiões e a unidade hospi-

talar, existem dois serviços de atendimento permanente (SAP) inseridos nos centros de saúde mais afas-

tados. Relativamente à população esta aumenta consideravelmente nos meses de verão, devido ao tu-

rismo, conduzindo ao incremento do recurso aos cuidados de saúde, essencialmente no SUMC.  

A sede da ULS encontra-se no edifício hospitalar, onde se concentram os órgãos do concelho de admi-

nistração, comissões hospitalares, grupos de coordenação, recursos humanos, centro de formação, uni-

dades de internamento, consultas de especialidades, exames complementares de diagnóstico, entre ou-

tros.  

A unidade hospitalar encontra-se localizada junto ao itinerário complementar e complexo industrial 

da região, o que faz com que seja possível garantir assistência a vários tipos de acidentes/incidentes e o 

acesso à unidade e a evacuação da mesma. A unidade, dispõe de um heliporto junto ao SUMC, que atu-

almente está em obras de requalificação.  

 

 

2.2. Caraterização do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 

Os serviços de urgência têm sofrido alterações constantes ao longo dos anos, transformando-se, por 

vários motivos, na porta de entrada no sistema de saúde. Segundo a DGS (2001) os serviços de urgência 

são unidades diferenciadas instaladas nos hospitais como o objetivo de prestar cuidados de saúde a 

situações definidas de urgência e emergência e com profissionais diferenciados.  

O SUMC encontra-se situado no piso zero da unidade hospitalar com acesso independente e a nível 

interno possui dois elevadores que dão acesso ao bloco operatório, unidade de cuidados intensivos 

polivalente e serviço de imagiologia. Entrou em funcionamento no ano de 2005 e recentemente sofreu 

obras de ampliação, que ficaram concluídas no último trimestre de 2020. Segundo o despacho n.º 

10319/2014 do MS (2014) o SUMC é classificado de segundo nível, uma vez que se encontra localizado 
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estrategicamente de forma a dar apoio à rede de serviços de urgência básica e referenciar para serviços 

de urgência polivalente em situações que necessitem de cuidados diferenciados, tem uma viatura médica 

de emergência e reanimação (VMER) agregada e detém recursos humanos adequados e especializados 

na prestação de cuidados à população abrangente.  

Atualmente, devido à pandemia o serviço de urgência encontra-se dividido em área não covid e área 

covid também designada por área de atendimento a doentes respiratórios [ADR], localizada no espaço 

físico do anterior serviço de urgência. 

A equipa multidisciplinar é composta por 56 enfermeiros, 24 assistentes operacionais e 8 administra-

tivos. A equipa médica é variável devido ao fato de alguns elementos serem prestadores de serviços. 

Neste grupo de 56 enfermeiros, estão incluídos a enfermeira chefe e o enfermeiro de apoio à gestão do 

serviço em horário fixo, os restantes 54 enfermeiros encontram-se repartidos por cinco equipas de 10 

elementos, em regime de turnos. A equipa de um modo geral é jovem, em que metade dos elementos 

tem menos de 10 anos de experiência profissional, com 14 enfermeiros com título de especialista e 42 

enfermeiros de cuidados gerais. Cada equipa tem um chefe que se encontra responsável pela gestão de 

cuidados e recursos durante os turnos escalados. A distribuição de trabalho é feita por postos de trabalho, 

de forma rotativa, ficando o enfermeiro responsável pela prestação de cuidados às pessoas alocadas a 

esse posto. Os enfermeiros escalados de urgência pediátrica fazem parte da equipa de enfermagem do 

SUMC, sendo preferencialmente enfermeiros com especialidade em saúde infantil e pediatria. 

O método de trabalho de enfermagem adotado é o método responsável. O sistema informático de 

registos clínicos adotado no serviço é o Alert®. 

O SUMC é organizado por áreas funcionais, de acordo com a triagem de Manchester e atendimento a 

doentes respiratórios. Fisicamente, de uma forma particular, é composto por salas de triagem; salas de 

emergência; salas abertas; gabinetes médicos; salas para realização de testes para a síndrome respiratória 

aguda grave – coronavírus 2 [SARS-CoV – 2]; gabinete de ortopedia; salas de pequena cirurgia; sala de 

laranjas e salas de observações. De acordo com vários elementos da equipa de enfermagem, o serviço 

novo, veio melhorar a prestação de cuidados sendo possível garantir o acolhimento de utentes e segu-

rança dos cuidados. 

No serviço estão disponíveis uma grande variedade de recursos materiais, que se encontram distribu-

ídos pelos postos de trabalho consoante a sua finalidade e objetivo. Na opinião geral da equipa, o serviço 

encontra-se bem equipado oferecendo condições favoráveis a prática de cuidados de qualidade.   
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Na concretização do presente PI adotamos a metodologia de projeto, que pressupõe a identificação 

de uma necessidade num determinado contexto e a implementação de estratégias e intervenções para 

dar respostar. A metodologia de projeto segundo Ruivo et al. (2010) “baseia-se numa investigação cen-

trada num problema real identificado e na implementação de estratégias e intervenções eficazes para a 

sua resolução” (p. 2).  

O tema que decidimos abordar emerge do diagnóstico de situação realizado no contexto de estágio 

final, intitulando-se “Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Ser-

viço de Urgência”. O PI surge como forma de melhorar os cuidados prestados à pessoa submetida a VNI 

através da elaboração de uma norma de procedimento [NP] para a ULS. 

Encontra-se divido em cinco etapas, que são: diagnóstico de situação, objetivos, planeamento, execu-

ção e avaliação, e divulgação e discussão de resultados. Em seguida serão descritas as etapas do projeto.  

 

 

3.1. Diagnóstico da Situação 

O diagnóstico de situação corresponde à primeira etapa da metodologia de projeto e tem como 

propósito analisar a realidade sobre a qual se pretende agir, tendo em conta as necessidades da 

população envolvida. No diagnóstico, em primeiro lugar realiza-se a identificação do problema e as suas 

causas, e posteriormente definem-se as necessidades (Ruivo et al., 2010). Imperatori e Giraldes (1992, p. 

43) referem que “só a partir da definição do diagnóstico é que será possível começar a actuação.”. 

Na primeira semana de estágio realizamos uma entrevista exploratória com a enfermeira chefe e a 

enfermeira orientadora Anabela Soares, também elemento dinamizador da formação no serviço, onde 

referimos a intenção de realizar o projeto e solicitamos a colaboração na identificação de necessidades, 

no sentido de identificar um problema onde pudéssemos intervir. 
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Questionamos a enfermeira chefe sobre as necessidades/dificuldades sentidas pela equipa de 

enfermagem, taxas e indicadores de qualidade do serviço, projetos do serviço e procedimentos em que 

fosse necessária formação. Paralelamente solicitámos à enfermeira responsável pela formação a consulta 

do plano de formação do serviço dos anos anteriores, no sentido de conhecer os temas já tratados e 

sugeridos pela equipa como necessidade de formação. Consultámos os protocolos de atuação existentes 

com o objetivo de conhecer as temáticas já trabalhadas. 

Foi-nos sugerido pela enfermeira orientadora dar continuidade ao projeto “As Intervenções de 

Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência” através da elaboração 

uma NP institucional e divulgação desta junto da equipa de enfermagem do SUMC, de forma a capacitar 

a equipa na prestação de cuidados à pessoa do foro respiratório.  

Com o objetivo de conhecer a opinião e conhecimentos dos elementos da equipa de enfermagem 

sobre o tema, foram efetuadas entrevistas exploratórias, não estruturadas durante as passagens de turno 

ao longo das duas primeiras semanas de estágio.  

 

Definição geral do problema 

O crescente recurso à VNI e sua complexidade requer por parte dos enfermeiros diversas 

competências, sendo essencial documentos de apoio à prestação de cuidados de forma a garantir a 

segurança e qualidade dos cuidados nas instituições de saúde. O problema identificado foi a inexistência 

de uma NP na ULS que norteie a prática de enfermagem nos cuidados à pessoa submetida a VNI. 

 

Análise do problema 

Após a validação do problema por parte dos intervenientes procedemos à sua análise através do 

instrumento de diagnóstico - Análise SWOT. Ruivo et al. (2010) referem que a análise SWOT é um 

instrumento utilizado na elaboração de diagnósticos e que consiste na organização num quadro, 

subdividido em quadrantes, das fraquezas (Weaknesses), ameaças (Threats), forças (Stengths) e 

oportunidades (Opportunities) inerentes ao problema. Este método permite ao investigador fazer uma 

análise dos fatores positivos e negativos identificados perante a situação.  
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A análise SWOT que realizamos teve por base a consulta dos intervenientes do projeto através das 

entrevistas exploratórias, observação do contexto de estágio, pesquisas bibliográficas, análise de 

documentos e avaliação da situação atual de pandemia. No quadro 1 encontra-se o quadro de análise 

SWOT do PI efetuada.  

 FATORES INTERNOS  

FA
TO

R
ES

 P
O

SI
TI

V
O

S 

FORÇAS 

- Inexistência de NP institucional; 

- Concordância da enfermeira chefe; 

- Necessidade sentida pelos enfermei-

ros do serviço; 

- Aumento do recurso à VNI no serviço. 

FRAQUEZAS 

- Equipa jovem; 

- Mudança da chefia de enfermagem; 

- Baixa adesão à formação; 

- Sobrecarga de trabalho.  

 

FA
TO

R
ES N

EG
A

TIV
O

S 

OPORTUNIDADES 

- Recomendações internacionais e eu-

ropeias da VNI no tratamento da SARS-

CoV-2; 

- Solicitação da Comissão da Quali-

dade e Segurança do Doente da Uni-

dade Local de Saúde; 

- Necessidade sentida por outros servi-

ços; 

- Instituição aderente a projetos de 

qualidade. 

AMEAÇAS 

- Reestruturação organizacional; 

- Contexto atual da Pandemia SARS-

CoV-2 com os desafios inerentes das 

alterações semanais. 

 FATORES EXTERNOS  

Quadro 1 - Análise SWOT do Projeto de Intervenção 

As forças identificadas na análise do problema foram o aumento do recurso à VNI no serviço ao longo 

dos últimos anos; os enfermeiros do SUMC referirem a necessidade de adquisição de conhecimentos e 

competências na área para prestar cuidados eficazes e de qualidade; a enfermeira chefe concordar como 

o tema identificado, referindo estar disponível para colaborar e o fato de não existir uma NP na ULS sobre 

as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI que apoie a prestação de cuidados. 

As fraquezas identificadas através da análise SWOT foram a mudança do enfermeiro chefe, o que 

pode interferir com tempo de concretização do projeto; a equipa de enfermagem ser jovem e possuir 

pouca experiência com a técnica; a baixa adesão da equipa de enfermagem à formação, o que pode com-

prometer a concretização dos objetivos estabelecidos e a sobrecarga de trabalho dos profissionais de 

saúde durante o PI limitando o envolvimento e disponibilidade dos participantes no projeto. 



 
 

 
nov-21 | Página 48 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

As oportunidades encontradas foram recomendações europeias e internacionais da VNI no trata-

mento das doenças respiratórias, surgindo como primeira linha, quando recomendada. A VNI está indi-

cada no tratamento de doenças virais, nomeadamente na pneumonia adquirida por coronavírus, sendo 

fundamental investir na área devido à atual pandemia. O fato da instituição aderir a projetos de qualidade, 

havendo a necessidade de melhorar a qualidade dos cuidados e da organização dos serviços, também foi 

um fator positivo. Na consulta das enfermeiras chefes dos serviços onde se realiza VNI verificamos que 

também existia a necessidade da realização de NP e por fim a solicitação por parte da Comissão da Qua-

lidade e Segurança do Doente [CQSD] à enfermeira orientadora para a desenvolver uma norma de proce-

dimento institucional sobre as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI. 

As ameaças reconhecidas na análise do problema foram a reestruturação organizacional da ULS de-

vido à pandemia, com necessidade de abertura de serviços e mobilização de recursos humanos, e os de-

safios inerentes das alterações semanais a todos os níveis, interferindo com a capacidade de resposta dos 

órgãos. 

Após terminada a análise do problema quisemos compreender melhor a necessidade sentida pela 

equipa. Como tal, consultámos a pasta de registo de máscaras de VNI existente do serviço, onde é regis-

tado diariamente as máscaras em utilização, o que possibilitou termos uma visão geral do número de 

pessoas submetidas a VNI nos últimos meses. Para além disso, também consultámos o relatório anual de 

contas da instituição onde consta os dados estatísticos do Alert® das pessoas admitidas por motivo respi-

ratório. Através das consultas concluímos que existe uma elevada percentagem de pessoas admitidas no 

serviço com diagnóstico de causa respiratória e que o recurso a VNI é habitual. Na tabela n.° 1 encontram-

se os resultados obtidos da consulta das folhas de registo diário da utilização de máscaras de VNI no 

SUMC, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. 

Mês Janeiro Fevereiro Março 

N.° máscaras de VNI utilizadas no 
SUMC 6 11 9 

Tabela 1 - Número de máscaras de VNI utilizadas no SUMC 
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3.2. Objetivos  

No seguimento do diagnóstico de situação são estabelecidos os objetivos do projeto, que de uma 

forma geral “(…) 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). 

Sendo assim, e tendo em consideração o problema e as necessidades identificadas no diagnóstico de si-

tuação, definimos como:  

Objetivo Geral: 

• Contribuir para uma prestação de cuidados de enfermagem de qualidade à pessoa submetida 

a VNI. 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar uma NP institucional sobre as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a 

ventilação não invasiva; 

• Construir uma grelha de auditoria para avaliação da NP; 

• Divulgar a NP à equipa de enfermagem. 

 

 

3.3. Planeamento do Projeto 

Na fase do planeamento é construído um plano pormenorizado do PI, o qual deve conter os recursos 

necessários, as atividades a desenvolver, métodos e técnicas de pesquisa e o cronograma. Este plano deve 

dar resposta aos objetivos traçados anteriormente, ou seja, para cada objetivo específico delineado são 

planeadas estratégias e atividades, de forma a atingir cada um deles e, desse modo, dar resposta ao obje-

tivo geral (Ruivo et al., 2010). 

A fase de planeamento decorreu na segunda quinzena de janeiro, logo após o início do estágio. Neste 

período foram delineadas as atividades e estratégias a desenvolver para alcançar os objetivos propostos, 

e mencionados os recursos humanos e materiais necessários e indicadores de avaliação. Nesta etapa re-

alizamos ainda o cronograma do PI, no qual constam as principais atividades do projeto e o tempo previsto 
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de realização. Através do cronograma será possível visualizar as tarefas que integram o projeto, forne-

cendo informação acerca da fase preparatória, a distribuição de tarefas no tempo e concretização das 

atividades planeadas (Imperatori & Giraldes, 1992). O plano e cronograma do projeto encontram-se nos 

apêndices 2 e 3. 

 

 

3.4. Execução e Avaliação do Projeto 

A etapa de execução da metodologia de projeto preconiza a realização do que foi planeado anterior-

mente, ou seja, colocar em prática o que foi traçado mentalmente, tornando o projeto real (Fortin, 1999). 

