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Recomeça...  
Se puderes 

Sem angústia  
E sem pressa. 

E os passos que deres, 
Nesse caminho duro 

Do futuro 
Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 
Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 
 

Miguel Torga  
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RESUMO 

 

Objetivo: Descrever de forma crítica o processo de aquisição e desenvolvimento de competên-

cias comuns e específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica - A 

Pessoa em Situação Crítica, assim como de Mestre em Enfermagem. Metodologia: Método 

descritivo para evidenciar as atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Final. Paralelamente 

é descrita uma atividade (Projeto de Intervenção Profissional), com recurso à Metodologia de 

Projeto e enquadrada no Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidência em Enferma-

gem de Larrabee. Resultados: O processo de análise e reflexão de competências, recaiu sobre 

o percurso de estágio no contexto da Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência. 

O desenvolvimento do Projeto de Intervenção Profissional, objetivou promover a qualidade e 

segurança dos cuidados à Pessoa em Situação Crítica, reconheceu-se a pertinência da elabora-

ção de um instrumento de avaliação de competências não técnicas em contexto de Suporte 

Avançado de Vida. Conclusão: Procedemos à análise crítica e reflexiva das atividades desen-

volvidas com enfoque no processo de aquisição e desenvolvimento de competências. Pretende-

mos otimizar o desempenho dos enfermeiros no que concerne ao desenvolvimento de compe-

tências não técnicas em contexto de Suporte Avançado de Vida. 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Segurança do Doente; Competências Não 

Técnicas; Suporte Avançado de Vida. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To critically describe the process of acquisition and development of common and 

specific competences of nurses specialized in Medical-Surgical Nursing - The Person in Critical 

Situation, as well as a Master in Nursing. Methodology: Descriptive method to highlight the 

activities developed during the Final Stage. At the same time, an activity (Professional Inter-

vention Project) using the Project Methodology and framed in Larrabee´s Evidence-Based 

Nursing Practice Change Model. Results: The process of analysis and reflection of compe-

tences, focused on the internship course in the context of the Intermediate Care Unit of the 

Emergency Service. The development of the Professional Intervention Project, aimed at pro-

moting the quality and safety of care for the Person in Critical Situation, recognized the rele-

vance of developing an instrument for the assessment of non-technical skills in the context of 

Advanced Life Support. Conclusion: We carried out a critical and reflective analysis of the 

activities developed with a focus on the process of acquiring and development skills. We intend 

to optimize the performance of nurses with regard to the development of non-technical skills in 

the context of Advanced Life Support. 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Patient Safety; Non-Technical Skills; Advanced Life 

Support. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular [UC] designada por Relatório, inserida no plano de 

estudos do 2.º ano do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de especia-

lização em Enfermagem Médico-cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica [EMC–PSC], apro-

vado em Diário da República através do Aviso n.º 5622/2016 de 2 de maio, a decorrer na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, procedemos à redação do seguinte relatório 

de estágio (Universidade de Évora [UE], 2016). 

Através da redação do Relatório, pretendemos descrever o processo de análise, reflexão e fun-

damentação que recaiu sobre o percurso desenvolvido no âmbito da UC Estágio Final que cul-

minou na aquisição e desenvolvimento de competências, com vista à obtenção do título de en-

fermeiro especialista em EMC-PSC, assim como do grau de mestre em enfermagem, após dis-

cussão em provas públicas. 

O foco do processo de aquisição e desenvolvimento de competências descrito, incide funda-

mentalmente sobre o percurso decorrido na UC Estágio Final, na medida que foi obtido valida-

ção da UC Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica [PSC] integrada no plano de 

estudos do 1.º ano do referido curso, através do processo de reconhecimento e validação de 

competências mediante comprovação do percurso profissional decorrido no Serviço de Urgên-

cia Médico-cirúrgico [SUMC] da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

Reencaminhando para o definido no regulamento da UC Estágio Final e Relatório do mestrado 

em enfermagem, emanado pela Associação das Escolas Superiores de Enfermagem e Saúde 

(2017), procedemos previamente à elaboração de um Projeto de Estágio [PE] o qual orientou a 

redação do presente Relatório, na medida que permitiu definir objetivos e planear ações e es-

tratégias com vista ao desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista 

(Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019a) e das competências específicas do enfermeiro especia-

lista em EMC-PSC (OE, 2018), assim como das competências de mestre em enfermagem, con-

forme descrito no documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
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Superior (UE, 2015) de acordo com o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto 

republicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [MCTES] (2018). 

Viabilizando o exposto, concretizámos a UC Estágio Final no período compreendido entre 16 

de novembro de 2020 a 30 de abril de 2021 na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de 

Urgência [UCISU] do Centro Hospitalar Universitário do Algarve [CHUA] - Unidade de Por-

timão, incluindo também embora de forma subtil o Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Portimão [SMPCP]. 

Enquadrado no período descrito, e com vista à aquisição e desenvolvimento de compe-

tências de investigação, culminando também em ganhos efetivos na qualidade e segurança dos 

cuidados, após observação, discussão e análise com a coordenação, procedemos ao desenvol-

vimento de um Projeto de Intervenção Profissional [PIP] designado por Competências Não 

Técnicas [CNT] dos enfermeiros em contexto de Suporte Avançado de Vida [SAV]: determi-

nante na segurança do doente crítico. 

Entenda-se por PSC “(...) 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” (OE, 2018: p.19362). 

Remetendo para as competências, embora o enfoque da qualidade do SAV seja maioritaria-

mente atribuído ao desempenho técnico das equipas, existe também associação dos resultados 

a fatores como coordenação eficaz, liderança e boa comunicação, fatores estes que encaminham 

para o desempenho de outra unidade de competência, que designamos por CNT (Gabr, 2019). 

Entenda-se por CNT o recurso às habilidades cognitivas, pessoais e sociais que em comple-

mento com as competências técnicas [CT], contribuem para a segurança e o eficiente desempe-

nho das tarefas no local de trabalho (Cant et al., 2016). 

Sendo os padrões de qualidade e segurança uma constante prioridade nos serviços de saúde e, 

embora os estudos das últimas décadas se concentrem na análise das CT, sabemos que existe 

nos dias de hoje um reconhecimento crescente de que os erros clínicos podem ser atribuídos a 

limitações nas CNT, chegando mesmo a estimar que podem representar 70 a 80% dos erros em 

cuidados de saúde (Conselho Português de Ressuscitação [CPR], 2015; Cant et al., 2016). 
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Conjugando o supracitado com a análise dos resultados obtidos nos instrumentos de diagnóstico 

de situação, determinámos como problema o défice de conhecimento dos enfermeiros relativo 

às CNT em SAV, motivando a concretização do PIP, que se enquadra na linha de investigação 

Segurança e Qualidade de Vida, sendo este estruturado através da Metodologia de Projeto e 

enquadrado no modelo teórico de Larrabee (2011) designado por Modelo para Mudança da 

Prática Baseada em Evidência [PBE]. 

Delineámos como objetivo geral deste Relatório, descrever de forma crítica o processo 

de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do enfermeiro especia-

lista em EMC-PSC, assim como de mestre em enfermagem, dando resposta em simultâneo aos 

seguintes objetivos específicos: 

- Descrever a apreciação do contexto clínico da UC Estágio Final;  
- Relatar o processo de desenvolvimento do PIP; 
- Fundamentar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências. 

De forma a facilitar a análise e compreensão, o Relatório encontra-se dividido em quatro 

capítulos, na qual o primeiro diz respeito à apreciação do contexto clínico que pautou a UC 

Estágio Final, o segundo orienta para o enquadramento conceptual e teórico que serviu de ori-

entação, o terceiro remete para a apresentação e descrição do PIP e o quarto e último para a 

descrição, análise e reflexão do processo de aquisição e desenvolvimento de competências, cul-

minando na apresentação de uma breve síntese e conclusão. 

O presente Relatório encontra-se redigido com base no novo acordo ortográfico em vi-

gor para a língua portuguesa, com ressalva as citações diretas que mantêm a redação primária, 

e cumpre com as normas de elaboração e apresentação de trabalhos escritos da Escola Superior 

de Saúde de Portalegre (Arco et al., 2018) e com as normas de referenciação bibliográfica da 

sétima edição da American Psychological Association [APA] (2020). Para publicação, cumpre 

com as regras relativas ao tratamento de dados pessoais aprovadas pela Lei n.º 59/2019 de 8 de 

agosto, com evidência dos respetivos pedidos de autorização. 

  



 
 

 
nov-21 | Página 21 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 
 

 

1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 
 

No seguinte capítulo, procedemos à apresentação e enquadramento da instituição de saúde, as-

sim como à descrição e enquadramento do serviço onde decorreu o período de estágio em con-

texto clínico. 

 

1.1.  CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 
 

Entidade integrante do Serviço Nacional de Saúde [SNS], o CHUA consiste na única 

instituição hospitalar pública de carácter empresarial sediada na região do Algarve, sendo o 

mesmo criado pelo Decreto-lei n.º 101/2017, que procedeu à alteração do Decreto-lei n.º 

69/2013 com a atribuição da Administração Regional de Saúde do Algarve e introdução do 

Centro de Medicina Física e de Reabilitação [CMR] do Sul às instituições já agrupadas. Desta 

forma, o CHUA integra nos dias de hoje a Unidade Hospitalar [UH] de Faro, Portimão e Lagos, 

o Serviço de Urgência Básico [SUB] de Vila Real de Santo António, Loulé, Albufeira e Lagos, 

assim como o CMR do Sul (CHUA, 2020a; Ministério da Saúde [MS], 2013a). 

Dos 16 concelhos pertencentes à região do Algarve, o CHUA garante a prestação de cuidados 

de saúde na sua totalidade, chegando também a dar resposta em algumas valências à região sul 

do Alentejo (Figura 1). Determina que assegura a assistência a uma população com cerca de 

450.000 habitantes, existindo a probabilidade de triplicar a população afeta nos períodos em 

que o turismo da região se intensifica. Para tal, o CHUA detém estruturas físicas em sete con-

celhos, estruturando o acesso aos cuidados de saúde repartindo a região em Algarve Central e 

Sotavento, do qual faz parte a UH de Faro, CMR do Sul e SUB de Vila Real de Santo António, 

Loulé e Albufeira, e em Barlavento Algarvio, ao qual pertence a UH de Portimão e Lagos e 

SUB de Lagos (CHUA, 2020a; CHUA, 2021). 

Enquadrando as distâncias entre as instituições hospitalares uma vez que interferem diretamente 

na gestão dos recursos e na equidade do acesso aos serviços, do SUB de Lagos ao SUB de Vila 
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Real de Santo António distam cerca de 140km, enquanto que das duas maiores e mais diferen-

ciadas instituições, UH de Faro e Portimão, distam cerca 70km. Com impacto mais significa-

tivo, as UH de Faro e Portimão, encontram-se a cerca de 280km das instituições hospitalares 

centrais de referência, correspondendo estas às que detêm superior distância em todo o território 

de Portugal Continental (CHUA, 2020a). 

 

Fonte: CHUA, 2020b 

 

Relativamente à missão do CHUA, o mesmo determina que consiste na prestação de 

cuidados de saúde diferenciados na área de influência direta, Algarve, como também a sul do 

Alentejo, embora em algumas valências apenas. Sendo atribuído o estatuto de hospital univer-

sitário, o CHUA determina também a investigação e o ensino médico e em saúde, através da 

estreita relação com a Universidade do Algarve e com o consórcio do Centro Académico de 

Investigação e Formação Biomédica do Algarve (CHUA, 2020a). 

No que remete para a visão institucional, o CHUA “pretende afirmar a sua excelência na pres-

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

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

academia” (CHUA, 2020a: p.7). 

Figura 1. Distribuição geográfica do CHUA 
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Determinante nas atividades desenvolvidas pelo CHUA, os princípios e valores institucionais 

assentam em: 

- “Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para 
a população que serve; 

- Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos uten-
tes e elevados padrões de segurança assistencial; 

- Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza; 

- Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição necessária para uma 
efetiva criação de valor em saúde; 

- Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do atendimento 
recebido; 

- Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para 
a sustentabilidade da instituição; 

- Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva integração dos níveis 
cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação às neces-
sidades dos utentes” (CHUA, 2020a: pp.7-8). 

 

Desta forma, o CHUA designa-se enquanto instituição que fomenta a coesão social e a conduta 

ética com dignificação do ser humano, apostando na equidade do acesso ao serviço, sendo o 

mesmo centrado no utente através de uma cultura multidisciplinar, potenciando a sustentabili-

dade do sistema e encaminhando para ganhos e satisfação em saúde, com melhoria da visibili-

dade enquanto instituição pública. 

Aludindo ao modelo de governação clínica adotado pelo CHUA, a instituição incide a 

organização dos serviços em departamentos, os quais consistem num conjunto de serviços clí-

nicos com base nas respetivas áreas de intervenção, com vista à gestão eficiente dos recursos 

assente num interesse comum. Os departamentos são dirigidos por uma equipa composta por 

diretor médico e enfermeiro chefe ou supervisor, ou quando a estrutura o exige, também por 

técnico superior de tecnologias de saúde e administrador. Os serviços clínicos encontram-se 

estruturados por especialidade médica podendo existir um serviço por polo hospitalar ou único, 

servindo ambos os polos hospitalares. Assim, o CHUA decreta a existência de sete departamen-

tos, os quais correspondem ao departamento Médico; Cirúrgico; Criança, adolescente e da fa-

mília; Ginecologia, obstetrícia e reprodução humana; Emergência, Urgência e Cuidados Inten-

sivos; Psiquiatria e Saúde Mental; e Clínico de serviços tecnológicos e terapêuticos (CHUA, 

2020a). 
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Com especial enfoque no departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, o 

mesmo é representativo do Serviço de Urgência Polivalente [SUP] de Faro; SUMC de Porti-

mão; SUB de Vila Real de Santo António, Loulé, Albufeira e Lagos; Viatura Médica de Emer-

gência e Reanimação [VMER] de Faro, Albufeira e Portimão; Ambulâncias de Suporte Imedi-

ato de Vida [SIV] de Vila Real de Santo António, Loulé e Lagos; Unidade de Cuidados Inten-

sivos Polivalente [UCIP] de Faro e Portimão e UCISU de Faro e Portimão, sendo sobre este 

último que iremos incidir ao longo do Relatório por corresponder ao espaço físico que propor-

cionou o processo de aquisição e desenvolvimento de competências (CHUA, 2020a). 

Relativamente à capacidade de internamento, o CHUA disponibiliza 666 camas na UH 

de Faro, 319 na UH de Portimão e 40 na UH de Lagos, o que perfaz uma capacidade total de 

1025 camas (CHUA, 2021). Mais concretamente no que diz respeito à capacidade para alocação 

em medicina intensiva, verificou-se um acréscimo significativo decorrido o ano 2020 pela im-

posição da pandemia mundial decretada a 11 de fevereiro de 2020 pela Organização Mundial 

da Saúde [OMS], assente na doença provocada pela SARS-CoV-2, transitando de um rácio de 

8,2/100.000 habitantes (23 camas nível III e 13 camas nível II) na fase pré pandémica para um 

rácio de 11,8/100.000 habitantes (42 camas nível III e 10 camas nível II) no decorrer do pico 

pandémico. Após o primeiro pico pandémico, o CHUA determina a existência de 41 camas 

(9,3/100.000 habitantes) para medicina intensiva propondo alcançar um rácio de 10,6/100.000 

habitantes, aproximando-se assim dos 11,5/100.000 habitantes da média europeia (Ministério 

da Saúde [MS], 2020a). 

 

1.2.  UNIDADE DE CUIDADOS INTERMÉDIOS DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 
 

As Unidades de Cuidados Intermédios [UCInt] consistem em espaços físicos destinados 

à “(...) prestação de cuidados de saúde eficazes e eficientes a uma população de doentes em 

situação clínica instável (instabilidade moderada a grave), como são aqueles que necessitam de 

algum suporte técnico e monitorização contínua, mas que não são ainda candidatos a su-

porte/substituição de órgão, o que constituiria critério para admissão nas Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI)” (Nóbrega, Santos, Silva, Henriques & Brazão, 2015: p.203). 
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Estas unidades são consideradas fundamentais no apoio ao adequado funcionamento das UCI, 

uma vez que proporcionam a rentabilização eficiente dos recursos e permitem a atribuição de 

altas precoces, otimizando a gestão dos internamentos com garantia de que os doentes admiti-

dos na UCI serão os que irão ter superior benefício com a sua utilização (Lima & Branco, 2017). 

Embora não se encontre bem definido o conjunto de meios de diagnóstico e terapêutica que 

uma UCInt deve conter, sabemos que maioritariamente comporta camas de nível II, sendo as 

mesmas destinadas a doentes com necessidade de monitorização multiorgânica, mas com su-

porte de apenas uma função vital, não carecendo de ventilação mecânica invasiva (Paiva et al., 

2016). 

Mantendo os princípios inerentes aos Serviços de Medicina Intensiva nacionais, a Unidade de 

Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência de Portimão [UCISU2], embora opere com re-

cursos físicos, humanos e materiais próprios, funciona sobre supervisão direta da UCIP de Por-

timão, e cumpre com os pressupostos da Rede de Referenciação de Medicina Intensiva ao de-

finir circuitos claros e de proximidade no que diz respeito ao acesso aos restantes serviços de 

apoio, como o SUMC, bloco operatório, UCI e serviço de imagiologia (CHUA, s.d.; Paiva et 

al., 2016). 

A UCISU2 determina como missão a prestação de cuidados a doentes críticos em fase aguda 

com potencial reversível, na qual está acometida a disfunção de um órgão, existindo benefício 

em receber cuidados avançados e/ou técnicas artificiais de suporte vital (CHUA, s.d.). 

 

1.2.1. Estrutura, recursos físicos e materiais 

 

De acordo com o nível de cuidados prestados, técnicas e valências disponíveis, e com 

base no paradigma europeu, a UCISU2 caracteriza-se por uma unidade de nível I, uma vez que 

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

doentes em risco de desenvolver disfunção/falência de órgão” (MS, 2013b: p.58), na qual deve 

existir a capacidade de garantir cuidados de reanimação e a articulação com as unidades de 

nível superior (MS, 2013). No entanto, perante os desafios do período pandémico que colocou 

os serviços sobre enorme pressão, existiu a necessidade de adaptação da UCISU2 a unidade 
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nível II e III, acrescentando assim a capacidade de monitorização invasiva e de suporte das 

funções vitais, com adaptação do rácio enfermeiro/doente e do acesso a médico intensivista 

permanente em presença física no decorrer das 24 horas (MS, 2013). 

 A UCISU2 encontra-se no 1º piso da UH, sendo que o acesso é realizado através do SUMC 
uma vez que é parte integrante do mesmo. Alocada em proximidade física com o Serviço de 

Imagiologia, Bloco Operatório e UCIP, embora não obrigatório, consideramos uma mais valia, 

na medida que remete para o cumprimento na integra das recomendações técnicas estabelecidas 

para a proximidade e localização dos Serviços de Medicina Intensiva (Administração Central 

do Sistema de Saúde [ACSS], 2013). 

Embora definida a capacidade física da UCISU2 para 12 camas (CHUA, s.d.), constatou-se a 

existência de apenas 9 camas, das quais 6 são de nível II e 3 de nível I, sendo repartida a res-

ponsabilidade médica entre a equipa de medicina intensiva e a equipa de medicina interna es-

calada no Serviço de Urgência. As camas de nível II encontram-se dispostas em espaço aberto 

o que permite a visualização permanente dos doentes de vários ângulos da sala, enquanto que 

as camas de nível I encontram-se repartidas numa única enfermaria. No entanto, todas as camas 

encontram-se divididas por cortinas assim como separadas, respeitando o distanciamento mí-

nimo de 0,90m entre camas e de 0,60m entre as paredes laterais (MS, 2012). 

Ambas as salas destinadas à prestação de cuidados encontram-se providas de janelas para o 

exterior cumprindo com os pressupostos emanados pela ACSS (2013), permitindo assim o 

acesso a luz natural como forma de proporcionar o equilíbrio do ritmo circadiano aos doentes 

no decorrer do internamento, facto este considerado benéfico no processo de recuperação. 

Para além das estruturas físicas já identificadas, a UCISU2 está também dotada de um gabinete 

destinado ao enfermeiro e médico coordenador, assim como de casa de banho comum, sala de 

sujos, copa e um pequeno armazém de material e equipamento clínico. 

No que remete para a unidade individual do doente, encontra-se equipada com cama ajustável 

por comando incorporado com mecanismo de imobilização, grades laterais e cabeceira amoví-

vel, cortinas ignífugas, candeeiro de observação, sistema fixo de oxigénio e ar comprimido, 

assim como com compressor de soros, duas seringas infusoras, duas bombas perfusoras volu-

métricas e um monitor de parâmetros vitais. O monitor apresenta capacidade de monitorização 



 
 

 
nov-21 | Página 27 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

de pressão arterial invasiva e pressão venosa central, e transmite em tempo real por telemetria 

a informação para um visor central junto ao balção de registos, assim como para o sistema 

informático de registos, sendo apenas necessária a sua validação. 

A UCISU2 dispõe também de seis ventiladores com capacidade de ventilação invasiva e não 

invasiva tendo dois capacidade para realizar terapia de alto fluxo, dois dispositivos de terapia 

de alto fluxo, um carro de emergência distanciado a menos de 15 metros da área de prestação 

de cuidados e um monitor de transporte, existindo apenas défice relativamente à disponibilidade 

imediata de um eletrocardiógrafo, de forma a cumprir na integra com a Portaria n.º 290/2012 

de 24 de setembro que define os requisitos mínimos para a tipologia da unidade (MS, 2012). 

De forma a proporcionar metodologias de trabalho eficientes, o serviço está dotado com um 

carro de medicação reposto diariamente pelos Serviços Farmacêuticos que disponibiliza no 

imediato um conjunto de terapêutica frequentemente requerida, assim como dispõe de sete com-

putadores proporcionando a validação dos cuidados em tempo real através do sistema de soft-

ware B-ICU Care®, sempre que as necessidades dos cuidados assim o exigem. 

 

1.2.2. Recursos humanos 

 

A gestão na área dos recursos humanos carece de uma abordagem sensível, na medida 

que é fulcral na garantia da segurança e qualidade dos cuidados de saúde, devendo assim res-

peitar três pressupostos: planeamento centrado nas necessidades dos cidadãos; valorização e 

investimento do capital humano como ganhos em saúde e não como custo acrescido; e a gover-

nação clínica com enfoque na formação, auditoria, investigação, transparência e gestão do risco 

(Oliveira, 2018). 

No que respeita aos recursos humanos da UCISU2, constatámos que consiste numa equipa mul-

tidisciplinar constituída na sua maioria por enfermeiros, assistentes operacionais e médicos que 

estão diretamente envolvidos na prestação de cuidados nas 24 horas/dia, existindo também o 

envolvimento administrativo nos dias úteis das 8h às 16h, assim como das valências de fisiote-

rapia, terapia ocupacional, terapia da fala, nutrição, psicologia e serviço social (CHUA, s.d.). 
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Mais concretamente no que diz respeito à equipa de enfermagem, é constituída por vinte e três 

enfermeiros, dos quais um elemento integra em exclusivo a coordenação do serviço. Com base 

na análise do percurso académico/profissional da equipa, verificamos que apenas existem qua-

tro enfermeiros com especialidade, dos quais três detêm a especialidade no ramo Médico-cirúr-

gico na vertente PSC, estando envolvidos diretamente na prestação de cuidados e assumindo 

também a função de chefe de equipa, e o restante no ramo da Reabilitação, não estando direta-

mente implícito na prestação de cuidados por exercer funções de gestão e coordenação. Cons-

tata-se assim, que apenas 17% dos enfermeiros detêm especialidade, distando bastante dos 50% 

recomendado para a constituição das equipas nas UCInt, excluindo logo a viabilidade da pre-

sença física de pelo menos um especialista nas 24 horas (Ordem dos Enfermeiro [OE], 2019b). 

A distribuição dos enfermeiros por turno cumpre com os pressupostos do Regulamento n.º 

743/2019 de 25 de setembro da OE na medida que respeita o rácio de um enfermeiro por cada 

três camas de intermédios, tendo sido adaptado ao rácio de um enfermeiro por cada duas camas 

nível II/III quando se verificou a necessidade de prestação de cuidados de enfermagem mais 

complexos decorrido o período do pico pandémico (OE, 2019b). 

Relativamente à equipa de assistentes operacionais, é constituída por nove profissionais, sendo 

distribuídos dois no turno da manhã, dois na tarde e um no turno da noite. Uma vez que a 

UCISU2 apresenta uma lotação máxima de nove doentes, existe probabilidade do período no-

turno ter o rácio desejável comprometido, na medida que é preconizado um assistente operaci-

onal por cada seis doentes (Paiva et al., 2016). 

Remetendo para a equipa médica, existe uma partilha de recursos entre o SUMC e a UCIP, 

determinando que os doentes afetos às camas nível II ficam à responsabilidade da equipa mé-

dica da UCIP e os restantes afetos às camas nível I à responsabilidade da equipa de medicina 

interna alocada no SUMC, existindo ainda o apoio de um médico especialista em medicina 

interna em presença física no serviço no período das 8h às 16h (CHUA, s.d.). 
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1.3.  ANÁLISE DA GESTÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADOS 
 

Nos dias que decorrem, deparamo-nos com o progressivo envelhecimento populacional 

e com o aumento da incidência de doenças crónicas, o que remete para um acréscimo na neces-

sidade de cuidados em medicina intensiva, apontando as estimativas para valores que rondam 

os 160% nos próximos 10 anos (MS, 2017). 

Sabemos que, os serviços de medicina intensiva representam na atualidade 13,4% dos custos 

hospitalares e 4,1% dos gastos nacionais em saúde, existindo mesmo assim, cada vez mais a 

necessidade das instituições reforçarem a capacidade de internamento de doentes críticos, re-

querendo desta forma, uma análise pormenorizada e gestão eficiente dos recursos disponíveis 

(MS, 2017). 

Com vista à sustentabilidade do sistema, enquadrado nas “(...) necessidades específicas dos 

utentes, a forma de organização dos serviços, (...) pensada e organizada de uma forma coerente 

e assente em princípios de racionalidade, complementaridade, apoio técnico e eficiência” (MS, 

2018: p.1), surge após aprovação do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde a 10 de agosto 

de 2017, a proposta da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação de Me-

dicina Intensiva, que identifica os eixos de articulação inter-hospitalares (MS, 2017). Assim, 

enquadrado num dos quatro eixos hospitalares de referenciação da zona Sul, surge o CHUA. 

Embora as especialidades médico-cirúrgicas estejam centradas na UH de Faro por dispor de 

capacidade terapêutica definitiva, o CHUA não dispõe até ao momento da valência de cirurgia 

cardiotorácica, assim como de capacidade de intervenção urgente/emergente nas áreas de cirur-

gia vascular, ortopedia da coluna vertebral, cirurgia plástica e neurorradiologia de intervenção, 

culminando na necessidade de referenciação terciária1 para o Centro Hospitalar Lisboa Norte 

(MS, 2017). 

Neste contexto, e com base na variação da densidade populacional na região do Algarve que 

triplica nos meses de verão, urge a criação das especialidades em défice, na medida que pro-

porciona equidade no acesso aos cuidados assim como viabiliza a configuração de camas na 

 
1 “referenciação para instituições hospitalares com a totalidade das valências/especialidades médicas” (MS, 2017: 
p.13). 



 
 

 
nov-21 | Página 30 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

vertente holopotenciária2, reduzindo o número de transferências terciárias com a subsequente 

diminuição da sobrecarga dos serviços centrais (MS, 2020a). 

Através da consulta do Relatório de Gestão de Contas do CHUA relativo ao ano de 2019, cons-

tatou-se que a lotação média anual em UCI/Intermédios situou-se nos 1.196 internamentos, 

correspondendo a um total de 19.745 dias, rondando a taxa de ocupação dos serviços nos 71%. 

Mais concretamente ao contexto de intermédios, verificamos uma taxa de ocupação de 71,6%, 

mais 8% que 2018, com demora média de internamento de 11 dias, e número total de altas de 

596 (CHUA, 2020c). No entanto, importa salientar que decorrido o ano de 2020 e o primeiro 

trimestre de 2021, os serviços de medicina intensiva estiveram fortemente sobrelotados pelo 

impacto da pandemia, sendo reportado já em junho de 2020 um aumento de 23% da resposta 

em medicina intensiva pela necessidade emergente, fazendo assim recair a significância atual 

dos dados descritos anteriormente (MS, 2020b). Desta forma, a sobrelotação dos serviços com 

subsequente subdotação de recursos humanos, com particular enfoque nos enfermeiros, desen-

cadeou um acréscimo abrupto de horas extraordinárias com custos acrescidos, levando também 

à exaustação e risco de burnout nos profissionais (MS, 2020a). 

Por outra perspetiva, no que diz respeito à gestão dos cuidados de enfermagem, a equipa 

da UCISU2 encontra-se organizada em três turnos de forma a perfazer as 24 horas/dia, iniciando 

assim com o turno da manhã das 8h às 16h, a tarde das 15h30min às 00h e a noite das 23:30 às 

8h30min. Através do método individual de trabalho, os enfermeiros focam a prestação de cui-

dados nos doentes que lhe são atribuídos previamente, recorrendo à metodologia científica ba-

seada no Modelo Teórico de Roper, Logan e Tierney enquadrado nas doze atividades de vida. 

A distribuição dos enfermeiros por turno variou conforme a necessidade de adaptação do ser-

viço ao período pandémico, sendo que foi mantido o rácio de um enfermeiro por cada três camas 

de intermédios, assim como o rácio de um enfermeiro por cada duas camas nível II/III, cum-

prindo com o Regulamento n.º 743/2019 de 25 de setembro da OE (OE, 2019b). 