A avaliação de acordo com a metodologia de projeto é permanente e implica a verificação da conse-

cução dos objetivos definidos inicialmente, bem como dos seus indicadores de avaliação. No decurso da 

avaliação deve-se ter em consideração alguns aspetos mínimos, nomeadamente a pertinência do trajeto, 

as circunstâncias do trabalho, relação entre previsão/realização e por fim a análise das estratégias adota-

das na execução (Ruivo et al., 2010). Na avaliação intermédia serão feitas as primeiras críticas sobre o 

trabalho desenvolvido e efetuados os ajustes necessários para proceder à etapa seguinte. No final do 

projeto deve constar a avaliação final global, ou seja, será avaliada a concretização da elaboração NP 

proposta com a respetiva grelha de auditoria e da realização da sessão de formação para divulgação da 

mesma junto da equipa de enfermagem do SUMC. 

Em seguida iremos analisar cada objetivo específico e atividades propostas no planeamento fazendo 

a análise do executado e respetiva avaliação. 

Relativamente ao objetivo “Elaborar uma NP institucional sobre as intervenções de enfermagem à 

pessoa submetida a VNI” e de acordo com as atividades planeadas: 
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Entre a primeira e a segunda quinzena de fevereiro, tal como tínhamos planeado reunimos com as 

enfermeiras orientadoras, docente orientadora, enfermeira chefe do SUMC e as duas enfermeiras res-

ponsáveis pelos serviços onde se realiza VNI, para dar a conhecer o projeto e colher informação sobre as 

necessidades sentidas pelas equipas de enfermagem na prestação de cuidados, material e equipamentos 

de VNI disponíveis nos serviços e documentos de apoio existentes. Com as reuniões efetuadas consegui-

mos identificar as necessidades das equipas de enfermagem relativamente ao tema, ter acesso a dois 

protótipos de normas de VNI e fazer o levantamento do material e equipamentos existentes na institui-

ção. Ainda durante este período, realizamos entrevistas exploratórias a vários elementos da equipa de 

enfermagem do SUMC, durante a passagem de turno para abranger o maior número de enfermeiros pos-

sível, com a intenção de conhecer/apurar as necessidades sentidas relativamente ao tema, e realizamos 

observação direta da prestação de cuidados à pessoa com VNI na sala de observações do SUMC. 

De forma a adquirirmos informação sobre o processo de elaboração da norma reunimos com a enfer-

meira responsável pelo CQSD para receber orientações e sugestões sobre os passos a seguir.  

A fundamentação teórica é um dos elementos da metodologia de projeto e consiste na revisão biblio-

gráfica da literatura referente ao assunto estudado (Ruivo et al., 2010). Nesta fase é realizada a pesquisa 

bibliográfica, leitura e seleção de documentos referentes ao tema, de forma a obter conhecimento e con-

teúdos para a construção da NP. As ferramentas de pesquisa utilizadas para aquisição de literatura foram 

• Pesquisa em bases de dados de evidência científica, últimos 5 anos, de forma a recolher informação sobre as intervenções de 
enfermagem à pessoa com VNI; 
• Realização de revisão de escopo sobre o tema; 

• Pesquisa bibliográfica sobre VNI (guidlines, documentos e manuais); 
• Consulta das normas de procedimento da ULS e normas de procedimento de outras Unidades de Saúde sobre VNI; 
• Consulta das normas da ULS e da DGS sobre as infeções associadas aos cuidados de saúde, precauções baseadas nas vias de 

• transmissão e precauções básicas de controlo de infeção; 
• Consulta de manuais de ventiladores e equipamentos de VNI disponíveis na ULS; 
• Consulta da enfermeira chefe, docente orientadora e enfermeiras orientadoras; 
• Consulta de enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI; 
• Consulta do layout das normas de procedimentos da ULS; 
• Elaboração de um protótipo A de norma; 
• Distribuição do protótipo A pela docente orientadora, enfermeiras orientadoras, enfermeira chefe do SUMC, enfermeiros do SUMC 
e enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI; 
• Distribuição do protótipo A pelo Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos 
Antimicrobianos [GCL-PPCIRA] e CQSD; 
• Recolha de sugestões dos enfermeiros do SUMC, docente orientadora, enfermeiras orientadoras, enfermeira chefe do SUMC, en-
fermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI, GCL-PPCIRA e CQSD; 
• Elaboração do protótipo B;  
• Distribuição do protótipo B pelos enfermeiros do SUMC com recolha de sugestões. 

Quadro 2- Atividades planeadas para o objetivo “Elaborar uma NP institucional sobre as intervenções de 

enfermagem à pessoa submetida a VNI” 
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manuais, internet e intranet da ULS. Com a pesquisa obtivemos vários documentos nomeadamente gui-

dlines da ERC e BST/ICS sobre VNI, artigos científicos, manuais de cuidados à pessoa sob ventilação mecâ-

nica, manuais de cuidados de enfermagem, manuais de ventiladores e equipamentos de ventilação me-

cânica existentes na ULS, normas de controlo de infeção e cuidados respiratórios da ULS e da DGS, normas 

de VNI de outras instituições hospitalares.  

No decurso da pesquisa demos início à revisão de escopo proposta. A revisão teve como objetivo 

mapear as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI no serviço de urgência. Na concretiza-

ção da revisão de escopo seguimos as etapas do processo de investigação recomendadas da metodologia 

de investigação da Joanna Briggs Institute® (Aromataris & Munn, 2020). 

A questão de investigação que orientou a pesquisa da revisão foi “Quais as Intervenções de Enferma-

gem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência?” 

Os critérios de inclusão na revisão foram estudos publicados entre 2017-2021, em português e inglês, 

que considerassem a pessoa adulta submetida a ventilação não invasiva, com idade superior ou igual a 18 

anos, focados nas intervenções de enfermagem, no serviço de urgência. São considerados estudos de 

metodologia qualitativa e quantitativa e revisão sistemática da literatura. Os critérios de exclusão estabe-

lecidos foram estudos com metodologia ambígua, repetidos nas bases de dados e sem correlação com o 

objeto de estudo. 

A pesquisa bibliográfica decorreu no mês de fevereiro de 2021 nas bases dados EBSCOhost®, nos for-

necedores de conteúdo CINAHL Complete e MEDLINE Complete, PubMed e Repositórios Científicos de 

Acesso Aberto de Portugal. Para realizar a pesquisa foram retirados do vocabulário Medical Subject Hea-

dings (MeSH®) os termos de pesquisa: Noninvasive Ventilation; Nursing; Nursing Interventions; Nursing 

Care; hospital e emergency department. 

Os descritores e operadores boleanos foram combinados da seguinte forma: “Noninvasive Ventilation” 

AND “Nursing”. Os limites aplicados às pesquisas foram: estudos entre 2017- 2021, analisados por pares 

e em texto completo.  

Através da pesquisa nas bases de dados foram obtidos oitocentos e um estudos. Posteriormente foram 

removidos os estudos duplicados e identificados quatrocentos e oito estudos para a seleção da revisão. 

Selecionados trinta e sete estudos para a elegibilidade, e desses onze atenderam aos critérios de inclusão 

na revisão. Identificado um estudo através da pesquisa das listas de referências. A figura 3 mostra o flu-

xograma que descreve os passos dados até chegar ao número de estudos incluídos. 
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Fonte: Aromataris & Munn (2020) 
 

A atual revisão de escopo incluiu doze estudos, publicados entre 2017 e 2021, em língua inglesa e 

portuguesa. Os estudos incluídos são quatro revisões sistemáticas da literatura, três estudos experimen-

tais (ensaios clínicos randomizados), quatro estudos observacionais descritivos e um estudo qualitativo. 

A tabela n.° 1 apresenta os estudos incluídos na revisão de escopo. 

Identificação do estudo 

 

Desenho do estudo Nível de evidência (JBI) 

Otero et al. (2017) Ensaio clínico randomizado 1.c 

Raurell-Torredà et al. (2017) Revisão sistemática da literatura 5.a 

Christensen et al. (2017) Estudo qualitativo 3.e 

Grilo & Alminhas (2017) Revisão sistemática da literatura 5.a 

D`Orazio et al. (2018) Estudo prospetivo observacional 3.e 

Murata & Yamaguchi (2018) Estudo observacional descritivo 4.c 

Messika et al. (2018) Ensaio clínico randomizado 1.c 

Figura 3 - Diagrama da metodologia de pesquisa da revisão de escopo 
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Tabela 2 - Estudos incluídos na revisão de escopo 

A extração de dados dos estudos aconteceu segundo as orientações de Joanna Briggs Institute®. Os 

dados foram extraídos por meio de um instrumento de mapeamento alinhado ao objetivo e à questão de 

investigação, conforme indicado pela metodologia de análise de escopo, tendo em consideração o título, 

autores, ano e local onde o estudo foi desenvolvido, população, objetivo, metodologia, intervenções, re-

sultados e conclusões dos estudos (Aromataris & Munn, 2020). 

Paralelamente à revisão de escopo, elaboramos um artigo científico cujo título foi “Intervenções de 

Enfermagem na Prevenção de Úlcera por Pressão da Face na Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva, 

no Serviço de Urgência: revisão de escopo” que serviu de apoio. O resumo do artigo encontra-se no apên-

dice 4. 

O enquadramento teórico do projeto ficou concluído na segunda semana de março, prolongando-se 

mais do que previsto devido à triagem e seleção dos inúmeros artigos obtidos na pesquisa. O atraso fez 

com que tivéssemos de encurtar o tempo programado para a realização do protótipo da norma. Conside-

ramos que a revisão da literatura correu bem, uma vez que conseguimos obter informação recente, com 

menos de 5 anos e de fontes credíveis, não havendo necessidade de despender mais tempo para pesquisa. 

Em seguida começamos a construção da NP. Para elaborar a norma foi necessário o layout das normas 

de procedimento da ULS disponível da intranet. No final da segunda semana de março, tal como tínhamos 

planeado inicialmente, concluímos o protótipo A da NP e distribuímo-lo pelos participantes do PI via e-

mail para apreciação. Os apêndices 5; 6, 7 e 8 corresponde aos e-mails enviados às enfermeiras orienta-

doras; enfermeira chefe do SUMC e enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI, enfermeira 

responsável do GCL-PPCIRA e enfermeira responsável pela CQSD. 

O feedback obtido do protótipo A foi positivo, sendo referido que se encontrava bem estruturado e de 

acordo com as necessidades sentidas. A enfermeira responsável pelo Serviço de Medicina Intensiva suge-

riu que acrescentássemos as modalidades ventilatórias e o material existente na ULS e a enfermeira que 

Galetto et al. (2019) Revisão sistemática da literatura 2.a 

Fernandes et al. (2019) Estudo exploratório-descritivo, observacional  4.c 

Özbudak & Yesilbalkan (2020) Ensaio clínico randomizado 1.c 

Green & Bernoth, (2020) Revisão integrativa da literatura 5.a 

Yaman et al. (2021) Estudo prospectivo observacional 3.e 
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representa o GCL-PPCIRA fez correções sobre as recomendações da limpeza, descontaminação e desinfe-

ção do material e equipamento. A avaliação do protótipo A demorou mais tempo do que o previsto, por 

falta de disponibilidade dos participantes em dar resposta devido à pandemia. 

Chegada a esta fase do projeto, realizamos uma avaliação do trabalho desenvolvido até ao momento. 

Como tal, reunimos com as enfermeiras orientadoras e o novo enfermeiro responsável do SUMC para 

fazer um ponto de situação. Houve a necessidade de apresentar o PI ao novo enfermeiro chefe, que con-

cordou com a sua realização. Na perspetiva destes, o percurso desenvolvido estava a correr bem, apenas 

com necessidade de alguns ajustes a nível de tempo devido à situação de pandemia. Os recursos e as 

atividades planeadas até ao momento demonstraram ser adequadas, sem necessidade de alteração, pelo 

qual decidimos manter o planeamento proposto.  

No fim do mês de março reformulámos o protótipo A com base nas sugestões e correções realizadas. 

Em seguida, enviamos um novo protótipo, desta vez com a designação de protótipo B, para a equipa de 

enfermagem do SUMC via e-mail. No apêndice 9 pode ser visto o e-mail enviado à equipa. Na semana 

seguinte fomos questionando a equipa sobre o protótipo B. A opinião dos enfermeiros na generalidade 

foi favorável, não sendo necessário fazer reformulação. Nos dias seguintes enviámos o protótipo B via e-

mail para a CQSD para avaliação e aprovação (apêndice 10). Passadas duas semanas, após reunião mensal 

dos elementos da CQSD a NP foi aprovada e seguiu para o concelho de administração da ULS para homo-

logação. No dia 24 de abril de 2021 a NP foi divulgada na página da intranet da ULS. 

Com a homologação da NP pelo concelho de administração da ULS conseguimos atingir o objetivo 

proposto dentro do prazo preconizado. No apêndice 11 consta a norma de procedimento homologada 

pelo conselho de administração hospitalar.  

A elaboração da NP foi um processo complexo que envolveu vários participantes e etapas. O fato de 

termos consultado os participantes em tempo útil ajudou a concretizar do objetivo, havendo tempo para 

recolher opiniões e fazer as respetivas alterações. 
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Relativamente ao objetivo específico “Construir uma grelha de auditoria para avaliação da norma de 

procedimento” e de acordo com as atividades planeadas: 

Para a alcançar o objetivo proposto, no início do mês de fevereiro, realizamos pesquisas bibliográficas 

sobre auditoria em saúde. Nas pesquisas obtivemos documentos da DGS sobre auditoria em saúde, no-

meadamente a orientação n.° 002/2017 sobre a Preparação e Condução de Auditorias da Qualidade e 

Segurança da Prestação de Cuidados de Saúde e a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-

2020, em que a segunda prioridade é o aumento da adesão a normas de orientação clínica e a quarta é a 

monitorização permanente da qualidade e segurança. Consultamos normas de procedimento da ULS e de 

outras unidades de saúde com grelhas de auditoria para recolher informação de como elaborar a grelha. 

Acedemos ao layout das normas de procedimento da ULS onde consta uma grelha para preenchimento 

dos dados para realização de auditoria à respetiva NP. 

Na reunião com a enfermeira responsável da CQSD, no mês de fevereiro, onde referimos os objetivos 

do PI, solicitamos informação sobre a elaboração da grelha de auditoria a procedimentos. Foi-nos expli-

cado que havia um layout de normas na instituição com uma grelha padrão e aconselhado a consultar 

outras normas da instituição aprovadas recentemente contendo grelhas de auditoria. 

No final da segunda semana de março, construímos a grelha de auditoria com base na grelha do layout, 

onde colocamos algumas das intervenções de enfermagem mencionadas na NP. Posteriormente ane-

xamos a grelha ao protótipo A e enviamos a todos participantes do PI por via e-mail para apreciação. 

Relativamente à grelha não ocorreram sugestões e/ou correções por parte dos participantes, assim con-

cluímos que foi aceite por todos.  

A concretização deste objetivo ocorreu com a aprovação da NP pela CQSD, onde consta a grelha de 

auditoria. 

• Pesquisa bibliográfica sobre auditoria em saúde; 

• Consulta de normas de procedimento da Unidade de Saúde e normas de procedimento de outras Unidades de Saúde; 

• Consulta de normas da DGS; 

• Consulta do layout das normas de procedimento da Unidade de Saúde; 

• Recolha de informação junto da CQSD;  

• Elaboração de grelha de auditoria inserida no protótipo A; 

• Distribuição do protótipo A pela docente orientadora, enfermeiras orientadoras, enfermeira chefe do SUMC, enfermeiros do  
SUMC e enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI e CQSD; 

• Recolha de sugestões dos enfermeiros do SUMC docente orientadora, enfermeiras orientadoras, enfermeira chefe do SUMC, 
enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI e CQSD. 