De forma a assegurar equidade na distribuição das horas de cuidados, embora não obrigatório, 

a UCISU2 recorre ao cálculo através do instrumento Therapeutic Intervencion Scoring System-

 

2 “camas, sob tutela da Medicina Intensiva, que disponibilizam ao doente a totalidade das valências médico-cirúr-
gicas e de especialidades de apoio diagnóstico e terapêutico (...)” (MS, 2017: p.14). 
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28 [TISS-28] validado para a população Portuguesa por Moreno e Morais (1997), estando de-

legada a função no enfermeiro com funções de chefia no turno da noite. No entanto, sabendo 

que o instrumento gera o número de horas com base em dados retrospetivos, e tendo em conta 

que a imprevisibilidade no doente crítico é frequente, o mesmo tem uma representatividade 

prospetiva reduzida, motivando um ajuste na redistribuição por parte do responsável no mo-

mento prévio à passagem de turno. 

Como via também à garantia da continuidade dos cuidados, enfermeiros e médicos procedem 

aos registos clínicos através da plataforma informática B-ICU.Care®, que embora definida para 

cuidados intensivos, permite adaptar e explorar o potencial do planeamento e vigilância do do-

ente crítico com menor gravidade, agilizando também a gestão de tempo, na medida que a 

transcrição dos parâmetros do monitor e exames complementares de diagnóstico é automática. 

No que concerne ao registo dos doentes alocados às camas de medicina interna, a metodologia 

carece de atualização, uma vez que ainda se recorre a impresso próprio em formato papel, com 

renovação a cada 24h. 

O paradigma estratégico da gestão dos cuidados de saúde, tem vindo a ser confrontado 

ano após ano pelas instituições de saúde, no qual se constata que “a qualidade não é um atributo 

abstrato, mas algo com atributos comuns que assenta em pilares de eficácia, efetividade, efici-

ência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade” (Dias, 2014: p.39), denominadores 

dos quais a UCISU2 demonstrou não abdicar. E porque “olhar para o perfil do cliente de hoje, 

é necessariamente diferente de olhar para o perfil do cliente de há cinquenta anos” (Dias, 2014: 

p.39), verificámos não só a existência de um plano de formação anual construído com base nas 

reais necessidades identificadas pela equipa, como também o envolvimento dos enfermeiros 

em programas de auditoria, gestão de risco em saúde, e formação de pares em conteúdos basi-

lares, como a exemplo o SAV, constituindo este um dos aspetos que incentivou o tema do PIP. 

 

 

 



 
 

 
nov-21 | Página 32 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEÓRICO 
 

Por forma a responder questões que suscitam dúvidas no contexto da prática clínica, 

recorremos a metodologias empíricas e sistemáticas como via de acesso ao conhecimento, as 

quais designamos por investigação científica. A investigação enquanto fonte de construção de 

conhecimento, desenvolve e valida teorias para definir conceitos e proposições como forma de 

esclarecer determinados fenómenos, comprovando assim a sua utilidade prática (Fortin et al., 

2009). 

Congregar a investigação científica com modelos teóricos, remete-nos para a sustentação das 

ações práticas que desenvolvemos, desencadeando um processo metodológico significativo em 

enfermagem, com contributos no foco dos cuidados, o doente (Tomey & Alligood, 2004). 

Sabendo que, "na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro 

especialista assegura/garante a máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem 

especializados", através do recurso à "existência de um quadro de referências para o exercício 

profissional de enfermagem” assim como à “existência de um sistema de melhoria contínua da 

qualidade do exercício profissional (...)” (OE, 2015a: p.17243), o mesmo comprova a operaci-

onalização dos pressupostos da investigação e das metodologias teóricas. 

Exposto isto, e tendo em consideração o desenvolvimento do PIP assim como a fundamentação 

do processo de desenvolvimento de competências, considerámos imprescindível recorrer a um 

referencial teórico, o qual após análise recaiu sobre o Modelo para Mudança da PBE em Enfer-

magem representado por Larrabee (2011). 

 
 
 
2.1. MODELO PARA MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
Embora o paradigma em saúde, decorrido a década de 90, se encontrasse em mudança 

com o desenvolvimento de modelos que orientavam os profissionais de saúde para processos 
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de pesquisa eficientes, Rosswurm & Larrabee (1999) após identificarem as dificuldades exis-

tentes em resumir e selecionar a evidência e transpor a sua aplicabilidade para o contexto clí-

nico, desenvolveram a primeira versão do Modelo para Mudança da PBE. Nos dias de hoje, 

recorremos à aplicabilidade da revisão do modelo outrora concebido, o qual importa o conceito 

da melhoria contínua da qualidade, através do recurso à experiência prévia do modelo original, 

assim como da orientação e formação de alunos e enfermeiros, remetendo a efetivação do 

mesmo para Larrabee (2011). 

Segundo Larrabee (2011: p.24), a PBE consiste na “(...) utilização simultânea da experiência 

clínica e da melhor evidência clínica externa advinda da pesquisa sistemática para guiar a to-

mada de decisão clínica e simultaneamente considerar os valores do paciente”. Com isto, con-

sideramos que a PBE é uma metodologia que possibilita a identificação e resolução das neces-

sidades centradas no doente, através do recurso ao conhecimento e experiência do enfermeiro, 

concomitantemente com a melhor e atual evidência científica, tendo já demonstrado melhoria 

nos processos de tomada de decisão, com ganhos na segurança e qualidade dos cuidados (Lar-

rabee, 2011; Rosswurm & Larrabee, 1999). 

Prestar cuidados de qualidade em enfermagem corresponde a um objetivo transversal às orga-

nizações profissionais de enfermagem, enfermeiros e enfermeiros com funções de chefia/ges-

tão, recaindo sobre os últimos um papel preponderante na promoção da PBE, na medida que 

fomentar a motivação nas equipas encaminha para um processo de transformação (Larrabee, 

2011). 

Com vista à aplicação, importa documentar que o Modelo para Mudança da PBE se-

gundo Larrabee (2011) consiste num modelo teórico centralizado nos stakeholders3, o qual 

compreende seis etapas (Figura 2) que embora progressivas, não têm obrigatoriedade de ser 

lineares: 

1) Avaliar a necessidade de mudança da prática - Pretende através da inclusão dos stake-

holders recolher dados internos sobre a prática diária e compará-los com dados externos, 

identificando o problema e estabelecendo uma ligação deste com as intervenções e re-

sultados. 

 
3 “Pessoas que têm interesse no resultado de uma prática de saúde (...) pacientes e suas famílias, os profissionais da saúde, os líderes do sistema 
de cuidados de saúde e outros trabalhadores do sistema de saúde” (Larrabee, 2011: p.241). 
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2) Localizar as melhores evidências - Pretende identificar os tipos e fontes das evidências, 

revendo os termos de pesquisa através do planeamento do método de procura e revisão, 

com efetivação da pesquisa. 

3) Fazer uma análise crítica das evidências - Pretende produzir uma avaliação crítica atra-

vés da síntese dos resultados com prévia aplicação dos instrumentos de avaliação sele-

cionados, de forma a avaliar a viabilidade, riscos e benefícios da inclusão na prática. 

4) Projetar a mudança da prática - Pretende definir a proposta de mudança da prática clí-

nica, identificando os recursos necessários e delineando as estratégias para a implemen-

tação do plano e avaliação. 

5) Implementar e avaliar a mudança da prática - Pretende implementar o plano definido 

com avaliação do processo, resultados e custos, como via ao desenvolvimento de con-

clusões e recomendações. 

6) Integrar e manter a mudança da prática - Pretende divulgar a mudança recomendada 

perante os stakeholders e implementá-la na prática clínica com monitorização do pro-

cesso, culminando na partilha dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (Adaptado de Larrabee, 2011) 

Figura 2. Esquema do Modelo para Mudança da PBE 
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Exposto isto, consideramos que o Modelo para Mudança da PBE consiste num modelo 

teórico que promove a investigação em saúde com eficácia comprovada na operacionalização 

prática da mudança e subsequente melhoria da qualidade dos cuidados, ressalvando, no entanto, 

que para o sucesso da aplicação, requer previamente a aquisição de conhecimento por parte dos 

enfermeiros como forma de capacitar para a sua efetivação (Larrabee, 2011). 

Remetendo para a aplicabilidade do modelo teórico na área que à PSC diz respeito, o mesmo já 

demonstrou sucesso em temas relacionados com a incidência de complicações no pós-operató-

rio, higienização oral, recurso a solução salina previamente à aspiração traqueal, avaliação da 

sedação, e estratégias que reduzam a contaminação na administração da nutrição entérica, mo-

tivos que nos levam a considerar a viabilidade da operacionalização também nas estratégias 

relacionadas com o desenvolvimento de CNT nos enfermeiros em contexto de SAV (Larrabee, 

2011). 

Assim, após análise integral do modelo, confirmamos a adequação na área da prestação de cui-

dados ao doente crítico, como também a aplicabilidade na prática clínica e no contexto da in-

vestigação, fundamentando a seleção do modelo como suporte tanto ao desenvolvimento do 

PIP como também à aquisição e desenvolvimento das competências previstas. 

 

2.2. QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DOS CUIDADOS 

O plano estratégico de gestão dos cuidados de saúde das organizações tem sido acome-

tido a necessidades de mudança. Nos dias que decorrem, a melhoria da prestação de cuidados 

de saúde constituí uma prioridade das instituições, sendo alcançável através de estratégias de 

gestão da qualidade, com base no equilíbrio dos domínios da resposta às expectativas dos uten-

tes, do entendimento da relação procura/oferta e da gestão financeira eficiente (Dias, 2014). 

Segundo Saturno et al. (1990) citado em DGS (2015a: p.16) “a qualidade em Saúde pode ser 

definida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profis-

sional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do 

cidadão.” Para tal, têm surgido programas de melhoria contínua da qualidade “que pretendem 

ser instrumentos para fazer face às novas realidades, trazidas pelo acelerado processo da histó-
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ria, da globalização, da técnica e da ciência, mas também pelas circunstâncias políticas, econó-

micas e financeira” (Dias, 2014: p.39), instrumentos estes que consideramos ir ao encontro do 

Modelo de Larrabee na medida que defender a PBE, apresenta eficácia comprovada na melhoria 

da qualidade dos cuidados e dos resultados nos doentes (Larrabee, 2011). 

Fazendo referência à Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, encon-

tra-se evidente que “a qualidade e a segurança no sistema de saúde são uma obrigação ética 

porque contribuem decisivamente para a redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do acesso 

aos cuidados de saúde, das escolhas da inovação, da equidade e do respeito com que esses 

cuidados são prestados” (MS, 2015a: p.13551). Reportando também à Lei de Bases da Saúde, 

constatamos que um dos direitos das pessoas é ter acesso aos cuidados de saúde “(...) com 

prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a 

melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em 

saúde” (Assembleia da República [AR], 2019: p.56). 

Exposto isto, identificamos que ambas as diretrizes vão de encontro aos princípios da qualidade 

em saúde descritos por Larrabee (2011) na medida que “(...) a busca de uma assistência de alta 

qualidade ou excelente é uma obrigação ética” (p.15) que “(...) integra os princípios éticos de 

valor, beneficência, prudência e justiça (...)” (p.15), remetendo também para o envolvimento 

dos enfermeiros “(...) em atividades que conduzam à mudança para a prática baseada em evi-

dências” (p.26) com o objetivo de disponibilizar os melhores cuidados individualizados aos 

doentes (Larrabee, 2011).	

Aludindo à segurança dos cuidados em saúde, sabendo que os incidentes “estão intima-

mente ligados ao nível de cultura de segurança das instituições, e havendo evidências que de-

monstram que o risco da sua ocorrência aumenta dez vezes nas instituições que negligenciam 

o investimento nas boas práticas de segurança (...)” (DGS, 2020: p.147), consideramos que os 

profissionais que nestas trabalham, detêm assim um papel preponderante no incentivo à cultura 

de segurança através da adoção de PBE atuais, nas quais os enfermeiros ao constituírem uma 

das bases maioritárias de trabalho, representam uma peça basilar, conforme já descrito por Lar-

rabee (2011). 

No que aos enfermeiros diz respeito, encontramos bem evidente que a cultura de segurança está 

intrinsecamente na sua génese, sendo reforçada a prevenção de complicações nos Enunciados 
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Descritivos dos Cuidados de Enfermagem Especializados em PSC, no qual a OE refere que “na 

procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro especialista previne 

complicações para a saúde da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou 

falência orgânica” (OE, 2015a: p.17242), assim como no Regulamento de Competências Espe-

cíficas que “tendo como finalidade a melhoria da qualidade de vida da pessoa, os cuidados 

especializados em enfermagem Médico-cirúrgica exigem a conceção, implementação e avalia-

ção de planos de intervenção (...), prevenindo complicações e eventos adversos (...)” (OE, 2018: 

p.19360). 

Em compêndio, sabemos que para 

“melhorar continuamente a qualidade no sector da saúde significa tudo fazer (...) 
para que os cuidados prestados sejam efetivos e seguros; (...) a utilização dos recur-
sos seja eficiente; (...) a prestação de cuidados seja equitativa; (...) os cuidados sejam 
prestados no momento adequado; (...) a prestação de cuidados satisfaça os cidadãos 
e corresponda, tanto quanto possível, às suas necessidades e expectativas” (DGS, 
2015a: p.16). 

 

 

2.3. INFLUÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS NÃO TÉCNICAS EM SUPORTE AVAN-

ÇADO DE VIDA 

 

No contexto da prática clínica do doente crítico, identifica-se que intercorrências no 

perfil hemodinâmico são comuns, na qual a resolução de problemas emergentes identificados 

depende da rápida e direcionada adoção de estratégias, como ponto fulcral na melhoria dos 

resultados (Chalwin & Flabouris, 2013). Assim, com vista à reversão da deterioração clínica 

identificada e à prevenção/tratamento da paragem cardiorrespiratória [PCR], médicos e enfer-

meiros, através de competências específicas e diferenciadas, organizam-se enquanto equipas de 

SAV e adotam metodologias de trabalho sistematizadas com recurso a protocolos mundial-

mente certificados e validados. 

As equipas de SAV são projetadas para detetar e responder de forma eficiente perante a deteri-

oração clínica dos doentes, correspondendo a uma componente fulcral de qualquer sistema ins-

titucional de respostas rápida (Chalwin & Flabouris, 2013). Embora os procedimentos das equi-

pas estejam predefinidos através do recurso a protocolos, entenda-se por instrumentos que pro-

movem a uniformização dos cuidados com melhoria da coordenação e desempenho da equipa 
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com incremento na segurança e qualidade (Mazer & Levy, 2016), os mesmos podem variar 

perante a imprevisibilidade real, impondo obstáculos ao desempenho da equipa, sendo precisa-

mente neste contexto, que o recurso ativo às CNT pelos membros das equipas evidencia-se 

fundamental (Chalwin & Flabouris, 2013). 

Recorrendo ao contexto nacional, a constituição das equipas de SAV intra-hospitalar assenta 

na presença de médicos e enfermeiros, na qual a liderança, embora culturalmente atribuída ao 

médico, deve recair no profissional mais capacitado, sendo fulcral independentemente de quem 

assume a função, que todos os profissionais detenham conhecimento e treino equivalente, de 

forma a que as estratégias utilizadas sejam do domínio geral (Armstrong, Peckler, Pilkinton-

ching, Mcquade & Rogan, 2020). Acrescendo que, no contexto intra-hospitalar os doentes apre-

sentam comorbilidades significativas, o que influencia o potencial de recuperação, impera a 

rápida e eficiente intervenção, objetivando os melhores resultados possíveis (CPR, 2015). 

Prestar cuidados de SAV de alta qualidade, requer previamente que os profissionais es-

tejam capacitados de CT e não técnicas. As principais CT no contexto da reanimação consistem 

na capacidade de realizar compressões torácicas de alta qualidade com mínimo de intervalo de 

interrupção e na precoce desfibrilhação, sendo ambos fatores determinantes no potencial de 

recuperação (Clarke, Lyon, Short, Crookston & Clegg, 2014). No entanto, embora o enfoque 

da qualidade do SAV seja maioritariamente atribuído ao desempenho das CT, existe também 

associação significativa do resultado a fatores como a liderança, trabalho em equipa e comuni-

cação, encaminhando assim para outra unidade de competência, que designamos por CNT 

(Clarke et al., 2014; Gabr, 2019). 

As CNT consistem em capacidades cognitivas e interpessoais que promovem o trabalho de 

equipa eficaz, das quais destacamos as competências de liderança, comunicação, tomada de 

decisão, avaliação da situação e gestão de tarefas (CPR, 2015). Assim, enquadrando na multi-

disciplinaridade das equipas de SAV, considera-se fulcral a identificação de um líder, o qual 

deve estar capacitado para tomar decisões e direcionar o desempenho da equipa, estando dotado 

de competências cognitivas, comportamentais e sociais como complemento às CT, de forma a 

contribuir para a prestação de cuidados seguros e eficientes (Chalwin & Flabouris, 2013; Gabr, 

2019). 
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No entanto, sabendo que perante a imprevisibilidade de situações inesperadas no con-

texto real da reanimação, a intensidade do fator stress tendencionalmente aumenta, identifica-

se acometimento nas funções cognitivas como a atenção, memória e tomada de decisão, facto 

que determina impacto direto nas CNT com consecutiva diminuição do desempenho técnico e 

potencial aumento do risco de não recuperação (Krage et al., 2017; Peltonen, Peltonen, Salan-

tera, Hoppu, Elomaa, Pappila, Hevonoja, Hurme, Perkonoja, Elomaa & Tommila, 2020). Cor-

roborando na associação descrita, identificamos que as equipas que apresentam melhor desem-

penho nas CNT refletem melhores resultados nas CT, favorecendo a probabilidade de recupe-

ração, sendo atribuído especial enfoque à melhoria da qualidade das compressões torácicas, 

análise de ritmo e eficiência na desfibrilhação (Peltonen et al., 2020). Assim, a adoção de es-

tratégias que envolvam as equipas e que visem reduzir a sobrecarga cognitiva inerente à situa-

ção, remetem para ganhos na eficiência da equipa com melhoria dos resultados, e com contri-

buto efetivo na segurança do doente (Armstrong et al., 2020). 

No que remete para os padrões de qualidade e segurança dos cuidados em SAV, identi-

ficamos que embora os estudos das últimas décadas se concentrem na análise das CT, existe 

atualmente um reconhecimento crescente de que os erros podem ser atribuídos a limitações nas 

CNT, estimando que possam representar 70 a 80% dos erros em cuidados de saúde (Cant et al., 

2016; CPR, 2015). Constatamos também, que embora as CNT insuficientes consistam numa 

das principais causas de erros evitáveis na área médica, o seu conhecimento e treino podem 

reduzir significativamente os danos e melhorar o prognóstico (Gabr, 2019). 

É assim, com base no exposto, que preservamos a convicção da pertinência do desenvolvimento 

do PIP, o qual numa fase inicial, permitiu identificar e compreender quais as CNT dos enfer-

meiros no contexto do SAV, enquanto fator determinante na segurança dos cuidados prestados.  
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
 

Nos dias que decorrem, as exigências na prática clínica dos enfermeiros tendem a ser 

constantes, impondo à classe profissional um nível de diferenciação e especialização mais com-

plexo e rigoroso, assente numa estrutura académica e profissional devidamente regulamentada, 

das quais alteia um denominador comum: o conhecimento (Nunes, 2016). 

Intitulada a Enfermagem como disciplina do conhecimento, recorre a teorias e metodologias 

científicas próprias, clarificando a sua atuação, através da obtenção e implementação das me-

lhores práticas na prestação de cuidados, tendo como alicerce a evidência científica mais atual 

(Nunes, 2018). 

Assim, inserido no mestrado em enfermagem e integrado no ramo de investigação designado 

por Segurança e Qualidade de Vida, surgiu a necessidade de desenvolvermos um PIP (Apêndice 

VII), com vista à aquisição e desenvolvimento de competências de investigação, culminando 

também em ganhos efetivos na qualidade e segurança dos cuidados prestados à PSC. 

Materializar um projeto de intervenção em saúde, requer em primeira instância planificar, re-

correndo à identificação de um problema com necessidade de intervenção, considerando os 

recursos disponíveis e indo de encontro aos objetivos da instituição (Tavares, 1990). Desta 

forma, após observação, discussão e análise com a coordenação e um número significativo de 

enfermeiros da UCISU2, surge a pertinência de incidir a intervenção no desenvolvimento das 

CNT dos enfermeiros em contexto de SAV como determinante na segurança do doente crítico. 

Com vista à efetivação do PIP, considerámos como base de sustentação a Metodologia de Pro-

jeto, a qual consiste “numa investigação centrada num problema real identificado e na imple-

mentação de estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010: p.2), pressupostos estes, assentes na melhor PBE. Desta forma, recorrendo às cincos eta-

pas que a constituem: diagnóstico de situação; definição dos objetivos; planeamento; execução 

e avaliação; e divulgação de resultados, procedemos à sua execução (Ruivo et al., 2010). 
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3.1. PROBLEMÁTICA: A SEGURANÇA DO DOENTE CRÍTICO NO CONTEXTO 

DO SAV 

 
Pensar numa cultura de segurança institucional, remete-nos para “o produto de valores 

individuais e de grupo, atitudes, perceções, competências e padrões de comportamento que de-

terminam o compromisso com a segurança, e o estilo e competência da gestão da segurança de 

uma organização de saúde” (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2020: p.3). Embora as instituições 

possam diferenciar-se entre si com ambientes próprios distintos, detêm um aspeto comum que 

contribui para a formação de uma cultura de segurança: influenciam as pessoas que nelas tra-

balham, recaindo nesta premissa um fator preponderante onde é possível intervir (DGS, 2020). 

Promover a segurança do doente crítico no contexto do SAV remete-nos para a prevenção da 

PCR e para a melhoria da sobrevida após o evento, uma vez que representam ambos os princi-

pais objetivos do recurso às intervenções de SAV. No entanto, implementar intervenções efici-

entes em SAV, requer em primeira instância que os profissionais estejam atualizados e dotados 

de conhecimentos teóricos, assim como capacitados de CT e não técnicas, para que em contexto 

de equipa recorram à correta aplicação dos protocolos preconizados (Instituto Nacional de 

Emergência Médica [INEM], 2019). 

Constata-se que, para fomentar uma cultura de segurança, impera a existência de intervenções 

de melhoria direcionadas (DGS, 2020), devendo as mesmas respeitarem as tendências da soci-

edade, “através do acolhimento de novas e melhores recomendações e da atualização do con-

texto e da situação nacional e internacional, numa lógica verdadeiramente sinérgica e intersec-

torial” (DGS, 2015a: p.8). Desta forma, comprovamos que a DGS incentiva as instituições de 

saúde, a acolherem e aplicarem as orientações clínicas nacionais como também as mais recentes 

orientações internacionais, ambas fulcrais na manutenção da qualidade e segurança dos cuida-

dos. 

Perante o enquadramento, impera recorrer à entidade que visa “promover, divulgar e 

defender a implementação internacional da reanimação e primeiros socorros baseada em evi-

dências, utilizando uma avaliação transparente e um resumo consensual de dados científicos”4, 

 
4 “disseminate and advocate international implementation of evidence-informed resuscitation and first aid, using 
transparent evaluation and consensus summary of scientific data” (ILCOR, 2021: p.1). 
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designada esta por International Liaison Committee on Resuscitation [ILCOR] (ILCOR, 2021: 

p.1). 

Embora o paradigma institucional português se concentre nas orientações de SAV emanadas 

pelo Conselho Europeu de Ressuscitação [ERC] e pela American Heart Association [AHA], o 

ILCOR enquanto centro de referência mundial pelo qual as instituições de saúde devem regular-

se, é nos dias de hoje composto pelo ERC e AHA mas também por mais cinco conselhos mem-

bros que representam um total de 95 países, acrescendo assim a Heart and Stroke Foundation 

of Canada, Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, Resuscitation Councils 

of Southern Africa, Inter American Heart Foundation e a Resuscitation Council of Asia (IL-

COR, 2021). 

Correspondendo as doenças cérebro-cardiovasculares à principal causa de morte no 

mundo e sendo um fator precipitante de PCR, importa expor o panorama atual, na medida que 

o enfoque das intervenções de SAV incidem na prevenção da PCR e na melhoria da sobrevida 

após o evento (INEM, 2019). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde [OMS] o número de óbitos derivado a doenças cé-

rebro-cardiovasculares tem vindo a aumentar, já sendo descrito um aumento significativo de 

41% entre 1990 e 2013, passando de 12,3 milhões de mortes para 17,3 milhões. As estimativas 

mundiais da incidência reportada pelos serviços de emergência médica variam entre 53 a 112 

por 100.000 habitantes, identificando também a morte súbita como um problema de saúde pú-

blica internacional com responsabilidade por 15% a 20% do número de óbitos (ILCOR, 2016). 

Remetendo para a perspetiva Europeia, as doenças cérebro-cardiovasculares representam cerca 

de 45% do número total de óbitos acometendo 3,9 milhões de pessoas. A morte súbita é iden-

tificada também como responsável por 20% de todas as mortes, enquadrada em taxas de sobre-

vivência de apenas 5% a 20%, facto que comprova a importância de incidir em medidas de 

prevenção e tratamento eficientes (INEM, 2019). A incidência anual da PCR extra-hospitalar 

situa-se entre os 67 a 170 por 100.000 habitantes, já no que remete para a intra-hospitalar os 

valores apontam para a incidência entre 1,5 e 2.8 por 1000 admissões, com taxas de sobrevi-

vência a 30 dias para alta hospitalar que variam de 15% a 34% (Perkins et al., 2021). 

No que diz respeito ao enquadramento nacional, o Instituto Nacional de Estatística [INE] re-

portou os dados com base nas designações de saúde da Organização para a Cooperação e De-

senvolvimento Económico [OCDE], subdividindo as doenças cérebro-cardiovasculares em 
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Acidente Vascular Cerebral [AVC], Enfarte Agudo do Miocárdio [EAM] e doenças isquémicas 

do coração, sendo representativas de 20% da mortalidade em 2019. Reportando ao mesmo ano, 

o AVC correspondeu ao maior número de óbitos com 10975 casos, representando uma taxa de 

mortalidade de 9,8%; o EAM correspondeu a 4275 casos, representando uma taxa de mortali-

dade de 3,8% e as doenças isquémicas do coração foram representativas de 7151 casos corres-

pondendo a uma taxa de mortalidade de 6,4% sendo a mais representativa na faixa etária com 

menos de 65 anos (INE, 2021). 

Através do exposto, consideramos que o desenvolvimento do PIP na área descrita é per-

tinente, adequado e enquadrado tanto na linha de investigação Segurança e Qualidade de Vida 

como na unidade de competência específica em EMC-PSC que visa a aquisição de conheci-

mentos e habilidades em SAV, facto que motivou a submissão do pedido a 7 de janeiro de 2021 

para o Instituto Politécnico de Beja [IPB] (Anexo I) e a 8 de janeiro de 2021 para o Conselho 

de Ética do CHUA (Apêndice I), sendo o mesmo designado por “Competências Não Técnicas 

dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Segurança do 

Doente Crítico”. 

 
 

3.2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

Correspondendo à primeira etapa da metodologia de projeto, segundo Ruivo et al. 

(2010) o diagnóstico de situação “visa a elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-

problema identificada, ou seja, elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pre-

tende actuar e mudar” (p.10) sendo um processo contínuo “no qual não se parte do mesmo 

ponto inicial, mas de um ponto aperfeiçoado, com o intuito de ter em atenção as alterações na 

realidade, nas instituições de saúde e respectivos serviços (...)” (p.10). 

Para tal, devemos recorrer à análise dos problemas e necessidades da população, sendo que 

problema determina um défice, e a necessidade remete para a diferença da realidade atual e a 

desejável de alcançar (Tavares, 1990). 

O diagnóstico de situação, converge para a primeira etapa do Modelo para Mudança da PBE 

descrito por Larrabee (2011), na medida que pretende identificar e validar a necessidade de 
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mudança da prática, através da recolha de dados atuais com posterior comparação com dados 

externos. 

De encontro ao supracitado, no decurso das primeiras três semanas de estágio na UCISU2 o 

interesse incidiu na consulta e análise de normas, orientações clínicas e projetos de melhoria da 

qualidade, através do qual constámos estar a decorrer o planeamento de formação no âmbito do 

SAV para a equipa de enfermagem, culminando assim na efetivação de uma entrevista explo-

ratória não estruturada com enfermeiro coordenador e orientador clínico com vista à validação 

da temática em foco. 

No entanto, como suporte à identificação e validação do problema/necessidade, recorremos a 

um dos métodos de análise da situação amplamente utilizado, reconhecido como análise SWOT 

(Apêndice III), o qual através da identificação de fraquezas, ameaças, forças e oportunidades, 

e da reflexão e confrontação com aspetos positivos e negativos, permitiu planear objetivos e 

intervenções de forma sistematizada com reconhecimento prévio dos fatores possíveis de inter-

ferir na continuidade do projeto (Ruivo et al., 2010). 

Dando continuidade, no período decorrido de 23 a 31 de março de 2021, aplicámos um 

questionário à equipa de enfermagem da UCISU2 com o objetivo de proceder à caracterização 

sociodemográfica, académica e profissional da população e sustentar a pertinência do tema em 

estudo (Apêndice IV). 

Sendo que a participação em projetos requer o consentimento livre e esclarecido dos envolvidos 

(Nunes, 2013), de forma a cumprir com os preceitos em vigor relativos ao anonimato, confi-

dencialidade e decisão individual à participação, elaborámos um documento referente ao con-

sentimento informado, esclarecido e livre (Apêndice V), que foi disponibilizado previamente 

ao preenchimento dos instrumentos de colheita de dados. 

Com vista ao cumprimento dos princípios básicos de metodologias de trabalho seguras, tendo 

em conta o contributo no controlo da propagação da doença provocada pela SARS-CoV-2, de-

cidimos recorrer à aplicação dos instrumentos de colheita de dados por via informática através 

do Google Forms®, sendo disponibilizado no serviço a hiperligação de acesso assim como um 

QR Code® de forma a facilitar também a acessibilidade à plataforma através de dispositivos 

individuais (Apêndice VI). 
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Posteriormente à recolha de dados, procedemos à extração e tratamento dos resultados com 

recurso ao programa informático Microsoft Excel® (Apêndice XIII), proporcionando uma aná-

lise estatística quantitativa. Existindo um total de 23 enfermeiros, obteve-se consentimento de 

91,3% (n=21), os quais passaram a constar na população participante (Gráfico 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Através da caracterização da população, extraímos os dados referentes à componente 

sociodemográfica, académica e profissional, permitindo proceder a análise e interpretação com 

base no exposto. 