Quadro 3 – Atividades planeadas para o objetivo “Construir uma grelha de auditoria para avaliação da 

norma de procedimento” 



 
 

 
nov-21 | Página 57 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

Em relação à avaliação do objetivo consideramos que foi alcançado com sucesso. As atividades plane-

adas foram determinantes, nomeadamente a consulta da CQSD, ajudando na aquisição de ferramentas 

para construir a grelha. O enquadramento teórico sobre o tema permitiu o conhecimento das interven-

ções de enfermagem à pessoa submetida a VNI possíveis de monitorização e que garantissem a qualidade 

dos cuidados prestados.  

Em relação ao objetivo específico “Divulgar a norma de procedimento construída à equipa de enfer-

magem do SUMC” 

Após a aprovação da NP pela CQSD demos início à execução do último objetivo proposto, a divulgação 

da norma à equipa de enfermagem. Primeiramente, na terceira semana de abril, realizamos pesquisa 

bibliográfica sobre recomendações de formação de adultos e consultamos os conteúdos ministrados e a 

bibliografia de apoio fornecida na unidade curricular de formação e supervisão em enfermagem, o que 

auxiliou na construção do plano de sessão, estabelecimento de objetivos e seleção da metodologia a uti-

lizar. No apêndice 13 consta o plano realizado para a sessão de formação, onde consta os objetivos geral 

e específicos da formação, bem como os conteúdos, recursos, metodologia e tempo.  

Em seguida, construímos a formação em formato powerpoint e o respetivo roteiro de gravação. A 

construção da formação foi baseada na NP desenvolvida e teve a orientação e avaliação das enfermeiras 

orientadoras. Com a formação concluída, realizamos os questionários de avaliação da sessão e avaliação 

de conteúdos, através da aplicação Google Forms disponível da internet, o que permitiu os formandos 

terem acesso aos questionários e tempo para responder, e posteriormente facilitar o tratamento de da-

dos. 

• Pesquisa bibliográfica sobre formação; 

• Elaboração do plano de sessão; 

• Construção do roteiro de gravação; 

• Elaboração do suporte visual em PowerPoint; 

• Elaboração da ficha de avaliação da sessão; 

• Envio através de mail de todo o suporte à equipa de enfermagem; 

• Envio por mail da ficha de avaliação; 

• Recolha dos dados de avaliação da sessão; 

• Tratamento dos dados e síntese dos mesmos. 

Quadro 4 – Atividades planeadas para o objetivo “Divulgar a norma de procedimento construída à 

equipa de enfermagem do SUMC” 
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No dia 26 de abril, enviamos a convocatória da sessão, via e-mail (Apêndice 12), onde consta o tema, 

a população-alvo, data, hora e formato. Nos dias seguintes realizamos a gravação da formação com o 

apoio do roteiro e posteriormente convertemos o documento em formato de vídeo.   

Chegado a este momento, verificamos que tínhamos realizado a formação antes do tempo definido e 

assim conseguíamos atingir o objetivo antes.  

Relativamente à formação as enfermeiras orientadoras consideraram que ficou percetível e sucinta, 

abordando os conteúdos mais importantes inscritos na NP e fundamentais para a prestação de cuidados 

à pessoa submetida a VNI. O fato de ter uma duração de 30 minutos foi considerado um fator positivo, 

não causando desinteresse. 

No dia 29 pelas 14 horas procedemos ao envio do plano de sessão e dos links do vídeo da sessão de 

formação e dos questionários de avaliação da sessão, para o e-mail da instituição dos elementos da equipa 

de enfermagem do SUMC (Apêndice 14, 15 e 16). Para garantir a participação dos enfermeiros, e porque 

ainda estava dentro do tempo planeado, disponibilizamos uma semana para a visualização do vídeo e 

avaliação da formação através do preenchimento dos questionários. 

A avaliação deste objetivo ocorreu através da aplicação de dois questionários aos formandos, sobre a 

apreciação global da formação e avaliação dos conteúdos transmitidos. 

Na terceira semana de maio procedemos às recolha e análise dos dados da avaliação da sessão. Este 

processo foi instantâneo, uma vez a aplicação Google Forms realiza a análise de cada item, fornecendo os 

respetivos gráficos. 

Obtivemos um total de 32 questionários preenchidos, o que corresponde a uma taxa de participação 

na sessão de formação de 57%, sendo o indicador de avaliação – taxa de participação na sessão de for-

mação superior a 50% alcançado. O gráfico 1 corresponde ao número de enfermeiros por sexo que res-

ponderam ao questionário. No quanto superior esquerdo encontram-se o número de respostas aos ques-

tionários.  
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Gráfico 1 - Número de respostas por sexo 

Relativamente à avaliação global da sessão de formação por parte dos formandos, 56,3% consideraram 

muito boa, 34,4% consideraram excelente e apenas 9,4% consideraram satisfatória. Os resultados encon-

tram-se apresentados no gráfico 2. 

Através dos resultados obtidos concluímos que 90,7% formandos avaliaram a formação positivamente, 

sendo o indicador de avaliação - taxa de avaliação global da formação superior a 80% conseguido. 

 

Gráfico 2 - Avaliação global da sessão de formação por percentagem 
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No quadro 2 contém as respostas obtidas no espaço livre criado para a realização de comentários.  

Em relação à avaliação dos conteúdos da sessão de formação, de uma forma geral os formandos res-

ponderam corretamente às questões colocadas. Nos gráficos seguintes (gráfico 3 e gráfico 4) encontra-se 

a análise de duas das dez questões que constam no questionário, o primeiro gráfico refere-se a uma ques-

tão que foi respondida corretamente por 100% dos formandos e o segundo gráfico refere-se à questão 

que obteve mais respostas incorretas, ainda assim com 75% de respostas corretas. Com os resultados 

obtidos podemos concluir que a maioria dos formandos respondeu corretamente às questões do questi-

onário de avaliação dos conteúdos da sessão, sendo o indicador de avaliação – Taxa de avaliação dos 

conteúdos da sessão de formação correta superior a 70% atingido.  

 

Gráfico 3 - Percentagem de respostas corretas à questão formulada 

 

“Muitos parabéns” (anónimo)

“A formação em formato vídeo, na minha opinião não tem o mesmo efeito de aprendizagem, em 

relação ao formato presencial. No entanto, face ao panorama pandémico está muito adequada e 

percetível. Muitos Parabéns e Boa Sorte” (anónimo) 

Quadro 5- Comentários e sugestões da sessão de formação 
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Gráfico 4 - Percentagem de respostas corretas à questão formulada 

Terminadas as atividades planeadas, efetuamos a avaliação do objetivo. Do feedback que obtivemos 

pela equipa de enfermagem, ao longo das semanas, a realização da sessão de formação foi acolhida com 

agrado, tendo ficado demonstrado através da taxa de participação na formação. A concretização do obje-

tivo foi fácil, uma vez que os conteúdos a transmitir derivavam da NP e usufruíamos de conhecimentos e 

competências na área de formação. De uma maneira geral a elaboração e apresentação da formação 

correu bem, tendo sido cumpridas as etapas preconizadas no processo de formação. Em relação aos tem-

pos planeados para elaboração das atividades foram cumpridos, o que fez com terminássemos o projeto 

dentro do período de estágio. Na nossa opinião a formação foi bem-sucedida, conseguimos que os enfer-

meiros que participaram adquirissem conhecimentos para desenvolver competências na prestação de 

cuidados à pessoa submetida a VNI.  

 

 

3.5. Divulgação e Discussão de Resultados 

A divulgação dos resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto é essencial para dá a conhecer 

a pertinência do mesmo, caminho percorrido e esforços realizados (Ruivo et al., 2010). 

No sentido de divulgar o que desenvolvemos no PI, realizamos uma sessão de formação à equipa de 

enfermagem, na qual apresentamos a NP com a respetiva grelha de auditoria, homologada pelo Concelho 

de Administração da ULS. Na nossa perspetiva, a divulgação dos resultados à equipa foi fundamental para 
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a aquisição de conhecimento, o que terá um impacto determinante na prestação de cuidados, aumen-

tando o sucesso da técnica ventilatória e produzindo ganhos em saúde.  

As outras formas de divulgarmos os resultados foi através da elaboração do presente relatório de es-

tágio, onde descrevemos e analisamos o processo desenvolvido e da elaboração do artigo científico - re-

visão de escopo sobre o tema. Ruivo et al. (2010, p. 32) referem que a “elaboração de um relatório final 

de projeto constitui, um aspecto fundamental na transmissão de informação, sendo assim um requisito 

obrigatório na realização de um projeto.” O artigo científico mostra o trabalho desenvolvido para aquisi-

ção de evidência científica sobre o tema, tendo contribuído para a realização do enquadramento teórico 

do PI e da norma de procedimento, onde são descritas as intervenções de enfermagem na prestação de 

cuidados à pessoa submetida a VNI.  

A norma de procedimento resultante do PI irá contribuir para a melhoria dos cuidados prestados na 

instituição e sucesso do tratamento da pessoa, e ajudar no processo de integração de enfermeiros nos 

serviços através da rentabilização de recursos e aumento da efetividade dos cuidados. A grelha de audi-

toria possibilitará a avaliação da qualidade dos cuidados prestados fornecendo informação para a imple-

mentação de medidas de apoio e acreditação de unidades de saúde. 

A sessão de formação tal como na NP irá contribuir para a melhoria dos cuidados e demonstrar a rele-

vância da formação em serviço na aquisição de conhecimentos e competências da equipa. 

No futuro pretendemos apresentar o projeto em congressos de enfermagem, com o intiuito de trans-

mitir conhecimentos sobre a VNI e a metodologia de projeto que visem a melhoria da qualidade dos cui-

dados e estimular a classe profissional a desenvolver os seus próprios projetos de intervenção de acordo 

com as necessidades identificadas e a produzir conhecimento científico. 

  



 
 

 
nov-21 | Página 63 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

 

 

4. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

A análise consiste na avaliação de um determinado assunto, examinando todas as particularidades que 

o compõem. Em contexto de formação a análise reflexiva surge como ferramenta de avaliação, 

permitindo ao formando ter consciência do percurso desenvolvido. Na realização da análise há que ter 

em conta os objetivos propostos, o que foi feito para os alcançar e por fim os resultados obtidos (Peixoto 

& Peixoto, 2016). 

Nas primeiras semanas de estágio foi-nos solicitado que elaborássemos um projeto de estágio com os 

objetivos a conseguir. Os objetivos gerais traçados no nosso protejo de estágio foram:  

➢ Prestar cuidados de enfermagem especializados, à pessoa em situação crítica/família, em contexto de 

serviço de urgência; 

➢ Contribuir para o aperfeiçoamento de conhecimentos relativamente a situações de catástrofe e/ou 

multivítimas; 

➢ Prestar cuidados de enfermagem, intervindo na prevenção e controlo da infeção, perante a pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica.  

Com base nas competências comuns do enfermeiro especialista [EE] e as competências especificas do 

EEEMC: A pessoa em situação crítica delineámos as atividades a desenvolver para atingir os objetivos 

propostos.  

 

 

4.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

As competências comuns do EE dividem-se em quatro domínios, dos quais a responsabilidade profis-

sional, ética e legal, melhoria contínua da qualidade, gestão dos cuidados e desenvolvimento das apren-

dizagens profissionais (Regulamento n.⁰ 140/2019 da OE, 2019). 
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A - Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

Segundo o artigo 8.° do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] (Decreto-Lei n.⁰ 

161/96 de 4 de setembro do Ministério da Saúde, 1996) o enfermeiro no exercício das suas funções de-

verá “adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos” (p. 2961). 

A profissão de enfermagem desenvolveu a sua deontologia, incutindo princípios, valores, direitos e 

deveres na interação com a pessoa/família. Na prestação de cuidados foram tidos em consideração os 

princípios orientadores inerentes à profissão, mencionados no n.° 3 do artigo 99.° do Estatuto da OE como 

responsabilidade, respeito pelos direitos humanos na relação com a pessoa/família e a excelência do exer-

cício profissional (Lei n.⁰ 156/2015 de 16 de setembro da Assembleia da República, 2015).  

De acordo com Nunes (2011) a ética de enfermagem diz respeito à natureza, âmbito e finalidade dos 

cuidados prestados à pessoa tendo em conta as suas necessidades, caraterísticas e circunstâncias. Na 

tomada de decisão, baseámo-nos nos princípios éticos e normas deontológicas inerentes, agindo com 

responsabilidade e respeito pelos direitos humanos e dos doentes. O fato, de conhecermos e valorizarmos 

a importância do código deontológico e REPE permitiu prestar cuidados de forma correta, criando estra-

tégias em parceria com a pessoa/família e equipa na resolução dos problemas. Nas situações complexas 

de tomada de decisão foi importante debater em equipa a resposta mais apropriada, tendo em conta os 

princípios aplicáveis.  

A informação à pessoa/família por vezes é desvalorizada, o nosso papel enquanto especialistas é sen-

sibilizar, instruir e esclarecer a equipa sobre os direitos da pessoa e o papel do enfermeiro nestes momen-

tos, orientando na decisão e cuidados. No artigo 105.° do Estatuto de OE (Lei n.⁰ 156/2015 de 16 de se-

tembro da Assembleia de República, 2015), relativo ao dever de informação, refere que:  

“no respeito pelo direito à autodeterminação, o enfermeiro assume o dever de: a) Informar o 

indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem; b) Respeitar, defender e 

promover o direito da pessoa ao consentimento informado; c) Atender com responsabilidade e 

cuidado todo o pedido de informação ou explicação feito pelo indivíduo em matéria de cuidados 

de enfermagem;(…)” (p. 8079) 

A informação fornecida é essencial para o envolvimento da pessoa/família no processo de saúde/do-

ença e na tomada de decisão. Antes de prestar cuidados, informámos sobre os procedimentos de forma 
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a obter o consentimento e colaboração da pessoa, zelando pelo direito à autodeterminação. Nas situa-

ções de emergência, em que não é possível obter consentimento informado, foram respeitados o direito 

da dignidade humana e o princípio da não maleficência, entre outros, executando apenas as intervenções 

e procedimentos necessários sem causar prejuízo. 

No n.° 3 do artigo 4.° do REPE (Decreto-Lei n.⁰ 161/96 de 4 de setembro do Ministério da Saúde, 1996) 

o EE é definido como o profissional a quem foi atribuído um titulo “que lhe reconhece competência cien-

tífica, técnica e humana” (p. 2960). As competências humanas referem-se à capacidade em respeitar os 

direitos humanos, tais como a liberdade e dignidade, assim como os valores e costumes da pessoa. Nos 

momentos em que foi preciso a exposição física, tivemos o cuidado de criar estratégias para assegurar o 

direito à privacidade, como correr as cortinas, alterar a disposição das macas na sala e mobilizar a pessoa 

para zonas que conferissem privacidade. Os constrangimentos sentidos pela pessoa podem ser minimiza-

dos se forem tidos em consideração os aspetos relacionados com as relações humanas, essenciais para a 

relação terapêutica.  

Geralmente recorrem ao SUMC pessoas em fase terminal para controlo de sintomas. Nesses casos, 

devido à fragilidade que apresentam foi necessário reunir condições para promover o acolhimento e me-

didas de conforto, considerando-se o princípio do respeito pela dignidade humana. Na área geográfica da 

ULS existem várias comunidades nepalesas a residir, com costumes e crenças próprias. Após conhecermos 

este fato, houve necessidade de pesquisar sobre a cultura do Nepal para poder atuar de acordo com as 

suas necessidades. 

A segurança das práticas foi sempre uma preocupação nossa de modo a evitar a ocorrência de eventos 

que causassem dano. Na sala aberta é frequente encontrarmos pessoas com nomes semelhantes, ha-

vendo a probabilidade de ocorrência de erro. A confirmação da pessoa através da pulseira de identificação 

e questionar a própria contribuiu para a administração de terapêutica em segurança. Perante os cuidados 

que envolvessem risco avaliámos as condições de segurança para a sua realização e desenvolvemos me-

didas de correção. A utilização correta dos materiais, adequação ao espaço físico e conduta adotada aju-

daram a prevenir e determinar situações de risco quer para a pessoa alvo de cuidados quer para os pro-

fissionais de saúde do SUMC. No cuidado à pessoa em situação de emergência, devido à necessidade de 

rápida intervenção, podem ocorrer más práticas que coloquem em risco os demais, sendo importante 

implementar estratégias individuais e em equipa ao nível da prevenção. A estratégia que implementámos 

para a prevenção do risco terapêutico foi o registo de alergias no sistema informático, o qual gera um 

alerta aos utilizadores do programa para evitar a prescrição e administração de determinados medica-

mentos.  
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No artigo 106.° do Estatuto de OE (Lei n.⁰ 156/2015 de 16 de setembro da Assembleia da República, 

2015), do dever de sigilo o enfermeiro deve: 

“guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão, 

assumindo o dever de: a) Considerar toda a informação acerca do alvo de cuidados e da família, 

qualquer que seja a fonte; b) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão impli-

cados no plano terapêutico, usando como critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, 

emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus direitos;” (p. 8079) 

Na transmissão de informação relativa à pessoa/família, utilizámos estratégias que promovessem o 

anonimato e aplicámos as recomendações das normas da DGS e ULS sobre comunicação eficaz na transi-

ção de cuidados de saúde de forma garantir a confidencialidade e segurança da informação. Em relação 

aos registos informáticos de enfermagem, consultámos o manual do sistema informático ALERT® de ma-

neira a conhecer os campos de informação para proceder ao registo correto e consulta dos dados da 

pessoa. Os registos foram efetuados de forma clara e objetiva e obedecendo à terminologia científica, 

permitindo a continuidade e segurança dos cuidados.  

Ainda, neste domnio, para adquirir e consolidar conhecimentos frequentamos duas ações de formação 

da OE sobre o dever de sigilo/dever de denucia (anexo 1) e segurança nos cuidados (anexo 2). 

Durante as etapas de realização do PI foram tidos em conta os princípios éticos inerentes à prática 

profissional de enfermagem. O respeito pela dignidade humana é o que garante que as pessoas implicadas 

no projeto tenham o direito de decidir voluntariamente na participação, sem o risco de sujeitar-se a pu-

nições. No sentido de corroborar o problema identificado no diagnóstico do PI houve necessidade de 

avaliar as necessidades de equipa de enfermagem. Como tal, procedemos à consulta individual dos vários 

membros da equipa através de entrevista exploratória no sentido de apurar os conhecimentos/formação, 

dificuldades/necessidades e pontos de interesse sobre a temática. A entrevista obedeceu aos princípios 

éticos da investigação, nomeadamente o consentimento informado. Em todo o projeto nunca foi revelado 

o nome da instituição de saúde e dos elementos responsáveis pelos serviços, sendo garantido o anoni-

mato. 
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No âmbito dos cuidados à pessoa face à incerteza na doença, a informação, relação estabelecida e 

cuidados prestados tiveram em conta os princípios éticos e deontológicos. A informação disponibilizada 

à pessoa, durante os cuidados, permitiu que esta conseguisse atribuir significado e valor à situação vivida, 

e assim desenvolver mecanismos de coping para ultrapassar a incerteza. Um exemplo disso, foi a infor-

mação fornecida à pessoa admitida com o diagnóstico de acidente vascular cerebral, em que explicámos 

a par e passo as etapas do protocolo via verde, exames de diagnóstico e possíveis complicações.  

 

B - Domínio da melhoria da qualidade 

A implementação de medidas de melhoria dos cuidados de enfermagem requer que os gestores de 

serviço assumam a qualidade como uma prioridade, numa perspetiva de mudança visando alcançar pa-

drões de cuidados cada vez mais elevados. A implementação deste processo requer vontade das chefias 

e sensibilização e aceitação por parte dos enfermeiros, exigindo trabalho persistente para consolidar as 

atividades designadas a essa finalidade (Dias, 2014).  

As competências, no domínio da melhoria contínua da qualidade em enfermagem, pretendem que o 

enfermeiro especialista detenha conhecimentos avançados sobre normas e recomendações na área, co-

labore na conceção e operacionalização de projetos, desenvolva práticas de qualidade de acordo com os 

programas implementados e seja capaz de garantir um ambiente terapêutico e seguro (Regulamento n.⁰ 

140/2019 da OE, 2019).  

A melhoria da qualidade subentende conhecimentos científicos que sustentem boas práticas e cuida-

dos seguros. Na consulta realizada na intranet e às enfermeiras orientadoras tivemos conhecimento dos 

projetos desenvolvidos na instituição na área da qualidade, para poder participar na sua operacionaliza-

ção e saber em que temática poderíamos desenvolver o nosso PI. Assim, no dia 5 de maio colaborámos 

nas comemorações do dia mundial de higiene das mãos, através da participação no vídeo do serviço sobre 

a higienização das mãos. Para além disso, no dia 31 de março frequentámos a sessão de formação para 

equipa de enfermagem do SUMC sobre a utilização do no Notifiq@ - Sistema Nacional de Notificação de 

Incidentes (anexo 3) ministrada pela enfermeira responsável pela CQSD, abordando a importância do re-

gisto dos incidentes relacionados com erros terapêuticos.  

De maneira a garantir a segurança do doente na administração terapêutica consultámos as normas da 

DGS e da ULS sobre os medicamentos de ALERTA MÁXIMO e LASA e guiámos a nossa prática com base 

nas recomendações expressas. Ainda, na gestão de um ambiente terapêutico e seguro consultámos nor-
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mas sobre o controlo de infeção, identificação inequívoca do doente, comunicação na transição de cuida-

dos de saúde e o plano de emergência interno. A garantia de um ambiente seguro requer conhecimento 

e confirmação dos recursos existentes, encontrando-se operacionais para as eventualidades. Ao longo 

das 18 semanas de estágio colaborámos na verificação mensal do carro de emergência, na verificação 

diária do material de esterilização, na verificação das malas de transporte e da via verde Acidente Vascular 

Cerebral [AVC] e no teste diário aos ventiladores.  

Os registos de enfermagem e a transmissão de informação tiveram em conta o anonimato, garantindo 

a confidencialidade e segurança dos dados. Na sala de observação, na transmissão de informação quer 

em passagem de turno ou em transferência intra-hospitalar empregamos a técnica de ISBAR (I – Identifi-

cação; S – Situação atual/causa; B – Antecedentes/anamenese; A – Avaliação e R – Recomendações) 

dando cumprimento à NP em vigor na instituição desde janeiro de 2021, com recurso ao instrumento 

implementado no serviço, obedecendo aos indicadores de qualidade para o procedimento. 

Na sala aberta existe risco elevado de abandono do serviço por parte das pessoas comprometendo a 

segurança dos cuidados, para prevenir e controlar este tipo de situações propusemos a disposição das 

pessoas com alteração do estado de consciência mais próximo das áreas de trabalho e distantes da zona 

de saída para proporcionar maior vigilância, uma vez que em tempo de pandemia não era possível a per-

manência da pessoa significativa junto. 

Durante o estágio final desenvolvemos um PI com o intuito de promover a melhoria contínua da qua-

lidade dos cuidados de enfermagem à pessoa submetida a VNI, através da criação de uma NP de boas 

práticas com base em conhecimentos científicos e diretivas na área da qualidade. Na NP estabelecemos 

metas para a melhoria da qualidade dos cuidados através de indicadores de avaliação de conformidade 

de norma por meio de auditorias internas semestrais com recurso a grelha de auditoria determinada.  

 

C - Domínio da gestão dos cuidados 

Segundo o regulamento n.⁰ 140/2019 da OE (2019) o enfermeiro especialista no domínio da gestão 

dos cuidados deve garantir a segurança e qualidade das tarefas delegadas, otimizando as respostas de 

enfermagem e da equipa de saúde, oferecendo assessoria e colaborando nas tomadas de decisão. Deve 

ainda, ter a capacidade de se adaptar aos diversos contextos gerindo os recursos existentes de acordo 

com as necessidades e coordenando a equipa de forma adequada tendo em conta a organização e indiví-

duos.  
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A ação resulta da capacidade de decidir juntamente com a intenção, originando mudanças nos outros 

e no ambiente (Deodato, 2014). A delegação de tarefas requer conhecimento do ambiente, equipa e cui-

dados. De acordo com o artigo 10.° do REPE (Decreto-Lei n.⁰ 161/96 de 4 de setembro do Ministério da 

Saúde, 1996, p. 2961) o enfermeiro “só pode delegar tarefas em pessoal deles funcionalmente depen-

dente quando este tenha a preparação necessária para as executar”. Na prestação de cuidados à pessoa 

em situação crítica/família estabelecemos prioridades, orientamos tarefas e ajustamos o tempo disponí-

vel garantindo a eficiência. Em emergência cabe ao team líder atribuir funções aos elementos da equipa 

e avaliar a sua concretização. A atribuição de tarefas como a administração de fármacos, execução de 

técnicas e realização de manobras de suporte básico de vida, segundo as guidelines e protocolos em vigor, 

tendo em conta os recursos existentes permitiu garantir a resposta adequada em tempo útil. Na sala 

aberta era frequente as boxes estarem lotadas, o que impunha a gestão dos cuidados para otimizar as 

vagas. Nestas situações, em colaboração com a equipa estabelecíamos critérios e cuidados com o intuito 

de mobilizar pessoas para as zonas indicadas e permitir novas admissões. Houve alturas, que devido a 

grande afluência tivemos de colocar pessoas no corredor, exigindo uma vigilância apertada para conseguir 

garantir a segurança. 

Na aquisição de competências na área de gestão acompanhámos as enfermeiras orientadoras na che-

fia de turno, colaborando nas tomadas de decisão, distribuição de elementos, verificação de material e 

medicação e assessoria aos enfermeiros e equipa multidisciplinar. A coordenação da equipa requer deci-

sões em conjunto de forma unânime e justa, promovendo equilíbrio e harmonia. Durante este período 

ocorreram situações de conflito dentro da equipa multidisciplinar nas quais foi necessário intervir melho-

rando a informação/comunicação para ultrapassar as divergências. Na distribuição de elementos por área 

de trabalho considerou-se as competências e experiência de cada um, as necessidades de forma-

ção/aprendizagem dos elementos mais novos e equilibrar oportunidades.  

Gerir um projeto significa fazer o necessário para terminá-lo dentro dos prazos estabelecidos. A gestão 

de projeto é a aplicação de conhecimentos, ferramentas e técnicas para planear atividades com o objetivo 

de atingir as expectativas definidas para o projeto. No PI fomos gestores de todo o processo, realizando 

o diagnóstico da situação com identificação das necessidades da equipa de enfermagem, delineando e 

executando as atividades e estratégias com vista a atingir os objetivos propostos no tempo previsto e 

avaliando os resultados da nossa intervenção. Na elaboração da NP gerimos as intervenções de enferma-

gem a incluir de acordo com as necessidades da equipa e da pessoa submetida a VNI e relatadas nos 

estudos e guidelines internacionais, de forma a promover a segurança e melhoria da qualidade dos cui-

dados. Na boa gestão de projetos, estes tendem a ser concluídos com sucesso contribuindo para obter 

ganhos nas instituições.  
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A gestão da incerteza na doença como descreve Mishel pode ser feita através dos fornecedores de 

estrutura ajudando a pessoa/família a interpretar o quadro de estímulos e nos mecanismos de coping 

utilizados para reduzir a incerteza. Na relação terapêutica estabelecida para reduzir a incerteza vivida 

desenvolvemos assertividade e empatia para comunicar, fornecendo informação segundo as necessida-

des e características da pessoa/família e prestação de cuidados. Quando verificávamos que era impor-

tante a intervenção de outros profissionais na gestão da incerteza, fazíamos o encaminhamento, promo-

vendo a melhoria da qualidade dos cuidados. 

 

D – Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

O enfermeiro ao longo do exercício profissional deve agir como formando e formador, buscando co-

nhecimento para a profissão. A aquisição de saberes deve ter em conta diversas fontes contribuindo para 

o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cuidados. A prestação de cuidados requer autoconheci-

mento e preparação para dar resposta às situações que surgem. A avaliação diária dos conhecimentos e 

habilidades forneceu direção para pesquisas e formações a realizar com vista a obter e desenvolver com-

petências. Os conhecimentos conseguidos com as pesquisas bibliográficas, experiências e consulta dos 

elementos da equipa multidisciplinar promoveram diversas aprendizagens determinantes no sucesso dos 

cuidados.  

Saber reconhecer as fragilidades perante o meio é essencial para criar medidas, de forma a ultrapassá-

las. Devido à dificuldade na apreensão de informação na sala aberta e na sala de emergência, traçamos 

como estratégia a utilização de um caderno de registos para assegurar a continuidade de cuidados. O fato 

de desempenharmos funções num ambiente fechado, com método de trabalho individual e com presta-

ção de cuidados a pessoas sob sedação exigiu o desenvolvimento de competências relacionais fundamen-

tais para o trabalho em equipa e relação interpessoal e terapêutica, constituindo um grande desafio. O 

saber estar, a comunicação e o empenho no trabalho realizado contribuíram para um bom relaciona-

mento com a equipa e pessoa/família.  

Por várias vezes agimos como facilitadores da aprendizagem esclarecendo dúvidas, colaborando nas 

pesquisas efetuadas e divulgando métodos de pesquisa e fontes de conhecimento. Partilhámos informa-

ção com a equipa sobre a administração de fármacos em cateter venoso central, aplicação de apósitos 

em feridas e úlceras de pressão e cuidados à pessoa com alteração do padrão de deglutição que conferem 

segurança nos cuidados. Estas partilhas tiveram um impacto positivo nos cuidados, melhorando os pro-

cedimentos realizados e disseminação de informação.  



 
 

 
nov-21 | Página 71 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

O PI desenvolvido também serviu para promover o desenvolvimento de aprendizagens profissionais, 

uma vez que, para a sua conceção tivemos de realizar um diagnóstico das necessidades formativas sobre 

o tema, planear a aquisição de competências e avaliar o impacto da formação, desenvolvendo competên-

cias na área da pedagogia e informática. Para além disso, foi necessário obter evidência científica sobre 

as intervenções à pessoa submetida a VNI que dão suporte à prática clínica, através de investigação cien-

tífica. 