No que refere ao género e idade da população identificada, constatámos que 48% (n=10) cor-

responde ao género masculino e 52% (n=11) ao género feminino (Gráfico 2), existindo maiori-

tariamente enfermeiros com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (n=15) e apenas 1 

entre os 40 e 49 anos (Gráfico 3). 
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No que remete para as habilitações académicas (Gráfico 4) identificámos que o grau académico 

menos diferenciado corresponde à licenciatura, sendo que 24% (n=5) da população detêm pós-

graduação e 14% (n=3) o grau de mestre em enfermagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Facto que nos remete para introspeção por tratar-se de um serviço que exige elevado grau de 

diferenciação, deve-se a apenas 19% (n=4) da população corresponder a enfermeiros com es-

pecialidade, dos quais um exerce funções de gestão e coordenação, não estando diretamente 

implícito na prestação de cuidados (Gráfico 5). Constatámos também, que três dos quatro en-

fermeiros especialistas detêm a especialidade no ramo de EMC-PSC, estando envolvidos na 

prestação de cuidados direta e assumindo a função de chefe de equipa, restando apenas o ele-

mento responsável pelo serviço que está dotado da especialidade no ramo da reabilitação. 
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Gráfico 4. Caracterização da população por habilitações académicas 

Fonte: Elaboração própria 
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Relativamente à experiência profissional dos enfermeiros (Gráfico 6), identificámos que 52% 

(n=11) da população apresenta experiência profissional entre 10 a 14 anos o que poderá ser 

benéfico na prestação de cuidados no contexto da imprevisibilidade clínica da tipologia de do-

entes em questão, existindo em igual número (n=4) tanto profissionais com menos de 4 anos de 

experiência profissional como com mais de 15 anos, sendo uma percentagem mínima (n=2) os 

que detêm entre 5 e 9 anos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

No que remete para a experiência profissional nos cuidados à PSC (Gráfico 7), identificámos 

que embora 52% (n=11) dos enfermeiros apresentem experiência profissional entre 10 a 14 

anos, apenas 43% (n=9) desses têm experiência em cuidados à PSC. Com mais de 15 anos de 
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Gráfico 5. Caracterização da população com especialidade 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 6. Caracterização da população por experiência profissional (anos) 

Fonte: Elaboração própria 
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experiência nos cuidados à PSC apenas 9% (n=2) fez referência, seguido de 19% (n=4) com 5 

a 9 anos e 29% (n=6) com menos de 4 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ponto de partida a correlação da população já com a problemática em análise, identificá-

mos que 95% (n=20) dos enfermeiros detinham formação em SAV (Gráfico 8), facto bastante 

positivo para a prestação de cuidados no serviço em questão. No entanto, dos 95% (n=20) com 

formação, 85% (n=17) mencionou ter frequentado o curso no período inferior a 5 anos, facto 

que segundo o CPR (2015) é preditivo positivo no desempenho das funções, uma vez que após 

esse período existe deterioração significativa de competências principalmente perante a ausên-

cia de treino regular, sendo mesmo considerada revogada a certificação. 
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 8. Caracterização da população com formação em SAV 
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De forma a sustentar a aplicabilidade do projeto no serviço em questão, decidimos in-

quirir a população com vista a analisar a perceção geral do tema assim como a recetividade dos 

enfermeiros quanto a intervenções futuras a adotar. Através de um conjunto de questões espe-

cíficas devidamente planeadas e previamente discutidas (Tabela 1), foi possível extrair os dados 

permitindo proceder à análise e interpretação com base no exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionada a população sobre se considera ter conhecimentos suficiente sobre CNT, 

38% (n=8) refere que sim, 43% (n=9) refere talvez e 19% (n=4) que não. 

Quando questionada sobre a realização de formação pós-licenciatura que abordasse o tema 

CNT, apenas 33% (n=7) dos inquiridos respondeu afirmativo, sendo que 67% (n=14) respondeu 

que não, motivo que nos leva a questionar se o conhecimento sobre CNT remete para a reali-

dade, uma vez que 95% (n=20) da população já havia relatado a frequência no curso de SAV, 

no qual independentemente da entidade que certifica, europeia ou americana, ambas englobam 

o conhecimento e desenvolvimento de tais competências. 

No que diz respeito à questão que pretende identificar se os enfermeiros já tinham prestado 

cuidados em contexto de SAV no serviço onde estão inseridos, constatámos que 76% (n=16) 

dos inquiridos refere que sim, mas 24% (n=5) refere que não, facto que nos leva a refletir sobre 

a possibilidade desta pequena parcela desconhecer a definição de SAV e ter associado a defini-

ção a sinónimo de PCR, uma vez que o recurso aos algoritmos de atuação no serviço em questão 

é prática regular. 

Tabela 1. Questões sobre pertinência do tema em estudo 

Fonte: Elaboração própria 
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Quando questionada a população sobre a importância das CNT nas equipas de SAV, destaca-

se com impacto estatisticamente significativo que 95% (n=20) dos inquiridos refere que consi-

dera importante, existindo apenas 5% (n=1) que refere talvez, sendo excluído na totalidade a 

possibilidade de considerarem não ser importante. 

No entanto, embora 95% (n=20) atribua importância às CNT, apenas 81% (n=17) dos inquiri-

dos considera que um bom desempenho das competências influência o outcome dos doentes, 

sendo demonstrado algum grau de incerteza por 19% (n=4) atribuindo a resposta de talvez. 

Questionada a população sobre o benefício das CNT na dinâmica da equipa, as respostas são 

sobreponíveis à questão da importância das CNT em SAV, na qual 95% (n=20) dos inquiridos 

refere que considera importante e 5% (n=1) refere talvez. 

Por último, de forma a verificar a perceção e recetividade da população a futuras intervenções, 

questionámos acerca da pertinência do desenvolvimento de CNT na equipa de enfermagem, na 

qual 90% (n=19) dos inquiridos menciona que considera pertinente e apenas 10% (n=2) faz 

referência a talvez. 

Exposto isto, com base na fundamentação da importância do desenvolvimento das CNT 

nas equipas de SAV e na análise dos resultados obtidos nos instrumentos de diagnóstico de 

situação aplicados e documentados, verificamos que impera a necessidade de desenvolvermos 

e implementarmos estratégias que promovam o aumento do conhecimento dos enfermeiros re-

lativo às CNT em SAV, beneficiando o desempenho com posterior melhoria da qualidade e 

segurança dos cuidados. 

 

3.3. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 
 

Enquadrado nesta etapa, a definição dos objetivos “(...) assumem-se como representa-

ções antecipadoras centradas na acção “a realizar”, ou seja, a determinação dos objetivos finais 

embora não seja sempre uma condição prévia temporal é irremediavelmente um ponto fulcral 

(...)” (Ruivo et al., 2010: p.18). 

Definir objetivos, encaminha para os resultados que pretendemos obter, sendo atribuído ao 

objetivo geral um carácter mais amplo e complexo, e aos objetivos específicos uma subdivisão 

do objetivo geral com a aquisição de competências mais elementares (Ruivo et al., 2010). 
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Considerando o descrito, com base nos problemas e necessidades previamente identificadas, 

definimos como objetivo geral: 

• Promover a qualidade e segurança dos cuidados à PSC em contexto de SAV. 

Quanto aos objetivos específicos delineámos: 

1. Elaborar um instrumento de avaliação de CNT em contexto de SAV; 

2. Identificar qual a perceção/conhecimento dos enfermeiros sobre CNT em SAV; 

3. Capacitar os enfermeiros para o desenvolvimento de CNT em SAV; 

4. Incentivar os enfermeiros a assumir ou colaborar na liderança da equipa de SAV; 

5. Construir um documento de consulta prático sobre CNT em SAV. 

 
 

3.4. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 
 

Pertencente à terceira etapa da metodologia de projeto, recorremos ao planeamento com 

vista ao cumprimento dos objetivos propostos, uma vez que permite delinear um plano porme-

norizado do projeto, englobando a definição de estratégias, recursos e atividades a realizar, 

respeitando as condicionantes e o cronograma definido (Ruivo et al., 2010). 

De forma a materializar o conteúdo previamente planeado, procedemos à execução, a qual se-

gundo Ruivo et al. (2010) consiste na implementação com carácter prático, que embora consi-

derada exigente, é extremamente gratificante para os participantes na medida que remete para 

a aquisição e desenvolvimento das competências ambicionadas. 

Com base no exposto e indo de encontro ao Modelo para Mudança da PBE, considerámos per-

tinente abordar em conjunto as duas etapas da metodologia de projeto pela analogia que atribu-

ímos à segunda, terceira e quarta etapa do modelo explanado por Larrabee (2011), na medida 

que vão de encontro à pesquisa e análise da evidência com posterior planeamento da mudança 

proposta. 
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Desta forma, procedemos numa fase inicial à elaboração do PIP (Apêndice VII) com vista à 

implementação na equipa de enfermagem da UCISU2, no qual foi determinante o envolvimento 

da supervisora pedagógica, enfermeiro coordenador e orientador assim como do diretor clínico. 

Cumprindo com os pressupostos institucionais e legais e porque “a realização de um trabalho 

académico numa instituição tem de estar devidamente autorizado (...) por quem tem a respon-

sabilidade e a representação da organização” (Nunes, 2013: p.14), procedemos à submissão da 

proposta do PIP (Apêndice I) para o Centro de Formação, Investigação e Conhecimento do 

CHUA - Unidade de Portimão a 8 de janeiro de 2021, tendo obtido parecer favorável do Presi-

dente da Comissão de Ética para a Saúde a 10 de março de 2021 e do Presidente do Conselho 

de Administração a 23 de março de 2021 (Anexo II). 

Como parte integrante do PIP, procedemos à elaboração do cronograma (Apêndice VIII) o que 

permitiu calendarizar as diferentes fases da metodologia de projeto, no qual embora tido em 

conta o período definido da UC Estágio Final e Relatório, houve a necessidade de ser reajustado 

para um período temporal de dez meses, imposto não só pela interrupção forçada do período de 

estágio pelo CHUA que decorreu de 18 de janeiro a 14 de fevereiro de 2021, mas também pelas 

dificuldades e constrangimentos nos tempos de resposta da instituição e da adaptação constante 

de estratégias de implementação motivadas pelo período pandémico decretado. 

Assim, com base na análise dos objetivos específicos definidos e respeitando o período 

temporal descrito, procedemos à implementação das seguintes estratégias com base em recursos 

e indicadores de avaliação: 

Objetivo 1. Elaborar um instrumento de avaliação de CNT em contexto de SAV. 

Atividades e estratégias planeadas: 

- Elaboração de revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar quais as 
CNT e sua importância no contexto das equipas de SAV (Apêndice II); 

- Pesquisa de instrumentos de avaliação nacionais e internacionais sobre CNT em SAV; 
- Solicitação de consulta de escala de avaliação de habilidades não técnicas em enferma-
gem validade (Apêndice IX); 

- Consulta de recomendações e protocolos de atuação das equipas de SAV; 
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- Criação de proposta de instrumento de avaliação da perceção/conhecimento de CNT em 
SAV; 

- Criação de grupo de trabalho composto por instrutores de SAV certificados pelo ERC e 
AHA; 

- Planificação da reunião com o grupo de trabalho para discussão do instrumento de ava-
liação (Apêndice XII); 

- Efetivação da reunião com o grupo de trabalho para discussão do instrumento de avali-
ação (Apêndice X); 

- Retificação do instrumento de avaliação de acordo com as recomendações do grupo de 
trabalho. 

Recursos humanos: supervisora pedagógica e nove instrutores de SAV. 

Recursos materiais e tecnológicos: computador, acesso a bases de dados científicas, manuais 

de SAV. 

Indicador de avaliação: apresentação do instrumento final de avaliação de CNT em SAV (Apên-

dice XI). 

Consideramos que para aprofundar o conhecimento e desempenho dos enfermeiros na 

área das CNT em SAV, seria importante em primeira instância, efetivar uma metodologia de 

pesquisa que fosse de encontro às CNT enquanto promotoras de uma cultura de segurança do 

doente. 

Dando resposta ao “(...) uso deliberado de pesquisas para melhorar a prática clínica, integrando 

processos específicos para transformar o conhecimento em atividades práticas, criando um 

clima de mudança da prática (...)” conforme explanado por Larrabee (2011: p.24), considerá-

mos relevante efetivar uma revisão integrativa da literatura, de forma a evidenciar quais as CNT 

e sua importância, para que as equipas de SAV adquiram e apliquem nos locais de prestação de 

cuidados, com vista à promoção da segurança da PSC, foco dos cuidados diferenciados e espe-

cializados. Finalizada a revisão integrativa da literatura, em concordância com o grupo de tra-

balho, procedemos à redação de um artigo científico para futura publicação (Apêndice II). 
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Como ponto de partida, através da metodologia de desenho do Joanna Briggs Institute [JBI] e 

com base no modelo Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome, Design [PICOD] 

(JBI, 2020), definimos a seguinte questão de investigação: “Qual a importância das competên-

cias não técnicas em Suporte Avançado de Vida (intervenção) inerente às equipas de reani-

mação intra-hospitalar (população) como determinante na segurança da pessoa adulta em 

situação critica (resultados)?”. 

O acesso aos estudos foi obtido através da pesquisa sistemática com recurso à base de dados 

científica PubMed, com a conjugação dos descritores em ciências da saúde e operadores boo-

leanos: non technical skills “OR” non-technical skills “AND” advanced life support “OR” car-

diopulmonary resuscitation. 

Considerámos como critérios de inclusão os estudos publicados entre janeiro de 2010 e dezem-

bro de 2020, redigidos em português ou inglês, limitando a referência dos descritores ao re-

sumo. Optámos por abranger os últimos dez anos, uma vez que o tema em análise apresentou 

um desenvolvimento e impacto crescente decorrido o ano de 2010, período em que consistiu a 

sua génese que se mantem com o devido desenvolvimento até aos dias de hoje. Como critérios 

de exclusão, considerámos as intervenções exclusivas em contexto de suporte básico de vida, 

trauma, bloco operatório, militar, paramédicos e pediatria. A pesquisa decorreu no período com-

preendido entre 23 de novembro e 19 de dezembro de 2020. 