Em relação ao conhecimento empírico de enfermagem, o estudar das várias teorias de enfermagem, 

essencialmente a teoria da incerteza na doença, facultou conhecer o comportamento humano face ao 

processo de doença e direcionar a intervenção prestada ajudando na transição/adaptação do processo 

da melhor forma possível. 

 

 

4.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Ci-

rúrgica: A Pessoa em Situação Crítica 

O serviço de urgência é um contexto clínico que favorece a aquisição e desenvolvimento das compe-

tências específicas do EEEMC, na área de Enfermagem à pessoa em situação crítica, repleto de oportuni-

dades de aprendizagem, onde é possível prestar cuidados a pessoas/família nas diferentes condições de 

doença, com articulação ao inter-hospitalar e intra-hospitalar, tecnologia avançada e profissionais de sa-

úde diferenciados.  

Em seguida, iremos proceder à análise e reflexão da aquisição e desenvolvimento de competências 

específicas de EEEMC, na área de Enfermagem à pessoa em situação crítica da OE (Regulamento 

n.⁰429/2018 da OE, 2018) durante o estágio final no SUMC da ULS. Na nossa opinião, o período de estágio 

permitiu a aquisição das várias competências, oferecendo o tempo necessário para prestar cuidados à 

pessoa/família em situação crítica, adquirir conhecimentos e desenvolver o PI proposto, contribuindo 

para alcançar o projeto de estágio delineado. 

 

1. Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica. 
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O regulamento n.⁰ 429/2018 da OE (2018) refere que o enfermeiro especialista tendo em conta a com-

plexidade das situações de saúde e as respostas necessárias à pessoa em situação de doença crítica e/ou 

falência orgânica deve ser capaz de mobilizar conhecimentos e habilidades de forma a responder atem-

padamente e de forma holística. 

A pessoa em situação crítica requer cuidados diferenciados tendo em conta o problema de saúde, 

exigindo do enfermeiro conhecimentos. Os conteúdos lecionados nas unidades curriculares do segundo 

semestre forneceram vários conhecimentos que mobilizamos para prestar cuidados efetivos e distintos à 

pessoa/família. Junto a isso, usamos a nossa experiência profissional sendo essencial na resposta em 

tempo útil e de forma global.  

 

1.1. Presta cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da instabilidade e risco de fa-

lência orgânica. 

A capacidade de identificar focos de instabilidade, de forma a intervir em tempo útil, requer vigilância 

e conhecimento das alterações que podem ocorrer, evitando a degradação do estado clínico. Por várias 

vezes em sala aberta foram identificados focos de instabilidade significativos, com necessidade de trans-

ferir a pessoa para a sala de emergência para uma vigilância mais apertada e tratamento adequado. O 

saber intervir quando se identifica sinais de instabilidade hemodinâmica faz toda a diferença no cuidado 

e pode prevenir situações irreversíveis. 

Neste período ocorreram algumas situações de emergência, nomeadamente acidentes vasculares ce-

rebrais, enfartes agudos do miocárdio, edemas agudos do pulmão e politraumatizados em que foi preciso 

realizar cuidados de cariz mais técnico, como colocação da pacing externo, colocação de drenagem torá-

cica e realização de trombólise. O fato de nos meses de fevereiro e março ter ocorrido o terceiro confina-

mento devido à pandemia influenciou as situações que surgiram, essencialmente politraumatizados por 

diminuição da sinistralidade. Nos casos de paragem cardiorrespiratória com indicação para suporte avan-

çado de vida, participámos na monitorização e identificação de ritmos, administração de fármacos e su-

porte ventilatório. Os conhecimentos adquiridos com o curso de suporte avançado de vida durante a ver-

tente teórica facilitaram na identificação do ritmo de paragem e no tempo de administração da adrena-

lina. Perante todas as experiências que tivemos julgamos ter adquirido competências no cuidado à pessoa 

em situação emergente.  
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1.2. Garante a administração de protocolos terapêuticos complexos. 

O enfermeiro especialista nesta unidade de competência deve garantir a administração de protocolos 

terapêuticos específicos, identificar possíveis complicações resultantes e fornecer resposta adequada a 

essas complicações. No serviço existem alguns protocolos de atuação nomeadamente via verde AVC, via 

verde de sépsis, via verde coronária, intervenções de enfermagem ao intoxicado com organofosforados 

na sala de emergência e intervenções de enfermagem ao grande queimado na sala de emergência. Foi 

indispensável a consulta e conhecimento dos protocolos existentes a fim de aplicá-los e otimizar a pres-

tação de cuidados. Houve sempre o cuidado em conhecer e vigiar as possíveis complicações decorrentes 

da aplicação dos protocolos, para intervir a nível preventivo, como nos casos de trombólise, devido ao 

risco hemorrágico foi efetuada uma vigilância contínua nas primeiras horas, para despistar eventuais com-

plicações. Para além das pesquisas efetuadas participamos também no “Webinar Via Verde AVC / Via 

Verde Coronária”, inserido no ciclo de webinares da mesa do colégio de especialidade de enfermagem 

médico-cirúrgica da OE (anexo 4).  

A NP desenvolvida, intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI, com o PI foi uma forma 

de atingir esta competência específica uma vez que possibilita que os enfermeiros da ULS prestem cuida-

dos de acordo com conhecimentos científicos tendo o suporte de um protocolo. 

O enfermeiro segundo Mishel (1988) ao prestar cuidados deve informar a pessoa sobre os mesmos, 

reduzindo a incerteza a obtendo a colaboração. Às vezes que aplicamos os protocolos tivemos o cuidado 

de informar a pessoa, respeitando o direito à informação, para que esta realizasse a cognição da situação 

que estava a viver e criar as estratégias pessoais.  

 

1.3 Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação crítica e ou falência or-

gânica, otimizando as respostas. 

Segundo a DGS (2003) a dor é considerada o quinto sinal vital e deve ser monitorizada de forma con-

tínua e regular, para otimizar a terapêutica e melhorar a qualidade de vida à pessoa. A avaliação da dor 

deve ser realizada através da aplicação da escala de dor e assim determinar a intensidade de forma a 

ajustar as medidas no alívio e controlo da mesma. 

Em contexto de emergência a dor está presente na maioria dos quadros clínicos, sendo importante o 

conhecimento dos vários tipos de dor, duração e localização, ajudando a realizar o diagnóstico e trata-

mento. A avaliação regular da dor permite estabelecer medidas a adotar, quer farmacológicas ou não 
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farmacologias. De forma a conhecer o tratamento e alívio da dor, perante os determinados quadros clíni-

cos o enfermeiro deve deter conhecimento nesse âmbito. As estratégias que utilizamos para adquirir 

competências na abordagem à pessoa com dor foram pesquisas bibliográficas e consulta das orientadoras 

e equipa de enfermagem sobre os protocolos e medicação disponível no serviço, preparando-nos para 

intervir. Tivemos ainda de rever conteúdos sobre a preparação, administração e compatibilidades de me-

dicação sedo-analgésica em contexto de emergência, estando preparados para procedimentos como a 

entubação orotraqueal.  

Na avaliação dos sinais vitais, consideramos os sinais fisiológicos e queixas que evidenciassem presença 

de dor e desconforto. Nos casos de dor, avaliamos as caraterísticas e intensidade de forma a documentar 

e proceder à administração da medicação analgésica prescrita e medidas não farmacológica de alívio atra-

vés de posicionamentos antiálgicos e técnicas. É importante ter presente que a pessoa sem dor se encon-

tra mais tranquila e predisposta a colaborar nos cuidados. Nas situações de dor torácica que ocorreram o 

fato de conhecermos as medidas terapêuticas recomendadas proporcionou um tratamento mais rápido 

e eficaz. 

A pessoa com VNI geralmente refere dor e desconforto devido à presença de máscara, condicionando 

o sucesso da terapia. A avaliação regular da dor e desconforto foi uma intervenção de enfermagem iden-

tificadas nos estudos obtidos na revisão de escopo e recomendada na NP por ser uma boa prática e con-

tribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem.  

 

1.4. Gere a comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com a pessoa, famí-

lia/cuidador face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde 

De acordo com o número seis da carta dos direitos do doente internado, este tem direito a ser infor-

mado sobre a sua situação de saúde, em que a informação deve ser prestada de forma clara, devendo ter 

em conta as características da pessoa num contexto de empatia, atendendo a que esta informação deter-

mina muitas vezes o futuro do indivíduo e da família. A informação prestada deve conter elementos 

relativos à doença e tratamentos a realizar. Segundo Pereira et al. (2013) é essencial que o EEEMC desen-

volva habilidades comunicacionais na transmissão de informação que permita desencadear relações in-

terpessoais com qualidade. 

Tendo em conta a teoria de enfermagem adotada que defende que a informação fornecida à pessoa 

é uma estratégia de redução da incerteza atuando ao nível dos fornecedores de estrutura, na prestação 
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de cuidados ao longo do estágio estabelecemos uma comunicação efetiva com a pessoa/família recor-

rendo aos métodos mais adequados para transmitir informação que contribuísse no processo de doença. 

A escuta e a linguagem adaptada foram essenciais para que a pessoa/família pudesse exprimir opiniões e 

vontades, e esclarecer dúvidas. O serviço de urgência por ser um ambiente com elevado ruído e mobili-

dade, tivemos de otimizar a privacidade para conseguir estar em relação e comunicar. Em relação à co-

municação com a pessoa com alteração de score neurológico promovemos estratégias de orientação es-

paço temporal de forma a obter uma relação de confiança, para que esta entendesse os cuidados e cola-

borasse. 

Diariamente houve necessidade de comunicar más notícias, nesses casos recorremos ao protocolo 

spikes, tentado perceber a informação que a pessoa possuía, informando de acordo com as necessidades 

sentidas e avaliando as respostas emocionais. A aplicação do protocolo trouxe benefícios na abordagem 

à pessoa, numa situação difícil quer para nós quer para ela.  

Relativamente ao projeto quer na NP elaborada, em que referimos a importância da informação rela-

ção estabelecida entre enfermeiro/pessoa fazendo referência à informação sobre a técnica, quer através 

da comunicação estabelecida com todos os intervenientes do PI. As estratégias de comunicação utilizadas 

na formação e elaboração do PI foi determinante para a aquisição de conhecimentos e adesão dos enfer-

meiros.  

 

1.5. Gere o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa, família/cuidador em situação 

crítica e/ou falência orgânica 

O enfermeiro na prestação de cuidados à pessoa, família/cuidador em situação crítica deve ter a capa-

cidade de estabelecer uma relação terapêutica baseada nos princípios de ajuda, reconhecendo a sua im-

portância no processo. Phaneuf (2005, p. 13) refere que o enfermeiro tem “a responsabilidade legal e 

profissional de administrar cuidados competentes, eficazes e personalizados para tratar, apoiar a pessoa, 

e acompanhá-la no seu processo de adaptação à doença”, em que a comunicação e a relação de ajuda 

são fundamentais para personalizar e tornar eficazes os cuidados. 

O fato de reconhecermos que a relação estabelecida com a pessoa/família faz toda a diferença no 

cuidar permitiu desenvolver competências neste campo. A disponibilidade para a relação, a escuta ativa 

e a empatia foram estratégias aplicadas na interação estabelecida, sendo em seguida realizada uma re-

flexão da postura adotada enquanto prestadores de cuidados em relação à da pessoa e à concretização 

dos objetivos de cuidados. 
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A relação terapêutica entre enfermeiro/pessoa submetida a VNI é também referida no PI, sendo im-

portante para a adesão ao tratamento. A presença do enfermeiro para explicar e esclarecer dúvidas, pro-

mover conforto e transmitir segurança são fundamentais para o sucesso da técnica. Na NP é sugerido a 

presença do enfermeiro durante a fase inicial e depois em períodos regulares para reduzir a incidência de 

ansiedade e medo.  

 

1.6. Assiste a pessoa, família/cuidador nas perturbações emocionais decorrentes da situação crítica 

de saúde/doença e/ou falência orgânica 

A doença aguda faz com que surjam perturbações emocionais como o medo e a angústia na pessoa/fa-

mília por desconhecimento e incerteza em relação à situação e ao futuro. A informação fornecida à pes-

soa/família durante o processo de cuidados contribui para a adesão terapêutica e redução de fatores de 

stress. O EEEMC por ser o profissional de saúde que mais tempo contata com a pessoa/família em situação 

crítica usufrui de várias oportunidades para identificar os problemas existentes e prestar apoio. A incer-

teza no processo de doença deve-se à incapacidade da pessoa em determinar o significado de aconteci-

mentos relacionados, atribuir um valor definido e/ou prever resultados, nestas situações o enfermeiro 

pode ajudar fornecendo informação sobre os cuidados e esclarecendo dúvidas, recorrendo a uma comu-

nicação efetiva e que a pessoa entenda. 

A pandemia veio restringir as visitas, havendo um aumento dos contatos telefónicos da família a soli-

citar informações aos profissionais de saúde. A relação enfermeiro/pessoa/família neste período foi ainda 

mais importante, uma vez que a ausência de contato entre pessoa/família fez com que o enfermeiro fosse 

o elo entre estes, transmitindo informação e aliviando as perturbações emocionais devido à ansiedade 

vivida. Na zona ADR verificamos que a maioria das pessoas apresentavam medo e ansiedade em relação 

ao resultado do teste covid. O contato estabelecido com a família, via telefone, requereu da nossa parte 

adaptação das formas de comunicação e empatia. 

Nas situações em que verificámos a necessidade de intervenção especializada solicitámos o apoio psi-

cológico. Uma das situações foi um jovem com vários episódios de urgência por cetoacidose diabética, 

por não adesão ao regime terapêutico, que considerámos que beneficiava de avaliação psicológica. 

Em relação ao PI no estabelecimento nas intervenções de enfermagem à pessoa submetida a VNI fo-

ram consideradas medidas de alívio do medo e ansiedade, através da informação prestada à pessoa e 

família, permanência junto da pessoa e envolvimento da família nos cuidados. 
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2. Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação 

O EEEMC para dar resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe deve conhecer os planos 

de emergência e catástrofe instituídos na unidade de saúde e possuir competências no planeamento e 

gestão de cuidados, uma vez que estas alteram de forma abrupta a dinâmica a prestação podendo ocorrer 

o caos. 

 

2.1. Cuida da pessoa em situações de emergência, exceção e catástrofe 

A situação de emergência é uma situação em que a pessoa apresenta sinais e sintomas de risco de vida 

iminente, sendo necessário prestar cuidados de forma eficaz e atempada. Ao longo do estágio ocorreram 

várias situações de emergência com necessidade de atuação rápida e dirigida. A admissão na sala de 

emergência prossupõe que a equipa esteja preparada para realizar a avaliação sistemática da pessoa, 

identificando focos de instabilidade e intervindo para reverter as causas. Os conhecimentos e competên-

cias adquiridos através dos cursos de International Trauma Life Suport (ITLS) e Suporte Avançado de Vida 

(SAV) realizados durante o segundo semestre foram imprescindíveis para a prestação de cuidados à pes-

soa em situação de emergência oferecendo suporte para uma correta abordagem e priorização de cuida-

dos.  

O primeiro passo é garantir as condições de segurança, avaliando e gerindo os riscos presentes e utili-

zando equipamento de proteção individual adequado. Em seguida deve ser realizada a avaliação primária 

ABCDE de forma a identificar e resolver os problemas de acordo com a gravidade, sem negligenciar aspe-

tos importantes. A esquematização de processo ajudou-nos a não atrasar a resposta e conhecer os prin-

cipais sinais de instabilidade. A avaliação em situação de catástrofe e exceção inscrita no plano do serviço 

é a triagem start, na qual são atribuídas cores dependendo da situação clínica.  

Os cuidados prestados acompanharam as recomendações científicas recentes, com base em pesquisas 

bibliográficas e participação no European Ressucitation Council guidelines 2021 congress (anexo 5) e no 

simpósio internacional de enfermagem médico-cirúrgica (anexo 6). Os congressos permitiram a partilha 

de conhecimentos e experiências de outros profissionais contribuindo para consolidar saberes. 
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Após estabilização da pessoa é necessário a realização de exames complementares de diagnóstico e 

transferência para outros serviços. O transporte deve ser planeado assegurando a continuidade dos cui-

dados, desse modo precisamos de confirmar a medicação, providenciar a mala de transporte, monitor e 

ventilador e seguida estabelecer contato com o serviço a informar, para não haver tempo de espera. 

No final são efetuados os registos de enfermagem utilizando terminologia científica com recurso ao 

sistema informático alert e garantida a transição de informação segundo a técnica do ISBAR instituída no 

serviço. Nas situações de transferência intra-hospitalar ou inter-hospitalar eram também assegurados os 

meios adequados para o transporte, informada a família e o serviço recetor.  

 

2.2. Concebe, em articulação com o nível estratégico, os planos de emergência e catástrofe 

O Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM] (2012, p. 12) refere que a situação de exceção é 

uma situação “em que se verifica, de forma pontual ou sustentada, um desequilíbrio entre as necessida-

des verificadas e os recursos disponíveis”, exigindo a “atuação, coordenação e gestão criteriosa dos re-

cursos humanos e técnicos disponíveis.” (Regulamento n.⁰ 429/2018 da OE, 2018, p.19362). 

Segundo a Lei de bases da Proteção Civil (2006) todas as unidades de saúde devem ter um plano de 

emergência interno e catástrofe com orientações especificas de como atuar em caso de acidente grave 

suscetível de provocar prejuízos materiais, envolvendo ou não vítimas, em áreas essenciais para a socie-

dade. Posto isto, de forma a aprender como atuar em caso de catástrofe, consultamos o plano nacional 

de emergência de proteção civil, o qual refere o papel dos serviços médicos e transporte de vítimas, o 

plano de catástrofe do serviço, o plano de emergência interna da ULS e os manuais de exceção e catástrofe 

do INEM. A leitura da norma n.° 007 de 2010 da DGS sobre a elaboração de um plano de emergência nas 

Unidades de Saúde, onde consta recomendações para a prestação de cuidados nos problemas específicos 

das pandemias ajudou a adquirir conhecimentos e competências indispensáveis para cuidar da pessoa 

com SARS-CoV-2. 

Devido à situação de catástrofe decorrente da pandemia, com necessidade constante de recursos face 

ao aumento e complexidade de cuidados, os serviços de saúde tiveram de estabelecer planos locais para 

dar resposta. No SUMC, desde o início de pandemia em 2020, foi criada a zona de atendimento a doentes 

respiratórios [ADR] com sinais e sintomas sugestivos de infeção por SARS-CoV – 2. A consulta das orien-

tações e normas da DGS e circulares da instituição, acerca da pandemia, ajudaram a colaborar na elabo-

ração do plano através da implementação de circuitos, alocação das pessoas com o diagnóstico clínico e 
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fatores epidemiológicos similares juntas e medidas de prevenção e controlo de infeção. Os circuitos cria-

dos foram divulgados junto da equipa multidisciplinar e realizado treino sobre a remoção de EPI para 

evitar o contágio. Em meados de março, devido ao crescente número de pessoas admitidas na zona ADR, 

enviadas para o serviço de imagiologia para exames, e à falta de recursos humanos procedemos à revisão 

do plano ficando definidas outras estratégias que não comprometessem os cuidados. 

2.3. Planeia resposta à situação de catástrofe 

Planear a resposta a uma determinada situação é projetar mentalmente o caminho a percorrer para 

atingir determinado objetivo. No planeamento da resposta à situação de pandemia tivemos de adquirir 

conhecimentos através de pesquisas bibliográficas sobre as indicações e recomendações para os serviços 

de saúde e contribuir na sua implementação.  

Durante a terceira vaga de pandemia, que coincidiu com a primeira metade do período de estágio, foi 

quando ocorreu o maior número de casos de infeções diárias na região, levando a alterações estruturais 

no serviço e equipa multidisciplinar para assegurar a prestação de cuidados mediante os recursos exis-

tentes e seguir os planos nacionais e locais e orientações traçadas no controlo e tratamento. Em cada 

turno era efetuada a gestão de recursos humanos em função da afluência na zona ADR, ou seja, geral-

mente eram distribuídos dois enfermeiros para a zona ADR, mas nas alturas em que havia aumento do 

rácio enfermeiro/pessoa, a equipa era reforçada com recurso a turnos extraordinários. A nossa presença 

contribui para reforçar a equipa nesta fase e diminuir o tempo de resposta.  

De acordo com o nível estratégico de controlo da pandemia, preconiza-se a testagem das pessoas ad-

mitidas com sintomatologia sugestiva de infeção por SARS-CoV-2 e com indicação para transferência inter 

e intra-hospitalar. Nos postos de trabalho atribuídos, fazíamos por rotina um plano com as pessoas com 

indicação para realização de teste e as que se encontravam a aguardavam resultado, de maneira a gerir a 

resposta. Tivemos o cuidado de monitorizar regularmente os resultados dos testes para orientar as trans-

ferências dentro do serviço e ansiedade sentida pelas pessoas/famílias. Nas pessoas admitidas na zona 

ADR com resultado negativo, e sem indicação de alta clínica, era feita transferência para a sala aberta, 

para continuidade de cuidados e observação. 

A VNI é uma técnica de suporte ventilatório indicada no tratamento da pneumonia por SARS-CoV-2, 

posto isto, o nosso contributo na resposta à pandemia para o serviço foi capacitar os enfermeiros de 

conhecimentos e competências para a prestação de cuidados à pessoa submetida VNI e fornecer um guia 

de boas práticas para consulta e melhoria da qualidade.  

 



 
 

 
nov-21 | Página 80 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

2.4. Gere os cuidados em situações de emergência, exceção e catástrofe 

Em situação de emergência e catástrofe, face à elevada complexidade e necessidade de cuidados, o 

enfermeiro deve ser capaz de adequar estratégias tendo em conta o cenário e recursos disponíveis. A 

gestão de cuidados em tempo de pandemia foi complexa devido às exigências que a situação requeria. A 

carência de clínicos no serviço, não permitiu a permanência integral na zona ADR, sendo necessário esta-

belecer contato telefónico frequente para transmitir informações e obter indicações. Na realização de 

testes e exames complementares de diagnóstico tentávamos reunir o maior número de pessoas, de forma 

a reduzir a exposição ao vírus e deslocações dos assistentes operacionais ficando sem apoio. Em relação 

à equipa de enfermagem, os elementos escalados nas salas de triagem de ambas as zonas e os da sala 

aberta articulavam-se entre si para discutir a alocação das pessoas otimizando os cuidados e a eficiência 

do serviço. Sempre que tivemos dúvidas em relação ao motivo de episódio de urgência, conferenciamos 

com os colegas decidindo em conjunto a melhor opção. 

Em emergência e catástrofe a comunicação estabelecida entre profissionais tem um papel importante 

nas ações e no tempo de resposta. A utilização de linguagem técnica, dirigida e concisa de maneira que o 

recetor entenda a informação e ordens transmitidas permite agilizar os cuidados e o trabalho em equipa. 

Nos momentos de trabalho em equipa, foram utilizadas estratégias de comunicação verbal e não verbal 

efetivas transmitindo a informação necessária para a tomada de decisões e opções terapêuticas. 

Nas emergências ocorridas a gestão de cuidados foi baseada segundo a avaliação primária e secundária 

da pessoa. A tomada de decisão nestas situações teve em consideração os conhecimentos, experiência e 

opinião da equipa. A colaboração da equipa permitiu confiança para atribuir/delegar tarefas e conseguir 

desempenhar as funções de líder. 

 

2.5. Assegura a eficiência dos cuidados de enfermagem preservando os vestígios de indícios de prá-

tica de crime 

Os serviços de urgência frequentemente acolhem pessoas acometidas por diversas situações de crime. 

O enfermeiro como parte integrante da equipa de saúde, encontra-se numa posição privilegiada para 

executar a identificação, colheita e preservação de vestígios. Os vestígios de indícios de prática de crime 

são de extrema importância em qualquer investigação criminal, e contribuem para a resolução dos casos 

por relacionarem o local do crime, a vítima e o autor do crime. Caso os vestígios não sejam identificados 

e adequadamente recolhidos, preservados e registados, a sua análise poderá ficar comprometida, levando 

a sua deterioração ou contaminação e contribuindo para a baixa resolução dos casos (Lynch, 1991). 
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A elaboração do poster, no âmbito a UC enfermagem médico-cirúrgica 3, sobre as intervenções de 

enfermagem à pessoa vítima de violência contribuí para a aquisição de competências neste domínio per-

mitindo conhecer o que fazer perante a situação. 

O enfermeiro é o primeiro profissional de saúde em contato com a pessoa, recolhendo informação e 

realizando a avaliação física geral, devendo ter a capacidade de reconhecer indícios de prática de crime. 

Nas 18 semanas de estágio foram apenas identificadas situações de negligência a idosos, por parte de 

familiares. Na colheita de informação à pessoa e realização do exame físico durante a prestação de cui-

dados identificamos sinais de abandono, desnutrição e maus cuidados de higiene, reportando a situação 

ao chefe de equipa e efetuando encaminhamento para o serviço social. Posteriormente asseguramos os 

cuidados de enfermagem necessários face à sua condição da pessoa, garantindo conforto e alívio de sin-

tomas.  

Nestes casos, a resolução passou pela institucionalização da pessoa em estabelecimentos residenciais 

para pessoas idosas (ERPI), permanecendo no serviço até vaga. De uma forma geral, a equipa multidisci-

plinar encontra-se desperta, reconhecendo indícios de crime e agindo em conformidade com a situação 

identificada. 

 

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 neces-

sidade de respostas em tempo útil e adequadas. 

De acordo com o regulamento n.⁰ 429/2018 da OE (2018, p. 19364) o EEEMC nas intervenções desen-

volvidas à pessoa em situação crítica deve considerar o risco de infeção perante os vários “contextos, à 

complexidade das situações e à diferenciação dos cuidados exigidos pela necessidade de recurso a múlti-

plas medidas invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida da pessoa” … atuando 

ao nível da prevenção PCIRA. 

No sentido de maximizar a intervenção no âmbito da PCIRA, realizámos pesquisas bibliográficas para 

adquirir conhecimentos e competências para prestar cuidados efetivos. Os documentos em que nos apoi-

amos para prestar cuidados, foram as recomendações do programa de PCIRA, normas emanadas pela DGS 

e ULS e documentos da UC enfermagem médico-cirúrgica 5. Para além disto, participámos no congresso 

internacional de controlo de infeção 2021 (anexo 7), o VIII curso de controlo de infeção e das resistências 

aos antimicrobianos da ULSLA, onde foram abordadas as precauções baseadas na via de transmissão 

[PBVT] e precauções básicas do controlo de infeção [PBCI], sendo ministrado pelos elementos do GCL-
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PPCIRA d ULS (anexo 8), e no webinar da OE sobre a prevenção e controlo de infeção relacionado com a 

cateterização vesical (anexo 9). 

 

3.1. Concebe plano de prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos para res-

posta às necessidades do contexto de cuidados à pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica. 

Os cuidados de enfermagem exigem a conceção de planos estruturados contendo ações a desenvolver 

e os resultados esperados. A PCIRA associada aos cuidados de enfermagem requer intervenções específi-

cas, exigindo conhecimento e aplicação das medidas recomendadas. No planeamento dos cuidados tive-

mos sempre em conta as medidas preconizadas, de acordo com a situação clínica e exposição ao risco. Na 

abordagem à pessoa em situação crítica, devido ao elevado número de procedimentos invasivos, cumpri-

mos as PBCI garantindo a segurança dos cuidados. A associação de proteção área devido à atual conjun-

tura também foi tida em conta, através da utilização de máscara FFP2. 

Para a prestação de cuidados à pessoa em situação crítica estabelecemos um plano de PCIRA com as 

atividades que pretendemos desenvolver segundo conhecimentos científicos. A primeira medida que es-

tabelecemos no plano foi a higiene das mãos em todos os cuidados. Na colocação de dispositivos e cola-

boração na realização de exames de diagnóstico, por estarem associados a elevadas taxas de infeção, 

adotamos as recomendações emanadas pela DGS e ULS para prevenção e redução da taxa de infeção. Em 

relação há manipulação e manutenção de dispositivos, a desinfeção foi efetuada de acordo com os prin-

cípios de assepsia e produtos indicados, e sempre que possível tentamos reduzir ao mínimo o manusea-

mento. Na aplicação de pensos foram consultados estudos e as recomendações do fabricante ao nível da 

infeção. No campo da preparação e administração de medicação intravenosa, colheitas de amostras para 

diagnóstico como em qualquer outra técnica que realizamos cumprimos os princípios de assepsia. No 

plano incluímos também a triagem correta dos resíduos hospitalares e a desinfeção de equipamentos, 

uma vez que em situações de emergência acabam por ser descuradas constituindo intervenções relevan-

tes na transmissão de infeção e saúde ambiental. 

Em tempo de pandemia, existe um maior recurso às PBVT, no sentido de evitar a propagação da do-

ença e contaminação dos profissionais de saúde. Na zona ADR está preconizado a utilização de medidas 

de proteção segundo a via de transmissão gotículas, havendo cuidados na correta colocação e remoção 

de EPI e na separação das pessoas enquanto aguardam o resultado do teste SARS-CoV-2. O cumprimento 

das recomendações de colocação e remoção de EPI é determinante para não ocorrer contágio, evitando 

a disseminação de partículas e contato com zonas contaminadas. O início do estágio coincidiu com o início 
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da terceira vaga da pandemia, exigindo novas adaptações aos serviços. Na primeira semana de estágio 

estabelecemos um plano de controlo de infeção para colocação e remoção do equipamento de proteção 

individual na zona ADR, através da criação e organização de um espaço. As estratégias implementadas 

foram circuitos próprios com a respetiva descontaminação e separação de lixo, segundo as recomenda-

ções da norma n.° 014 de 2020 da DGS. Isto acabou por se refletir na redução do número de elementos 

que se contagiaram.  

Nas situações de pessoas portadoras de infeção com necessidade de isolamento, foram implementa-

das e asseguradas as medidas de controlo de infeção de acordo com o agente identificado. A sinalização 

das medidas perante o tipo de isolamento, na unidade da pessoa, proporcionou o cumprimento do plano 

evitando propagação da infeção.  