O processo de seleção dos estudos foi delineado de forma faseada (Figura 3) sendo identificado 

como ponto de partida um total de 43 artigos. Aplicados os critérios de inclusão previamente 

definidos foram eliminados sete artigos. Posteriormente procedemos à leitura e análise do título 

e resumo, com exclusão de 26 artigos, uma vez que o conteúdo não se enquadrava nos objetivos 

da revisão. Na fase seguinte, existindo como ponto de partida 10 artigos, aplicámos a Lista de 

Verificação de Avaliação Crítica do JBI para pesquisa quantitativa e qualitativa, processo no 

qual após análise, incluímos nove artigos por evidenciarem pelo menos metade das respostas 

afirmativas às questões apresentadas. A esquematização do processo de seleção encontra-se no 

seguinte fluxograma. 
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Fonte: Elaboração própria (Adaptado de JBI, 2020) 
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Figura 1.  Fluxograma PRISMA de identificação e seleção de estudos com base 

no JBI(6) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio 
 

Artigos obtidos 
n= 43 
 

Excluídos por idioma e data: 
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n=3   
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n= 9 

Aplicação critérios JBI(6) 
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limitado descritores 

ao resumo 
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non technical skills OR non-technical skills AND advanced life support OR 
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Figura 3. Fluxograma PRISMA de identificação e seleção de estudos 
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Com ênfase no processo de avaliação criteriosa dos estudos, após identificação e análise pri-

mária, procedemos à classificação com base no nível de evidência do JBI (2013), sendo os 

respetivos resultados apresentados (Tabela 2). 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 2. Nível de evidência segundo o JBI (2013) 
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Com ênfase no processo de avaliação criteriosa dos estudos, após identificação e 

análise primária, procedeu-se à classificação com base no nível de evidência do JBI(7), 

sendo os respetivos resultados apresentados através da seguinte tabela. 

 
 

Fonte: do próprio 
 

Tabela 1. Nível de evidência segundo o JBI (7) 

ARTIGO AUTOR 
NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 
DESENHO DO ESTUDO 

A1 
An observational study of 

technical and non-technical 

skills in advanced life support 

in the clinical setting 

Peltonen, Peltonen, 

Salantera, Hoppu, Elomaa, 

Pappila, Hevonoja, Hurme, 

Perkonoja, Elomaa e 

Tommila (2020) 

Nível 3.c 

Estudo observacional - desenho 

analítico 

Coorte com grupo controlo 

A2 Cardiac arrest leadership: in 

need of resuscitation? 

Robinson, Shall e Rakhit 

(2016) 
Nível 3.c 

Estudo observacional - desenho 

analítico 

Coorte com grupo controlo 

A3 

Development of a formative 

assessment tool for 

measurement of performance in 

multi-professional resuscitation 

teams 

Andersen, Jensen, Lippert, 

Ostergaard e Klausen (2010) 
Nível 4.c 

Estudo observacional -descritivo 

Série de casos 

A4 
Development of an instrument 

for the evaluation of advanced 

life support performance 

Peltonen, Peltonen, Salantera 

e Tommila (2017) 
Nível 5.a 

Opinião de especialista e banco de 

pesquisa 

Revisão sistemática da opinião de 

especialistas 

A5 

Effect of High- Fidelity 

Simulation on Medical 

Students’ Knowledge about 

Advanced Life Support: A 

Randomized Study 

Cortegiani, Russotto, 

Montalto, Iozzo, Palmeri, 

Raineri e Giarratano (2015) 

Nível 1.c 
Desenho experimental RCT (teste 

controlado e aleatório) 

A6 
Identifying non-technical skills 

and barriers for improvement of 

teamwork in cardiac arrest 

teams 

Andersen, Jensen, Lippert e 

Ostergaard (2010) 
Nível 5.b 

Opinião de especialista e banco de 

pesquisa 

Opinião de Especialistas 

A7 

Improving the non-technical 

skills of hospital medical 

emergency teams: The Team 

Emergency Assessment 

Measure (TEAMTM) 

Cant,
 
Porter,

 
Cooper,

 

Roberts,
 
Wilson e Gartside 

(2016) 

Nível 4.c 
Estudo observacional - descritivo 

Série de casos 

A8 

Relationship between non-

technical skills and technical 

performance during 

cardiopulmonary resuscitation: 

does stress have an influence? 

Krage, Zwaan, Len, 

Kolenbrander, Groeningen, 

Loer, Wagner e Schober 

(2017) 

Nível 1.c 
Desenho experimental RCT (teste 

controlado e aleatório) 

A9 

Effect of simulation training on 

nurse leadership in a shared 

leadership model for 

cardiopulmonary resuscitation 

in the emergency department. 

Armstrong,
 
Peckler,

 

Pilkinton-ching,
 
Mcquade e 

Rogan (2020) 

Nível 3.c 

Estudo observacional - desenho 

analítico 

Coorte com grupo controlo 
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Relativamente ao nível de evidência científica identificado, constatámos a existência de uma 

diversidade de desenhos relativos à eficácia dos estudos, no entanto, uma vez que todos apre-

sentavam conteúdos relevantes com contributo à resposta da questão formulada, optámos pela 

não exclusão de nenhum estudo. 

Como término do processo de avaliação dos estudos, procedemos à avaliação da qualidade me-

todológica segundo método FAME expresso no JBI (2014), com recurso à viabilidade, adequa-

ção, significância e eficácia, sendo assim comprovada uma qualidade metodológica conside-

rada alta de todos os estudos (Tabela 3). 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a análise e interpretação rigorosa dos nove estudos apresentados, identificámos 

que os diversos autores nomearam como CNT em SAV nas equipas de reanimação intra-hos-

pitalar, domínios cognitivos, comportamentais e sociais como a liderança, tomada de decisão, 

delegação de tarefas, comunicação, trabalho em equipa, concordância com o algoritmo, brie-

fing/debriefing e gestão da informação (Andersen, Jensen, Lippert & Ostergaard, 2010a; An-

dersen, Jensen, Lippert, Ostergaard & Klausen, 2010b; Armstrong et al., 2020; Cant et al., 2016; 

Cortegiani et al., 2015; Krage et al., 2017; Peltonen, Peltonen, Salantera & Tommila, 2017; 

Peltonen et al., 2020; Robinson, Shall & Rakhit, 2016). 
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No que diz respeito ao nível de evidência científica identificado, constatou-se uma 

diversidade de desenhos relativos à eficácia dos estudos, no entanto, uma vez que 

todos apresentavam conteúdos relevantes com contributo à resposta da questão 

formulada, optou-se pela não exclusão de nenhum estudo. 

Como término do processo de avaliação dos estudos, procedeu-se à avaliação da 

qualidade metodológica segundo método FAME expresso no JBI(8), com recurso à 

Viabilidade, Adequação, Significância e Eficácia, sendo assim comprovada uma 

qualidade metodológica considerada alta de todos os estudos, apresentada na 

seguinte tabela. 

 

 

Tabela 2. Grau de recomendação método FAME do JBI(8) 

Artigo 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA 

Viabilidade Adequação Significância Eficácia Qualidade 
Metodológica 

A1 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A2 Grade A Strong Grade A Strong Grade B Weak Grade A Strong Alta 
A3 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A4 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A5 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A6 Grade A Strong Grade A Strong Grade B Weak Grade A Strong Alta 
A7 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A8 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 
A9 Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Grade A Strong Alta 

 
Fonte: do próprio 

 

 

Resultados 

Após leitura e análise dos estudos submetidos a critérios de validação previamente 

relatados, elaborou-se a seguinte tabela de forma a simplificar a interpretação da 

informação e respetivos resultados dos nove estudos englobados. 

Tabela 3. Grau de recomendação método FAME do JBI (2014) 
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Em relação às competências de liderança, constatámos que assumem uma componente 

fulcral no desempenho da equipa, sendo demonstrado através do estudo de Robinson et al. 

(2016) que não só melhoram o desempenho das CT com redução do tempo de ausência de 

compressões torácicas como também a redução do tempo para a primeira desfibrilhação, sendo 

estes dois dos principais fatores reconhecidos como cruciais na probabilidade de recuperação 

(Peltonen et al., 2020; Robinson et al., 2016). 

Identificámos que aspetos essências de liderança, como a atribuição de tarefas, não foram rea-

lizadas por rotina, quer antes ou no decorrer da reanimação, existindo também défice de comu-

nicação, o que leva profissionais pouco experientes a classificar como reduzida a capacidade 

de liderança de elementos com experiência comprovada (Robinson et al., 2016). 

Nas entrevistas realizadas por Andersen et al. (2010a) foi evidente que o líder deve ser clara-

mente identificável e clinicamente experiente, realçando diversos autores que as capacidades 

de liderança devem assentar em premissas como boa capacidade de comunicação, distribuição 

de tarefas, tomada de decisão baseada na equipa, recolha de informação, manutenção de visão 

ampla da situação, ausência de envolvimento direto na execução de tarefas práticas e organiza-

ção de uma equipa passível de gerir (Armstrong et al., 2020; Cant et al., 2016; Andersen et al., 

2010a, 2010b). 

Embora exista divisão na comunidade científica quanto à opinião sobre a liderança ser inata ou 

adquirida, um número crescente de evidência tem demonstrado o benefício da simulação na 

aquisição de competências (Robinson et al., 2016). 

Como limitação ao desenvolvimento das competências de liderança, Andersen et al. (2010a) e 

Armstrong et al. (2020) fazem referência à insegurança e ao défice de experiência clínica, so-

bressaindo também o fator da influência institucional na hierarquia do comportamento interdis-

ciplinar, isto enquanto promotora de conflito na atribuição da liderança a elementos mais novos 

ou pertencentes a outras classes profissionais, conforme comprovado no estudo de Armstrong 

et al. (2020) aquando a atribuição da liderança a enfermeiros, que embora considerados alta-

mente competentes detiveram menor probabilidade de liderar. Importa realçar, que no estudo 

realizado por Cant et al. (2016) a liderança dos enfermeiros foi comprovada eficaz tanto na 

ausência ou défice de experiência do médico. 
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Nesta vertente, Armstrong et al. (2020) e Peltonen et al. (2017) não só relataram que as diver-

gências de liderança entre médicos e enfermeiros deve ser superada, como também demonstra-

ram, através da aplicação de um modelo de partilha de liderança entre as duas classes profis-

sionais; enfermeiro com foco no algoritmo e médico nas causas potencialmente reversíveis; que 

ambos os elementos, ao se concentrarem nas responsabilidades atribuídas, percecionavam me-

nor nível de stress, o que permitia deter melhor consciência da situação geral. 

No que remete para a tomada de decisão segundo Krage et al. (2017), foi demonstrada 

através da capacidade de identificar e selecionar opções de tratamento e gestão no decorrer da 

reanimação, ponderando riscos potenciais e reavaliando as decisões validadas. Para Peltonen et 

al. (2017) nem sempre foi considerada clara a tomada de decisão, complicando-se principal-

mente quando existia a presença de vários médicos na equipa. 

Fazendo referência à decisão de quando iniciar ou suspender a reanimação, os autores remetem 

para a importância de existir uma decisão partilhada entre os diversos elementos da equipa, 

demonstrando ser benéfica, desde que o modelo de colaboração opere (Andersen et al., 2010a; 

Peltonen et al., 2017). No mesmo sentido, também houve referência no estudo de Andersen et 

al. (2010a) há não verbalização das causas potencialmente reversíveis com suspensão frequente 

da reanimação, quando elementos da equipa consideravam existir ainda outras estratégias tera-

pêuticas possíveis. 

Fazendo referência à delegação de tarefas, Robinson et al. (2016), identificam consistir 

numa componente fundamental no desempenho de qualquer equipa, sendo fulcral nas equipas 

de reanimação, onde a atribuição de tarefas deve ter em conta a competência e experiência 

individual de cada profissional. Os mesmos autores, demonstraram que a atribuição de tarefas 

não se verificava tanto no início como no decorrer da reanimação, levando possivelmente à 

duplicação de funções, relatada por 2/3 dos médicos. 

Delegar tarefas nas equipas de reanimação requer que o líder detenha consciência geral da si-

tuação e consiga gerir a sobrecarga de informação, permitindo atribuir funções e responsabili-

dades claras e bem definidas (Andersen et al., 2010b; Peltonem et al., 2017). Andersen et al. 

(2010a) reforçam a importância da distribuição de tarefas segundo prioridades, determinando 

também que o apoio entre os membros da equipa é fundamental, devendo existir coesão na 

colaboração das tarefas quando disponíveis. 
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No que diz respeito à comunicação, segundo Andersen et al. (2010b) a estratégia deve 

focar uma transmissão de informação clara, nos momentos adequados do algoritmo, e dirigida, 

respeitando a função de cada elemento com confirmação verbal das instruções atribuídas, pre-

dominando o incentivo da mesma por parte do elemento designado como líder. A comunicação 

deve assim seguir os princípios do modelo de comunicação em circuito fechado, promovendo 

indicações precisas, dirigidas e com retorno da confirmação por parte do recetor (Andersen et 

al., 2010a; Peltonen et al., 2017). 

Importa mencionar que problemas associados a lacunas na comunicação entre os elementos das 

equipas já haviam sido correlacionados com a probabilidade de erros e eventos adversos em 

contexto de cuidados intensivos (Cortegiani et al., 2015), identificando Andersen et al. (2010a) 

nas entrevistas realizadas, o relato frequente do comprometimento da execução das compres-

sões torácicas de qualidade em prol da obtenção da história clínica, principalmente na transfe-

rência de informação quando os doentes eram provenientes do extra-hospitalar. Foi evidente a 

existência de lacunas no conhecimento de metodologias de comunicação eficazes, havendo re-

ferência a múltiplos e simultâneos pedidos de medicação que encaminharam para uma sobre-

carga de tarefas e défice de gestão (Andersen et al., 2010a). 

Andersen et al. (2010a) reforçaram ainda que o recurso a uma comunicação clara demonstrou 

ser fundamental para manter uma visão geral da situação, sendo que comunicar, requer plane-

amento, priorização, transmissão dirigida, dupla verificação e reavaliação. Para Robinson et al., 

(2016) quando a estratégia de comunicação na atribuição de tarefas foi desenvolvida previa-

mente e de forma eficaz, demonstrou benefícios no desempenho das CT da equipa estando re-

lacionada com melhores resultados na reanimação. 

No que ao trabalho em equipa diz respeito, Peltonen et al. (2017) mencionam que as 

características individuais dos profissionais foram associadas ao desempenho da equipa, assim 

como o ambiente no decorrer da reanimação, que mantendo-se calmo, mesmo perante um des-

fecho negativo, a equipa considerava um sucesso a situação. Através da observação de cenários 

de reanimação em contexto real foi evidente que o aumento da confiança na equipa diminui-o 

o nível de stress, remetendo para melhorias no comportamento e gestão da informação, apoi-

ando a tomada de decisão (Peltonen et al. 2020; Armstrong et al., 2020). Já Cortegiani et al. 
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(2015), através da metodologia de ensino por simulação, tinham demonstrado também a impor-

tância do trabalho em equipa, como fator preponderante na eficácia e segurança das interven-

ções. 

No que concerne ao desempenho de competências relativas à concordância com o al-

goritmo, Robinson et al. (2016) identificaram que metade dos participantes relataram desvios 

nos algoritmos de reanimação, justificando com a imprevisibilidade de circunstâncias que po-

dem ocorrer. No entanto, relatos do não cumprimento de algoritmos de reanimação já haviam 

sido identificados como causa de incidentes no âmbito da segurança do doente numa auditoria 

no Reino Unido, onde em trinta óbitos reportados, cinco corresponderam a desvios inadequados 

do algoritmo, seis a gestão desapropriada, e os dezanove restantes a falhas de equipamentos, 

insuficiência de recursos humanos e défice de comunicação (Robinson et al., 2016). Desta 

forma, para Andersen et al. (2010a) o desvio aos algoritmos de reanimação, foram motivados 

pelo excesso de atribuição de tarefas em simultâneo, o que remeteu não só para dificuldades 

em respeitar a análise de ritmo nos tempos preconizados, como também para a indevida inter-

rupção das compressões torácicas previamente à entubação. 