Na NP do PI também elaboramos um plano de PCIRA com base em normas, artigo sobre as infeções 

associadas à VNI e manuais de equipamentos, de forma a identificar as intervenções preconizadas no 

cuidado à pessoa. Na norma constam as recomendações de limpeza e descontaminação do material de 

VNI, PBCI, PBVT, cuidados de higiene oral e armazenamento de material.  

 

3.2. – Lidera o desenvolvimento de procedimentos de controlo de infeção, de acordo com as normas 

de prevenção, designadamente das Infeções Associadas à Prestação de Cuidados de Saúde e de resis-

tência a Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica. 

A infeção associada aos cuidados de saúde (IACS) é uma “infecção adquirida pelos doentes em conse-

quência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados e que pode, também, afectar os profissionais 

de saúde durante o exercício da sua actividade.” (DGS, 2007, p. 4). Enquanto enfermeiros temos o dever 

de prestar cuidados seguros adotando uma conduta responsável e sem dano, deste modo cabe-nos de-

senvolver procedimentos de controlo de infeção com fundamentação em normas e guidelines recentes 

das entidades de saúde. 

As PBCI traduzem regras de boa prática que devem ser adotadas por todos os profissionais na presta-

ção de cuidados de saúde, tendo em vista minimizar o risco de infeção e a transmissão cruzada e incidem 

em dez padrões de qualidade: avaliação individual do risco de infeção na admissão do utente e coloca-

ção/isolamento dos utentes; higiene das mãos; etiqueta respiratória; utilização de equipamento de pro-

teção individual; descontaminação do equipamento clínico; controlo ambiental e descontaminação ade-

quada das superfícies; manuseamento seguro da roupa; gestão adequada dos resíduos; práticas seguras 
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na preparação e administração de injetáveis e prevenção da exposição a agentes microbianos no local de 

trabalho (DGS, 2017b). 

A consulta dos relatórios do GCL-PPCIRA da ULS, na intranet, permitiu conhecer a taxa de adesão à 

higiene das mãos no SUMC da equipa de enfermagem e identificar as necessidades de intervenção con-

tribuindo para a melhoria dos indicadores de qualidade. Posto isto, observamos que as unidades das salas 

de observação não tinham solução antissética de base alcoólica, o que limitava a higiene das mãos dos 

profissionais de saúde. Então sugerimos ao elo de enfermagem do GCL-PPCIRA a colocação da solução em 

cada unidade, para permitir a realização dos 5 momentos da higiene nas mãos no contato com a pessoa. 

A sugestão foi bem recebida e procedeu-se à colocação da solução nas 11 camas.  

Colaborámos no programa para prevenção e controlo de enterobactereáceas resistentes aos carbape-

nemos (ERC) da instituição, através da identificação das pessoas com critérios para o rastreio, realização 

de colheitas, monitorização de resultados e aplicação de medidas de isolamento – isolamento de contato- 

em caso de positivo. 

 

 

4.3. Competências de Mestre em Enfermagem 

O Mestre em Enfermagem segundo o regulamento de funcionamento do mestrado em enfermagem 

da associação das escolas superiores e enfermagem e saúde (AESES) (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

é aquele que detém competências profissionais distintas de modo a intervir em contextos complexos, 

com apoio em evidência científica, desenvolvendo conhecimentos teóricos e práticos na área de estudo. 

Em seguida faremos a análise e reflexão das competências de ME tendo por base as competências 

descritas na Proposta de Criação do Curso de Mestrado aprovada pela Agência de Avaliação e Acreditação 

do Ensino Superior em 2015 (Instituto Politécnico de Setúbal, 2015). 
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1. Demonstra competências clínicas específicas na conceção, gestão e supervisão clínica dos cuidados 

de enfermagem à pessoa em situação crítica 

Tal como na competência específica do EEEMC - cuida da pessoa/família a vivenciar processos com-

plexos de doença crítica e/ou falência orgânica e no domínio da gestão de cuidados das competências 

comuns do enfermeiro especialista ao longo do estágio e do PI desenvolvemos competências na conceção 

de planos de cuidados, no planeamento do projeto, na gestão dos cuidados a prestar e na gestão das 

actividade do projeto a fim de alcançar os objetivos propostos quer do PE quer do PI. 

A conceção do projeto permitiu a adquisição de competências nas diversas etapas, desde o diagnóstico 

da situação com a identificação do problema num contexto novo e abrangente e análise do mesmo com 

a identificação dos fatores positivos e negativos intervenientes, até à avaliação onde traçamos os critérios 

e meios para demonstrar a efetividade do trabalho desenvolvido. 

O conhecimento das principais patologias e cuidados inerentes permitiu competências na conceção 

dos planos de cuidados em qualquer ambiente do SUMC. Os planos delineados tiverem em consideração 

as necessidades da pessoa/família , garantia da segurança e melhoria a qualidade em cada intervenção.  

Na nossa prespetiva a gestão tanto dos cuidados como do projeto correu bem, uma vez que consegui-

mos sempre concretizar as atividades planeadas em tempo útil com bons resultados. Em relação a super-

visão clínica dos cuidados à pessoa com VNI ocorreu na fase de diagnóstico em que tivemos de realizar 

momentos de observação para identificar as necessidades da equipa.  

O trabalho em equipa pressupõe a delegação de tarefas atendendo à complexidade e competências 

do elemento. Na delegação há que manter a responsabilidade profissional, assegurando que é assumida 

a segurança, privacidade, respeito pelos direitos da pessoa. Nos momentos que delegamos tarefas implica 

realizar supervisão, assegurando a efetividade e qualidade das mesmas. Podemos referir que as tarefas 

por nós delegadas correram bem na medida em que fizemos sempre uma avaliação prévia do contexto e 

estivémos presentes para supervisionar, prestando apoio e formação. 

 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de enfermagem base-

ada na evidência 

O conhecimento científico em enfermagem tem um papel relevante na melhoria da qualidade dos 

cuidados. É essencial que o enfermeiro tenha presente a inclusão de conhecimentos científicos recentes 
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dando corpo aos cuidados. A constante procura pela melhoria carece de pesquisa bibliográfica e elabora-

ção de estudo. 

O PI desenvolvido seguiu as orientações da metodologia de projeto e da metodologia de investigação 

científica. Na fundamentação teórica utilizámos a metodologia de pesquisa científica para obter conheci-

mento fiável e recente para a construção da NP e na realização do PI utilizámos a metodologia de projeto 

indicada na resolução de problemas com vista a melhorar a qualidade dos cuidados. O ponto de partida 

foi o diagnóstico de situação, no qual foi identificado uma necessidade sentida pelo serviço. Com base no 

problema identificado planeámos o PI e formulámos a questão de investigação de forma orientar a pes-

quisa bibliográfica de acordo com o protocolo da Joanna Briggs Intitute®. A pesquisa teve início com a 

definição de palavras-chave, seguida de critérios de inclusão. Foram definidas as bases de dados e as ou-

tras fontes de informação a pesquisar. Optámos por realizar uma revisão de escopo para abranger o maior 

número de estudos para ter informação que desse resposta à questão. A revisão de escopo é utilizada 

quando o pesquisador pretende integrar um amplo conhecimento sobre a temática, integrando artigos 

científicos e documentos (Aromataris & Munn, 2020). 

Relativamente à metodologia de projeto seguimos as etapas preconizadas até chegar ao resultado 

final. Os objetivos e planeamento elaborados permitiram guiar o projeto com sucesso e cumprir as ativi-

dades propostas no tempo estipulado. A elaboração da NP e a sessão de formação permitiram divulgar o 

trabalho devenvolvido e disseminar conhecimentos sobre VNI de forma a contribuir para a melhoria da 

qualidade e segurança dos cuidados na ULS. 

Para além do projeto, também contribuimos com a disseminação de informação científica que consul-

támos, promovendo a aquisição de competências no ceio da equipa.  

 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações com-

plexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais 

A tomada de decisão baseada na evidência é fundamental para a qualidade dos cuidados prestados 

em todos os domínios de intervenção, permitindo otimizar resultados e melhorar a prática clínica. Se-

gundo Nunes (2018) um corpo de conhecimentos reconhecido proporciona a liberdade e confiança para 

a prática autónoma, acompanhada pela responsabilização das decisões tomadas e pela autorregulação 

profissional. A tomada de decisão de enfermagem segundo a OE (2001) “implica uma abordagem sisté-

mica e sistemática”, na qual o enfermeiro deve incorporar os resultados da investigação na prática clínica, 
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valendo-se de ferramentas no sentido de fornecer contributos para a melhoria contínua da qualidade dos 

cuidados prestados e promover a excelência da profissão (p.10). 

Portanto, tendo em consideração o anteriormente referido ao longo das 18 semanas de estágio inte-

grámos os conhecimentos adquiridos no curso de mestrado e nas pesquisas realizadas, assim como a 

experiência profissional, o que permitiu prestar cuidados com qualidade e segurança e desenvolver com-

petências essenciais ao mestre de enfermagem. O fato de conseguirmos mobilizarmos conhecimentos 

necessários a determinadas situações fez com que fossemos competentes e eficientes no desempenho 

das nossas funções, sempre com a preocupação em adequar os cuidados às necessidade da pessoa/famí-

lia. Nas decisões tomadas e na gestão de situações complexas tivemos presente as responsabilidades ine-

rentes à profisssão apresentando atitudes corretas e justas.  

Na realização do PI houve necessidade de integrar os conhecimentos adquiridos nas várias unidades 

curriculares da componente teórica, nomeadamente da UC de investigação em enferamgem, o que nos 

deu competências e ferramentas para a metodologia de projeto e a metodologia de pesquisa científica. 

Estas competências na pesquisa, seleção e avaliação do estudos ajudaram a obter informação fiavél para 

a construção da NP e elaboração do artigo científico. Durante todo o projeto houve a preocupação em 

respeitar a liberdade de participação dos intervenientes não impondo obrigatoriedades e contribuir para 

o aperfeiçoamento profissional dos enfermeiros da instituição. 

 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida 

No decurso do estágio final participámos em várias ações de formação direcionadas para a área de 

especialização no sentido de adquirir novos conhecimentos para aumentar a capacidade de resposta no 

cuidado à pessoa em situação crítica. Nas várias situações que surgiram em contexto de estágio apro-

veitámos para a adquirir e desenvolver aptidões e competências para aperfeiçoar a prestação de cuidados 

e interação com a pessoa/familia e equipa multidisciplinar. Consideramos a formação uma componente 

essencial para o desenvolvimento profissional, uma vez que permite adquirir e atualizar conhecimentos. 

Segundo a alínea c do artigo 109.⁰ do Estatuto Estatuto de OE referente à deontologia profissional (Lei n.⁰ 

156/2015 de 16 de setembro da Assembleia de República, 2015) o enfermeiro deve “manter a atualização 

contínua dos seus conhecimentos”, daí termos realizado diversas pesquisas para adquirir e atualizar co-

nhecimentos fundamentais para uma prestação de cuidados de excelência.  

Ao nível do PI, nas primeiras semanas de estágio, para conhecer mais sobre VNI participámos num 

curso de 4 horas de acesso livre na plataforma da fundação portuguesa do pulmão, onde foram abordados 
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os conteúdos sobre a insuficiência respiratória aguda, adaptação à VNI, ventiladores e máscaras, modos 

ventilatórios e sincronização da pessoa ao ventilador. Os conhecimentos adquiridos com esta formação 

ajudaram a compreender a técnica e as suas especificidades sendo muito utíl para o projeto e prestação 

de cuidados. 

 

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersec-

toriais 

Para a elaboração da NP houve a necessidade de integrar os projetos desenvolvidos nos serviços sobre 

o tema, no sentido de conhecer as necessidades existentes e adequar os conteúdos trabalhados nos di-

versos contextos, uma vez que pretendíamos construir uma norma institucional. Durante a elaboração da 

NP ocorreu o envolvimento e participação de outros profissionais de saúde, nomeadamente da CQSC e 

do GCL-PPICRA fornecendo contributos valiosos para a operacionalização da mesma.  

Ao longo da nossa prática colaborámos nos vários projetos existentes quer no serviço quer na institui-

ção. Um exemplo disso, foi a colaboração no projeto de avaliação de disfagia da ULS através da divulgação 

do mesmo junto dos elementos da equipa, solicitação da avaliação da pessoa pela terapêuta da fala e 

cumprimento da recomendações para a ingestão de alimentos. Na ULS existe o projeto de “Gestão de 

Caso”, que tivemos conhecimento através da enfermeira orientadora e no qual podemos participar atra-

vés da sinalização da pessoa na vinda ao serviço e motivo.  

Relativamente à participação em equipas, colaborámos com a equipa de transporte interhospitalar do 

serviço, através da avaliação da escala de transporte e seleção de critérios e posteriormente garantindo 

as condições necessárias para a segurança do transporte. 

Na nossa opinião consideramos que tivemos uma participação ativa nas equipas e nos projetos, cola-

borando na operacionalização e divulgação, sempre com vista a melhorar os cuidados prestados.  

 

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e colabo-

radores, integrando formação, a investigação, as políticas de saúde e administração em saúde em geral 

e em enfermagem em particular 

Esta competência foi desenvolvida com a realização do PI, no qual para a sua conceção recorreu-se à 

metodologia de projeto na qual estão inseridas as etapas supracitadas.  
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Para o diagnóstico da situação aplicámos a ferramenta de gestão SWOT de forma a dar suporte à 

identificação do problema e validação do projeto. Na fase de planeamento, fizemos o planeamento das 

atividades a desenvolver para dar resposta ao problema, assim como os critérios de avaliação, de forma 

a ir ao encontro da concretização do objetivo geral definido. Ainda no planeamento construímos um cro-

nograma PI o que permitiu estabelecer prazos para a concretização das atividades para atingir os objetivos 

traçaados. Na fase de execução, colocámos em prática o que tínhamos planeado anteriormente, tendo 

como resultado final a NP homologada para ULS. Na construção da norma utilizámos o conhecimento 

cientifíco adquirido por meio da metodologia de investigação. Um dos objetivos especificos do PI foi a 

realização de uma sessão de formação para divulgação da NP e formação da equipa de enfermagem, 

contribuindo para uma prestação de cuidados de qualidade à pessoa submetida a VNI. Este objetivo foi 

avaliado através da aplicação de questionários aos enfermeiros para avaliar os conhecimentos e impacto 

da formação. 

Enquanto futuros mestres em enfermagem realizámos um artigo científico no âmbito do tema do PI, 

como forma de rever a literatura e fundamentar teoricamente o projeto e contribuir para a realização de 

novos artigos científicos.  

Atualmente, de acordo com as recentes políticas de saúde e administração em saúde em geral e em 

enfermagem em partcular se fumenta a criação de projetos no âmbito da melhoria da qualidade e segu-

rança do doente com o objetivos de melhorar o atendimento aos cidadãos e segurança dos cuidados. O 

projeto desenvolvido veio dar resposta às recomendações das várias entidades, uma vez que teve como 

finalidade melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados à pessoa submetida a VNI. 