Relativamente ao briefing e debriefing, Robinson et al., (2016) identificaram como in-

tervenções escassas, possivelmente devido à maioria desconhecer a sua função perante a equipa, 

e à existência de duplicação de tarefas e omissão. Embora considerados importantes nas equipas 

de saúde, com ganhos no desempenho e na redução do potencial de erro, o briefing, para a 

atribuição prévia de tarefas, e o debriefing, como incentivo à reflexão e discussão, foram even-

tos relatados como raros existindo dificuldade na recetividade em 20% da população (Robinson 

et al., 2016; Cant et al., 2016). 

Quanto à gestão da informação, no momento do alerta da equipa de reanimação, para 

além da referência do local de ativação, a equipa esperava informações adicionais relevantes, 

como por exemplo a existência de risco potencial infecioso, de forma a procederem previamente 

à sua proteção (Peltonen et al., 2017). 

Identificou-se também, que no decorrer da reanimação, existia preferência que o líder comuni-

casse continuamente em voz alta sobre as ações que previa, facilitando a preparação da transi-

ção entre profissionais. Verificou-se referência a outros aspetos importantes, como a comuni-
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cação de informação atualizada, o benefício da existência de etiquetas de identificação e a ne-

cessidade de existir um equipamento digital junto ao carro de reanimação que permitisse a rá-

pida consulta de informação clínica (Peltonen et al. (2017). 

Para identificar e compreender os domínios das CNT em SAV nas equipas intra-hospitalares 

de reanimação, embora o principal enfoque tenha sido atribuído à liderança, tomada de decisão, 

delegação de tarefas, comunicação, trabalho em equipa, concordância com o algoritmo, brie-

fing/debriefing e gestão da informação, importa mencionar que os diversos autores demonstram 

a existência de interdependência com outros aspetos considerados fundamentais, dos quais des-

tacamos a coordenação, reavaliação, comportamento assertivo, supervisão, conhecimento dos 

equipamentos e consciência da situação (Andersen et al., 2010a, 2010b; Armstrong et al., 2020; 

Cant et al., 2016; Cortegiani et al., 2015; Krage et al., 2017; Peltonen et al., 2017; Peltonen et 

al., 2020; Robinson et al., 2016). 

Uma vez que pretendíamos não só identificar quais os domínios das CNT em SAV nas 

equipas de reanimação, mas também compreender o seu impacto na segurança do doente e no 

potencial de recuperação, constatámos através de Peltonen et al. (2020), que as equipas que 

apresentaram melhor desempenho nas CNT também refletiram resultados superiores no desem-

penho técnico, sendo que a associação mais evidente do reflexo no desempenho nos diferentes 

domínios das CNT remeteu para a qualidade das compressões torácicas, análise de ritmo e efi-

ciência na desfibrilhação, todos considerados como fatores fulcrais que interferem no potencial 

de recuperação. 

Com a imprevisibilidade de situações inesperadas no contexto real da reanimação, a intensidade 

do fator stress tendencionalmente aumenta, afetando funções cognitivas como a atenção, me-

mória e tomada de decisão, na qual Peltonen et al. (2020) relataram a associação com impacto 

direto nas CNT com consecutiva diminuição do desempenho técnico e potencial aumento do 

risco de não recuperação (Peltonen et al., 2020; Krage et al., 2017). 

Identificámos que, através da aplicação de um instrumento de avaliação de CNT devidamente 

validado em medicina intensiva e emergência extra-hospitalar, Anaesthetists Non-technical 

Skills, Krage et al. (2017) identificaram em simulação, que o desempenho das CNT foi signifi-

cativamente inferior apenas nos cenários onde os profissionais foram expostos a fatores indu-

tores de stress, conduzindo assim ao aumento de um potencial risco evitável. 
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Foi observado também no estudo de Armstrong et al. (2020) que a simulação foi um instru-

mento de treino eficaz, revelando um aumento estatisticamente significativo não só na gestão 

do stress como também no desenvolvimento de competências de liderança, gestão de recursos 

e consciência da situação, reforçando aspetos fulcrais que podem ter impacto na resolução e 

prognóstico da situação. 

Segundo Peltonen et al. (2017) todos os domínios relativos às CNT nas equipas de reanimação 

foram identificados como fatores associados ao sucesso da equipa de reanimação. Também 

Cortegiani et al. (2015), através da aplicação de treinos de simulação de alta fidelidade em 

reanimação, demonstrou um efeito benéfico na aquisição de conhecimentos técnicos e não téc-

nicos, onde os domínios da liderança, comunicação, coordenação e tomada de decisão, refleti-

ram-se no resultado da reanimação. 

Após o término da revisão integrativa da literatura, confirmámos também a convicção 

que previamente detínhamos relativa à inexistência de instrumentos de avaliação no modelo de 

questionário, que permitissem determinar a perceção/conhecimento das CNT nas equipas de 

SAV. 

Desta forma, procedemos à elaboração de um instrumento de avaliação (Apêndice XI) que per-

mitiu identificar a perceção/conhecimento dos enfermeiros relativo ao desempenho das CNT 

em contexto de SAV, através do recurso a uma grelha constituída por vinte e quatro questões 

avaliadas individualmente através da escala psicométrica de Likert, remetendo para os domí-

nios de liderança, comunicação, delegação de tarefas, trabalho em equipa, tomada de decisão, 

concordância com o algoritmo, gestão da informação e briefing/debriefing. 

O instrumento de avaliação foi elaborado com base em oito estudos analisados: Andersen et al. 

(2010); Armstrong et al. (2020); Buccione, Cicolini & Della Pelle  (2019); Cant et al. (2016); 

Krage et al. (2017); Peltonen et al. (2017); Pires, Monteiro, Pereira, Stocker, Chaló & Melo 

(2018); Robinson et al., (2016), sendo posteriormente submetido a discussão e retificação em 

reunião para o efeito, perante o grupo de trabalho previamente criado com nove instrutores de 

SAV credenciados, sob monitorização da supervisora pedagógica, da qual consta ata própria 

(Apêndice X). 
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Exposto isto, conseguimos assim, aplicar o instrumento de avaliação e extrair dados quantitati-

vos que permitiram proceder a análise e interpretação, dando seguimento ao projeto. 

 

Objetivo 2. Identificar qual a perceção/conhecimento dos enfermeiros sobre CNT em 

SAV. 

Atividades e estratégias planeadas: 

- Transcrição do instrumento de avaliação de CNT em SAV para o Google Forms® 
(Apêndice VI); 

- Produção do QR Code® (Apêndice VI); 
- Divulgação dos dados de acesso ao instrumento perante a equipa de enfermagem da 
UCISU2; 

- Solicitação da colaboração da equipa de enfermagem da UCISU2 no preenchimento do 
instrumento; 

- Extração dos resultados do preenchimento do instrumento para Microsoft Excel® 
(Apêndice XIII); 

- Elaboração gráfica com base nos resultados obtidos através do instrumento de avaliação 
(Apêndice XIV); 

- Analise dos resultados obtidos da perceção/conhecimento das CNT em SAV da equipa 
de enfermagem da UCISU2. 

Recursos humanos: supervisora pedagógica, enfermeiro orientador e equipa de enfermagem da 

UCISU2. 

Recursos materiais e tecnológicos: computador. 

Indicador de avaliação: resultados obtidos através do preenchimento do instrumento de avalia-

ção de CNT em SAV (Apêndice XIV). 
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Objetivo 3. Capacitar os enfermeiros para o desenvolvimento de CNT em SAV. 

Objetivo 4. Incentivar os enfermeiros a assumir ou colaborar na liderança da equipa de 

SAV. 

Os objetivos apresentados são descritos em conjunto na medida que as atividades e estratégias 

planeadas foram executadas em conjunto. 

Atividades e estratégias planeadas: 

- Reforço da importância do recurso às CNT perante os enfermeiros no decorrer da pres-

tação de cuidados através da demonstração de exemplos do desempenho previsto; 

- Elaboração da apresentação de suporte para as sessões de formação com apresentação 
dos resultados do instrumento (Apêndice XV); 

- Elaboração do questionário de avaliação das sessões de formação (Apêndice XVI); 
- Agendamento das sessões de formação com supervisora pedagógica, enfermeiro coor-
denador e orientador; 

- Elaboração do plano de sessão das ações de formação (Apêndice XVII); 
- Divulgação das sessões de formação perante a equipa de enfermagem e o Centro de 
Formação, Investigação e Conhecimento do CHUA - Unidade de Portimão (Apêndice 

XVIII); 

- Efetivação das sessões de formação; 
- Aplicação do questionário de avaliação das sessões de formação. 

Recursos humanos: supervisora pedagógica, enfermeiro orientador e equipa de enfermagem da 

UCISU2. 

Recursos materiais e tecnológicos: computador. 

Indicador de avaliação: resultados obtidos através da aplicação posterior do instrumento de 

avaliação de CNT em SAV. 
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Objetivo 5. Construir um documento de consulta prático sobre CNT em SAV. 

Atividades e estratégias planeadas: 

- Consulta de recomendações de atuação inerentes às equipas de SAV; 
- Elaboração de revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar quais as 
CNT e sua importância no contexto das equipas de SAV; 

- Elaboração do Guia de Apoio à Equipa sobre CNT em SAV (Apêndice XIX); 
- Revisão do Guia de Apoio à Equipa por supervisora pedagógica e enfermeiro orienta-
dor; 

- Divulgação do Guia de Apoio à Equipa. 

Recursos humanos: supervisora pedagógica e enfermeiro orientador. 

Recursos materiais e tecnológicos: computador e manuais de SAV. 

Indicador de avaliação: divulgação do Guia de Apoio à Equipa sobre CNT em SAV perante a 

equipa de enfermagem da UCISU2. 

 

 

3.5. AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Em metodologia de projeto, o processo de avaliação é tão importante quanto o conteúdo 

produzido e aplicado, na medida que incide na comparação dos objetivos inicialmente definidos 

com os posteriormente alcançados, tornando-o assim num processo complexo, no qual está im-

plícito a análise e reflexão (Ruivo et al., 2010). Convergindo para o Modelo para Mudança da 

PBE de Larrabee (2011), enquadramos este processo na etapa cinco, na medida que reporta à 

avaliação do processo e respetivos resultados culminando no desenvolvimento de conclusões e 

recomendações. 

Por conseguinte, apresentamos a análise e reflexão das atividades e estratégicas previamente 

planeadas, com recurso à identificação dos objetivos e respetivos indicadores delineados. 
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Objetivo 1. Elaborar um instrumento de avaliação de CNT em contexto de SAV. 

Indicador de avaliação: apresentação do instrumento de avaliação de CNT em SAV (Apêndice 

XI). 

Através das atividades e estratégias previamente delineadas foi viável a construção em tempo 

útil do instrumento de avaliação das CNT em SAV com base no modelo de questionário, que 

embora não validado até ao momento, já procedemos à apresentada da proposta perante o grupo 

de trabalho previamente criado, encontrando-se planeado em cronograma um momento formal 

para a discussão. Após término do período de estágio, o instrumento foi disponibilizado ao 

enfermeiro responsável por a formação em serviço, viabilizando assim a aplicação com base 

nas necessidades identificadas futuramente. 

Desta forma, consideramos que o objetivo foi alcançado com sucesso, sendo este imprescindí-

vel para dar continuidade ao projeto. 

 

Objetivo 2. Identificar qual a perceção/conhecimento dos enfermeiros sobre CNT em 

SAV. 

Indicador de avaliação: resultados obtidos através do preenchimento do instrumento de avalia-

ção de CNT em SAV (Apêndice XIV). 

Através do cumprimento dos pressupostos do primeiro objetivo, foi possível recolher e analisar 

os dados relativos à perceção/conhecimento dos enfermeiros da UCISU2 no que respeita às 

CNT em SAV, tendo sido utilizado os resultados obtidos (Tabela 4), como ponto de partida 

para as intervenções de desenvolvimento e/ou aquisição de competências junto da equipa. Após 

extração e análise dos resultados os mesmos foram partilhados com a equipa, sendo indicativo 

do cumprimento do objetivo proposto. 
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Objetivo 3. Capacitar os enfermeiros para o desenvolvimento de CNT em SAV. 

Objetivo 4. Incentivar os enfermeiros a assumir ou colaborar na liderança da equipa de 

SAV. 

Indicador de avaliação: resultados obtidos através da aplicação posterior do instrumento de 

avaliação de CNT em SAV. 

 

Tabela 4. Resultados instrumento de avaliação 

Fonte: Elaboração própria 
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Sabendo que um número crescente de evidência tem vindo a demonstrar benefício na 

simulação como instrumento de treino eficaz na aquisição e desenvolvimento de CNT com 

impacto superior no domínio da liderança, consideramos que deveria ter sido o recurso ideal a 

aplicar com vista à capacitação dos enfermeiros (Armstrong et al., 2020; Cortegiani et al., 2015; 

Robinson et al., 2016). 

No entanto, perante as condicionantes institucionais impostas pela adaptação ao período pan-

démico, impossibilitaram o recurso à estratégia que convictamente acreditamos ser a ideal, im-

pondo a necessidade de adequar as intervenções com base nas regras estabelecidas. 

Assim, com vista ao desenvolvimento de CNT em SAV nos enfermeiros e à promoção da lide-

rança, optámos por realizar duas sessões de formação online, embora em horários distintos 

(Apêndice XVII) viabilizando o alcance do maior número possível de profissionais. A primeira 

sessão de formação contou com a presença de cinco enfermeiros e com a supervisora pedagó-

gica, sendo que a segunda obteve a adesão de oito enfermeiros. 

Através do recurso a uma metodologia ativa de participação dos formandos com questões dire-

cionadas e através do recurso a vídeos corretivos com ênfase nas CNT em SAV, consideramos 

que foi possível estabelecer uma dinâmica promotora de conhecimento.  

No entanto, embora a população em estudo seja constituída por vinte e um enfermeiros, e te-

nhamos constatado que obtivemos uma adesão de 62% (n=13), promovemos o acesso ao co-

nhecimento através do reforço das CNT no decorrer da prestação de cuidados assim como da 

disponibilização da apresentação da sessão de formação (Apêndice XV) e de um documento de 

consulta prático criado para o efeito (Apêndice XIX). 

Após término das sessões de formação, com vista à avaliação do processo, solicitámos aos for-

mandos o preenchimento do questionário de avaliação das sessões, dos quais procedemos à 

extração dos seguintes resultados (Tabela 5). 
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- Elaboração do questionário de avaliação das sessões de formação (Apêndice XVI); 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, após efetivadas as atividades e estratégias com vista a promover a aquisição e de-

senvolvimento de CNT dos enfermeiros em SAV, objetivámos o processo de reavaliação para 

julho sendo o mesmo articulado com o responsável pela formação em serviço, indo assim de 

encontro ao período delineado por Larrabee (2011: p.228) ao expor que “(...) o monitoramento 

deve acontecer com maior frequência, talvez 3 ou 6 meses após a última ação corretiva.” 