 

7. Evidencia competências comuns e especificas do enfermeiro especialista, na sua área de especi-

alidade 

Como o descrito nos pontos anteriores consideramos ter demonstrado evidência de ter adquirido 

competências comuns e específicas na área de enfermagem médico-cirúgica na vertente da pessoa em 

situação crítica decorrente do estágio final realizado no SUMC na ULS do alentejo.   
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REFLEXÃO FINAL 

No fim do percurso académico, torna-se fundamental fazer uma reflexão, analisando o caminho per-

corrido tendo em vista a aquisição e consolidação das competências comuns e específicas do EEEMC e 

competências de mestre em enfermagem. Atendendo a que o EE na vertente da pessoa em situação crí-

tica está constantemente exposto a uma multiplicidade de cenários, em que a pessoa apresenta risco de 

vida ou falência múltipla de órgãos ou sistemas, é exigido a este, a identificação de problemas e promoção 

de estratégias que visem a qualidade dos cuidados.  

O estágio final proporcionou experiências bastante enriquecedoras e momentos privilegiados de 

aprendizagem, revelando-se uma excelente oportunidade de crescimento profissional. Para além de um 

aumento de conhecimentos e competências desenvolvidos, enquanto profissional, a nível pessoal senti 

um crescente entendimento acerca de mim própria, tomando consciência de capacidades que detinha. 

Após uma prática reflexiva efetuada diariamente desde o início do presente Mestrado, posso afirmar a 

dificuldade na conciliação entre a prática académica e a prática profissional e vida pessoal, muito devido 

à mudança de serviço onde exerço funções, o que requereu muito empenho e horas de formação.  

Reconheço que as experiências vivenciadas no decorrer deste mestrado foram de encontro às minhas 

expetativas contriibuindo para o desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos, promotores de cui-

dados mais eficientes, seguros e de melhor qualidade.  

Consideramos que a orientação teórica por nós adotada, a teoria de incerteza na doença de Merle 

Mishel (1988), revelou-se adequada, uma vez que, os conhecimentos e competências necessárias ao en-

fermeiro que presta cuidados ao doente em situação aguda e crítica, como as linhas orientadoras do pen-

samento em enfermagem, propostos pela teórica, vão ao encontro das competências estabelecidas pela 

OE para o EE em Enfermagem Médico-Cirúrgica na arera da Pessoa em Situação Crítica. 

O desenvolvimento do PI com vista à melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem, 

seguindo a metodologia de projeto, foi gratificante e bem aceite pelos profissionais envolvidos, tendo 

estes identificado com um momento de aprendizagem e possibilidade de melhoria da prática, uma vez 

que a normatização da prática de cuidados permitiu melhorarem a qualidade dos cuidados. O processo 
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de elaboração do projeto permitu a validar o impacto que as nossas ações podem ter nas equpas de sa-

úde. 

Com a elaboração deste relatório pude constatar que cresci não só ao nível profissional mas também 

pessoal, na medida em que desenvolvi capacidades técnico-científicas, sociais e humanas, que modifica-

ram enquanto enfermeira e enfermeira especialista. Através da descrição das atividades realizadas pude-

mos dar visibilidade ao percurso formativo de desenvolvimento de competências no âmbito do curso de 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Por tudo o exposto neste relatório, consideramos concreti-

zados os objetivos traçados, uma vez que este relatório se revelou essencial na proporção de um mo-

mento de reflexão crítica do percurso realizado, permitindo a consolidação das competências desenvol-

vidas e adquiridas. 

Entendo a conclusão deste curso não como o culminar de um processo, mas como um momento de 

aprendizagem que nos impulsiona para futuros desafios profissionais. Assim, na procura contínua pela 

excelência profissional, pretendo continuar a investir na aquisição de competências e saberes, com a con-

vicção de fazer o melhor por quem cuidamos. 
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Anexo 1 - Certificado de presença na formação "Dever de sigilo/dever de denúncia" 
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Anexo 2 - Certificado de presença na formação "Segurança nos cuidados" 
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Anexo 3 - Certificado de participação na formação "Segurança do Doente: notificação de incidentes na 

plataforma Notifica" 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 105 

 

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

Anexo 4 - Certificado de participação no "Webinar Via Verde AVC/Via Verde Coronária" 
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Anexo 5 - Certificado de inscrição no "European Resuscitation Council Guidelines 2021 Congress" 
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Anexo 6 - Certificado de participação no "Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica 

2021" 
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Anexo 7 - Certificado de participação no "Congresso Internacional de Controlo de Infeção 2021" 
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Anexo 8 - Certificado de participação no "VIII Curso de Controlo de Infeção e das Resistências aos Anti-

microbianos da ULSLA" 
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Anexo 9 - Certificado de participação na formação "A prevenção e controlo da infeção relacionada com a 

cateterização vesical" 
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Apêndice 1 - Projeto de estágio 
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Apêndice 2 - Plano do projeto de intervenção 

 

Mestranda: Catarina Luísa Coimbra do Rosário Orientador: Enfª Anabela Soares e Enfª Ana Cristina Pereira 

Instituição: Unidade Local de Saúde Serviço: Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica  

Título do Projeto: Intervenções de Enfermagem à Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  

OBJETIVO GERAL:  

- Contribuir para uma prestação de cuidados de enfermagem de qualidade à pessoa submetida a ventilação não invasiva 

OBJETIVOS Específicos: 

- Elaborar uma NP institucional sobre as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a ventilação não invasiva; 

- Construir a grelha de auditoria para avaliação da NP; 

- Divulgar a NP construída à equipa de enfermagem do SUMC 

Identificação dos profissionais do serviço com quem vai articular:  

Enfª chefe do SUMC; Enfª orientadoras; Docente orientadora; Enfermeiros do SUMC; Enfª responsáveis pelos serviços onde se realiza VNI; GCL-PPCIRA; CQSD. 

Objetivos específicos Atividades/ estratégias a de-

senvolver 

Recursos Indicadores de Avaliação 

Humanos Materiais Tempo 

Elaborar uma NP institu-
cional sobre as interven-
ções de enfermagem à 
pessoa submetida a ven-
tilação não invasiva 

- Pesquisa bibliográfica; 
- Realização de revisão de es-
copo sobre o tema; 
- Consulta  
- Elaboração de um Protótipo 
A da NP; 
- Elaboração de um Protótipo 
B da NP; 

- Aluna de mestrado  
- Docente orientadora 
- Enfª orientadoras 
- Enfª chefe do SUMC 
- Equipa de enfermagem do SUMC; 
- Enfª responsáveis de outros servi-
ços; 
- GCL-PPCIRA; 
- CQSD. 

- Bases de dados  
- Manuais 
- Normas de procedi-
mento da ULS e da DGS 
sobre o controlo de infe-
ção; 
- Computador 
- Internet 
- Intranet da Unidade de 
Saúde 
- Layout das normas de 
procedimento da ULS; 
- Normas de procedi-
mento da ULS e de ou-
tras unidades de Saúde 
sobre VNI. 

6 semanas - Aprovação da NP pelos intervenien-
tes do projeto; 
- Homologação da NP pelo Conselho da 
Administração da ULS; 
- Divulgação da NP na página da intra-
net da ULS.  
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Construir a grelha de au-
ditoria para avaliação da 
NP 

- Pesquisa bibliográfica sobre 
elaboração de auditoria em 
saúde; 
- Consulta de normas da ULS, 
DGS e outras Unidades de Sa-
úde; 
- Recolha de informação 
junto da CQSD da ULS; 
- Consulta das enfª orientado-
ras, enfª chefe do SUMC e do-
cente orientadora.  

- Aluna de mestrado;  
- Docente orientadora; 
- Enfª orientadoras; 
- Enfª chefe do SUMC; 
- Equipa de enfermagem do SUMC; 
- Enfªs responsáveis dos serviços 
onde se realiza VNI; 
- GCL-PPCIRA 
- CQSD. 

- Manuais de auditoria 
em saúde; 
- Normas institucionais 
da ULS e de outras unida-
des de saúde e da DGS 
- Computador 
- Internet 
- Intranet da Unidade de 
Saúde; 
- Layout das normas de 
procedimentos da ULS. 
 

6 semanas - Aprovação da NP com a grelha de au-
ditoria pela CQSD da ULS. 
 

Divulgar a NP construída 
à equipa de enfermagem 
do SUMC 

- Pesquisa bibliográfica sobre 
formação; 
- Elaboração do plano de ses-
são; 
- Construção do roteiro de 
gravação; 
- Elaboração do suporte vi-
sual em powerpoint; 
- Elaboração das fichas de 
avaliação da sessão e conteú-
dos da sessão; 
- Envio através de mail de 
todo o suporte à equipa de 
enfermagem; 
- Envio por mail da ficha de 
avaliação; 
- Recolha dos dados de avali-
ação da sessão; 
Tratamento dos dados e sín-
tese dos mesmos. 

- Aluna de mestrado;  
- Docente orientadora;  
- Enfª orientadoras; 
- Enfª chefe do SUMC; 
- Equipa de enfermagem do SUMC. 
 

- NP aprovada 
“Intervenções de Enfer-
magem à Pessoa subme-
tida a Ventilação Não In-
vasiva”; 
- Computador; 
- Internet; 
- Intranet da ULS (correio 
eletrónico) 
- Vídeo de divulgação da 
NP; 
- Questionário da avalia-
ção da sessão de forma-
ção; 
- Questionário da avalia-
ção dos conteúdos da for-
mação. 

2 semanas - Taxa de participação na sessão de for-
mação superior a 50%; 
- Taxa de avaliação da sessão de forma-
ção positiva superior a 90 % 
- Taxa de avaliação dos conteúdos da 
sessão de formação correta superior a 
75%  
 

Orçamento: 
Recursos Humanos 
Recursos Materiais 

Previsão dos constrangimentos e forma de os ultrapassar 
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Apêndice 3 - Cronograma do projeto de intervenção 

Fase Atividades/Tempo 
2021 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. 
2ª Quin-

zena 
1ª Quin-

zena 
2ª Quin-

zena 
1ª Quin-

zena 
2ª Quin-

zena 
1ª Quin-

zena 
2ª Quin-

zena 
1ª Quin-

zena 
2ª Quin-

zena 

P
la

n
ea

m
en

to
 

Pesquisa bibliográfica          

Realização da revisão de escopo sobre a temática          

Consulta da enfermeira orientadora, enfermeira chefe e docente orientadora          

Consulta dos enfermeiros do SUMC          

Consulta de enfermeiras responsáveis dos serviços onde se realiza VNI e da CQSD          

Elaboração de um protótipo A da NP com respetiva grelha de auditoria ao procedimento          

Distribuição do protótipo A da NP pela enfermeira chefe, enfermeiras orientadoras, do-
cente orientadora, enfermeiros do SUMC e enfermeiras responsáveis dos serviços onde se 
realiza VNI 

         

Distribuição do protótipo A da NP pelo GCL-PPCIRA           

Recolha e análise das sugestões          

Elaboração do protótipo B da NP com respetiva grelha de auditoria ao procedimento          

Distribuição do protótipo B da NP pela equipa de enfermagem do SUMC          

Recolha e análise das sugestões          

Reformulação do protótipo B da NP          

Solicitação da avaliação e aprovação da proposta de NP à CQSD          

Elaboração da sessão de formação          

Realização da sessão de formação          

Recolha e análise dos dados da sessão          
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Apêndice 4 - Artigo cientifíco "Intervenções de enfermagem na prevenção de úlcera por pressão da face 
na pessoa submetida a VNI, no serviço de urgência: revisão de escopo 
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Apêndice 5 - E-mail enviado às enfermeiras orientadoras com o protótipo A da norma de procedimento 
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Apêndice 6 - E-mail enviado às enfermeira chefe do SUMC e responsáveis pelos serviços onde se realiza 
VNI com o protótipo A da norma de procedimento 
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Apêndice 7 - E-mail enviado à enfermeira coordenadora do GCL-PPCIRA com o protótipo A da norma de 
procedimento 
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Apêndice 8 - E-mail enviado à enfermeira coordenadora da CQSD com o protótipo A da norma de proce-
dimento 
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Apêndice 9 - E-mail enviado à equipa de enfermagem do SUMC com o protótipo B da norma de procedi-
mento 
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Apêndice 10 - E-mail enviado à enfermeira coordenadora da CQSD com a norma de procedimento 
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Apêndice 11 - Norma de procedimento homologada pelo Conselho de Administração da ULS 
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Apêndice 12 - Convocatória enviada à equipa de enfermagem do SUMC da sessão de formação 
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Apêndice 13 - Plano da sessão de formação 

 
PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 

 
Tema: Ventilação Não Invasiva 
Serviço: Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da ULSLA, EPE 
Local: Online: Sessão de formação em suporte digital enviada via correio eletrónico 
Publico –alvo Enfermeiros do SUMC 
Data da Sessão 29 de abril de 2021 
Horário 14 horas 
Duração 35 minutos 
 

Objetivo geral: 
- Capacitar a equipa de enfermagem do SUMC para uma prestação de cuidados de qualidade à pessoa submetida a ventilação não invasiva  

- Divulgar a norma de procedimento hospitalar sobre as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a  ventilação não invasiva – projeto de intervenção 

 

Objetivos específicos: 
- Identificar os objetivos da ventilação não invasiva; 

- Identificar as complicações mais frequentes da ventilação não invasiva; 

- Indicar as intervenções de enfermagem à pessoa submetida a ventilação não invasiva; 

- Reconhecer a importância da norma de procedimento hospitalar sobre as intervenções de enfermagem à pessoa a submetida a ventilação não invasiva. 

 Conteúdos Metodologia Meios auxiliares/recursos Duração 
 

 
Introdução 

- Apresentação do preletor; 

- Introdução do tema; 

- Apresentação dos objetivos da sessão. 

 
Método expositivo 

- Computador com acesso à internet; 

- Leitor de vídeo; 

- Conta de correio eletrónico. 

 
5 minutos 

 

 
Desenvolvimento 

- Definição de VNI; 

- Objetivos da VNI; 

- Critérios da VNI; 

- Indicações clínicas da VNI; 

- Contraindicações da VNI; 

- Modalidades ventilatórias;  
- Ventiladores de VNI; 

 
Método expositivo 

- Computador com acesso à internet; 

- Leitor de vídeo; 

- Conta de correio eletrónico. 

 

 
20 minutos 
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- Interfaces e acessórios de VNI; 

- Complicações associadas a VNI; 

- Intervenções de enfermagem à pessoa submetida a 

VNI; 

- Apresentação da norma de procedimento hospitalar 

- Apresentação da grelha de auditoria à norma de 

procedimento 

 
 

Conclusão 
 

- Síntese do tema 
 
 
 

 

Método expositivo 

 

- Computador com acesso à internet; 

- Leitor de vídeo; 

- Conta de correio eletrónico. 

 

5 minutos 

 
Avaliação 

- Questionário de avaliação da qualidade da sessão 

de formação; 

- Questionário de avaliação de conteúdos da sessão 

de formação. 

 

Método interrogativo 

- Computador com acesso à internet; 

- Leitor de vídeo; 

- Conta de correio eletrónico. 

 

 

5 minutos 

 
Preletor: 

 
Mestranda em Enfermagem Catarina Rosário 
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Apêndice 14 - E-mail enviado à equipa de enfermagem do SUMC com a sessão de formação, 
plano de formação e questionários de avaliação da sessão e conteúdos adquiridos 
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Apêndice 15 - Sessão de formação "Intervençoes de Enfermagem à Pessoa submetida a VNI" 
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nov-21 | Página 188 

  

Intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a Ventilação Não Invasiva no Serviço de Urgência  
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Apêndice 16 - Questionário de avaliação da sessão de formação e questionário de avaliação dos 
conteúdos da sessão de formação 
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