Desta forma, embora não exista de momento acesso a dados concretos, consideramos que atin-

gimos o objetivo proposto na medida que as ações adotadas promoveram o conhecimento dos 

enfermeiros relativamente ás CNT em SAV com reflexo na prestação de cuidados. 

 

Objetivo 5. Construir um documento de consulta prático sobre CNT em SAV. 

 

Indicador de avaliação: divulgação do Guia de Apoio à Equipa sobre CNT em SAV perante a 

equipa de enfermagem da UCISU2. 

Tabela 5. Resultados da avaliação das sessões de formação 

Fonte: Elaboração própria 
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Através do recurso à revisão integrativa da literatura e com base na leitura e análise de 

manuais e diretrizes de SAV, procedemos à elaboração de um manual designado como Guia de 

Apoio à Equipa sobre CNT em SAV (Apêndice XIX). De forma a facilitar a leitura e compre-

ensão, repartimos o manual em três partes, nas quais consta a definição de CNT, um descritivo 

individual de cada domínio e as considerações finais. O manual depois de elaborado foi revisto 

e retificado tendo em consideração as sugestões da supervisora pedagógica e enfermeiro orien-

tador. 

Como forma de alcançar o objetivo delineado, procedemos à partilha do documento com o 

enfermeiro responsável pela formação em serviço, o qual disponibilizou o acesso através de 

pasta partilhada específica nos computadores de serviço, existindo posteriormente também a 

divulgação e incentivo presencial à consulta.  
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Remetendo para a prática reflexiva, podemos descrever que a mesma “pode ser vista 

como um método específico de trabalho, cujo objetivo é permitir que o profissional possa pro-

duzir conhecimentos com base na sua prática profissional (...) como a arte de crescimento in-

trínseco por meio da reflexão, com o propósito de achar uma solução” (Netto, Silva & Rua, 

2018: p.2), sendo com base nesta pressuposição que elencamos o processo de aquisição e de-

senvolvimento de competências. 

Enquadrar a prática reflexiva na enfermagem, remete-nos para um processo de julgamento clí-

nico do conhecimento e das ações praticadas, envolvidas na responsabilização profissional, di-

recionando o enfermeiro para uma série de dimensões, como o conhecimento técnico-científico, 

a conduta ético-legal e a relação de ajuda (Nunes, 2018). 

Definir competências consiste num processo objetivo, o qual segundo a OE (2019a: p.4745), 

pode ser descrito como “(...) os conhecimentos, as habilidades e operações que devem ser de-

sempenhadas e aplicadas em distintas situações de trabalho”, das quais concomitante à prática 

reflexiva, o enfermeiro “pode aprender a reconhecer e aplicar regras e competências, raciocinar 

a partir do seu repertório de experiências, construir novas formas de compreensão e ação, mudar 

sua prática, reforçar sua autoconfiança e desenvolver sua autoestima, em um processo evolutivo 

contínuo” (Netto, et al., 2018: p.3). Foi com base nestes pressupostos que encetámos, aquando 

a validação e certificação de competências (Anexo III), reconhecida através do percurso profis-

sional desenvolvido no decorrer de cinco anos no SUMC da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, e mantendo-se enquanto processo contínuo, fundamentado neste Relatório através 

do percurso decorrido na UC de Estágio Final, mas com foco também no incremento de tantos 

outros objetivos profissionais futuros. 
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Os cuidados de saúde assumem na atualidade uma relevância ímpar motivada pela evolução 

constante, recaindo sobre os seus prestadores determinada exigência científica e técnica, enca-

minhando assim para a diferenciação e/ou especialização, ao qual os enfermeiros não estão 

isentos (OE, 2019a). Sendo perante o enfermeiro que se reconhece “(...) pela sua formação e 

pela abordagem holística, num contexto multiprofissional de actuação, bem como pela orienta-

ção ética e deontológica do seu agir” (Nunes, 2018: p.13), atribui-se ao especialista o reconhe-

cimento da “(...) competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem (...)” para as quais está reconhecido 

(OE, 2019a: p.4744). 

Desta forma, é com base no supracitado que desenvolvemos este capítulo, atribuindo 

especial relevância à elaboração prévia do PE (Apêndice XX), na medida que permitiu definir 

objetivos e planear ações e estratégias com vista ao desenvolvimento das competências que 

transpomos agora para analisar, refletir e fundamentar. 

O seguinte enquadramento, rege-se pelo desenvolvimento das competências comuns do enfer-

meiro especialista (OE, 2019a), pelas competências específicas do enfermeiro especialista em 

EMC-PSC (OE, 2018), assim como pelo desenvolvimento das competências de mestre em en-

fermagem, as quais segundo o documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação 

do Ensino Superior (UE, 2015) de acordo com o Artigo 15.º do Decreto-Lei n. º65/2018 de 16 

de agosto republicado pelo MCTES (2018) remete para: 

 
“1 Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na su-
pervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 
2 Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência; 
3 Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilida-
des éticas, profissionais e sociais; 
4 Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida; 
5 Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisci-
plinares e intersectoriais; 
6 Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos 
pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de 
saúde em geral e da enfermagem em particular; 
7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade” (UE, 2015: p.26). 
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Exposto isto, identificamos que as competências de mestre em enfermagem apresentam analo-

gia com as competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC, mo-

tivo pelo qual considerámos relevante abordar transversalmente. 

 

4.1. COMPETÊNCIAS CONUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊN-

CIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

As competências comuns do enfermeiro especialista, dizem respeito às competências 

que são “(...) partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área 

de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e super-

visão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado 

no âmbito da formação, investigação e assessoria” (OE, 2019a: p.4745). 

Sendo designadas por competências comuns, são transversais a todos os enfermeiros especia-

lista, pelo que impera o seu desenvolvimento independentemente da área de especialização, 

recaindo estas em quatro domínios de competência, os quais correspondem à responsabilidade 

profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvi-

mento das aprendizagens profissionais (OE, 2019a). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal  
A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo 
de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 
A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilida-
des profissionais. 
 
Competências de Mestre em Enfermagem  
3 – Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 
situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 
profissionais e sociais; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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Conforme descrito no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE], 

constata-se que “os enfermeiros deverão adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no 

respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (OE, 2015b, pp.97-98), 

assim como manter “o respeito pelos direitos humanos na relação com os destinatários dos 

cuidados” (OE, 2015b: p.77), sendo com base nestes princípios que surge o domínio da respon-

sabilidade profissional, ética e legal, enquadrada nos pressupostos ético-deontológicos a partir 

do qual se estabelece a relação de ajuda enfermeiro/família/utente (Nunes, 2018). 

Perspetivando a deontologia profissional como “(...) o conjunto de normas referentes a uma 

determinada profissão, alicerçadas nos princípios da Moral e do Direito, que procuram definir 

as boas práticas, tendo em conta as características próprias da profissão” (OE, 2015c: p.14), 

recorremos a determinadas fontes consideradas imprescindíveis no que à temática diz respeito, 

como forma de evidenciar o respeito e cumprimento dos pressupostos emanados. 

Embora a complexidade inerente no cuidar da PSC exija uma abordagem eficiente, motivada 

pela instabilidade subjacente na qual as intervenções iniciais recaem sobre a estabilização he-

modinâmica e monitorização permanente, não podemos dissocia-lo de todo da sua conduta ética 

(Nunes, 2015). 

Neste enquadramento, consideramos que embora as necessidades da prestação de cuidados à 

PSC tenha recaído sobretudo em intervenções direcionadas para a componente física e materi-

alizável, mantivemos bem presente os princípios éticos em cuidados de saúde, transportando-

nos para a beneficência, não maleficência, justiça, respeito pela autonomia e vulnerabilidade 

(OE, 2015c), não descurando também os pressupostos dos valores universais mencionados no 

Artigo 99.º da Deontologia Profissional como a igualdade, a liberdade de escolha em prol do 

bem comum, a verdade e justiça, o altruísmo e a solidariedade, mantendo a competência e o 

aperfeiçoamento profissional (OE, 2015b). 

No contexto da UCISU2, embora menos frequente a prestação de cuidados à PSC com 

limitação funcional da capacidade de compreensão e expressão, consideramos que recorremos 

sempre a estratégias de comunicação verbal e não verbal disponibilizando ao doente o direito à 

informação, pressupostos bem definidos no Artigo 105.º da Deontologia Profissional ao des-

crever que o enfermeiro tem o dever de “informar o indivíduo e a família no que respeita aos 

cuidados de enfermagem” (OE, 2015b: p.80), assim como ao descrito na Lei de Bases da Saúde 
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ao mencionar que tem o dever de informar  “(...) de forma adequada, acessível, objetiva, com-

pleta e inteligível sobre a sua situação (...)” (AR, 2019: p.56). 

Sendo o direito à informação um dever para com o doente, mas também para com a respetiva 

família, deparámo-nos com constrangimentos acrescidos aquando imposta a restrição presen-

cial das visitas, objetivada pelas estratégias de controlo da propagação da pandemia decretada, 

na medida que gerou uma barreira na partilha segura da informação. Enquadrado no dever de 

sigilo que reporta ao Artigo 106.º da Deontologia Profissional, o enfermeiro tem o dever de 

“partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico 

(...)” (OE, 2015b: p.81), assim como na Lei de Bases da Saúde que define que “a circulação da 

informação de saúde deve ser assegurada com respeito pela segurança e proteção dos dados 

pessoais (...)” (AR, 2019: p.60), levando-nos a considerar que o contacto estabelecido com a 

família por via telefone , quando o estado de saúde do doente não permitia validar a identifica-

ção do interlocutor, não consistia num método seguro, motivando a restrição da informação em 

prol dos seus direitos. 

Por outra vertente, constata-se também o cumprimento do Artigo 105.º da Deontologia Profis-

sional que remete para “respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao consentimento 

informado” (OE, 2015b: p.80), assim como pelo Artigo 5.º da Convenção sobre os Direitos do 

Homem e a Biomedicina que encaminha para que “qualquer intervenção no domínio da saúde 

só pode ser efectuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e 

esclarecido” (AR, 2001: p.27), pressupostos estes respeitados no desenvolvimento do PIP 

aquando efetivado o pedido de autorização para o Conselho de Administração e Conselho de 

Ética para a Saúde do CHUA, assim como através da aplicação do consentimento informado, 

esclarecido e livre à população envolvida. 

Importa ressalvar, que os conteúdos lecionados na UC de Epistemologia, Ética e Direito 

em Enfermagem revelaram-se fundamentais, na medida que permitiram aprofundar e compre-

ender as dimensões subjugadas ao exercício profissional, zelando pela sua sujeição em plena 

atividade profissional, proporcionando também a correta fundamentação exposta. 

Com base no descrito, consideramos que primámos pelo respeito à pessoa, individualizando-a 

e enquadrando na sua base de princípios e valores, assentes nos domínios deontológicos e ético-
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legais, demonstrando capacidade de fundamentação e tomada de decisão, pressuposto estes ine-

rentes aos domínios e competências inicialmente relatados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrando-se bem definido como um dos quatro eixos estratégicos do Plano Nacional 

de Saúde, a qualidade no sistema de saúde consiste num dever moral, na medida que “contribui 

para a melhoria da equidade e do acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, da segurança e 

da adequação com que esses cuidados são prestados (DGS, 2015a: p.16). No entanto, aumentar 

a qualidade e segurança no sistema de saúde, requer superior empenho na governação por parte 

dos seus decisores com compromisso também dos profissionais, no qual os enfermeiros ao 

constituírem uma das bases maioritárias de trabalho no sector, representam um papel funda-

mental (MS, 2015a). 

Neste enquadramento, considerada como ação prioritária a melhoria contínua da qualidade, já 

em 2001 a OE regulamentava os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 

2001), e em 2011 os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem em 

PSC (OE, 2015a), sendo assente primordialmente nestes dois documentos, que sustentámos a 

nossa prática no cuidar. Atribuímos especial relevância também às premissas descritas na Es-

tratégia Nacional para a Qualidade na Saúde (MS, 2015a) assim como no Plano Nacional para 

Domínio da melhoria contínua da qualidade   
B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estraté-
gicas institucionais na área da governação clínica; 
B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 
contínua; 
B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro. 
 
Competências de Mestre em Enfermagem  
2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de en-
fermagem baseada na evidência; 
5 – Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares 
e intersectoriais; 
6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pa-
res e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em 
geral e da enfermagem em particular; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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a Segurança dos Doentes (MS, 2015b), sendo possível analisar e implementar ações direciona-

das através dos conhecimentos adquiridos e espírito crítico fomentado nas UC de Políticas e 

Modelos de Cuidados de Saúde e de Gestão em Saúde e Governação Clínica. 

Uma vez decorrida a UC Estágio Final na UCISU2 onde se evidencia “a prestação de cuidados 

de saúde eficazes e eficientes a uma população de doentes em situação clínica instável (insta-

bilidade moderada a grave), como são aqueles que necessitam de algum suporte técnico e mo-

nitorização contínua (...)” (Nóbrega et al., 2015: p.203), constatámos que impera a necessidade 

urgente/emergente da adequação de intervenções mas mantendo os princípios inerentes à segu-

rança, onde considerámos fundamental não só o conhecimento dos equipamentos e protoco-

los/normas institucionais mas também o interesse incessante da procura da melhor PBE. 

Uma vez que consideramos que a segurança é indissociável da melhoria da qualidade dos cui-

dados, debruçámo-nos sobre a promoção e manutenção de uma cultura de segurança eficiente 

em torno dos cuidados prestados à PSC, na medida que recorremos à aplicabilidade da Escala 

de Agitação e Sedação de Richmond e da Escala Comportamental de Dor para avaliação da 

sedação e analgesia do doente ventilado, à Escala Gugging Swallowing Screen como medida 

de avaliação da deglutição prevenindo a pneumonia associada à aspiração, à Escala de Braden 

para prevenção do desenvolvimento de úlceras de pressão, à Escala de Morse como prevenção 

do risco de queda, não descurando também os riscos inerentes na transferência de cuidados 

onde recorremos a mnemónica ISBAR enquanto “ferramenta de padronização de comunicação 

em saúde que é reconhecida por promover a segurança do doente em situações de transição de 

cuidados” (DGS, 2017: p.4). 

Sabendo em primeira instância, que “as infeções associadas aos cuidados de saúde dificultam 

o tratamento adequado do doente e são causa de significativa morbilidade e mortalidade, bem 

como de consumo acrescido de recursos hospitalares (...)” (MS, 2015b: p.3882-9), perspeti-

vando a prevenção, incidimos a nossa prestação em cumprir e fazer cumprir as mais recentes 

diretrizes de boas práticas nacionais e internacionais, assim como através de entrevista explo-

ratória não estruturada com o responsável pela gestão, identificámos a necessidades de reforçar 

as Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão perante a equipa de enfermagem da UCISU2 

e UCIP, culminando na efetivação de duas sessões de formação em serviço (Apêndice XXI) 

realizadas em parceria. 
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Reconhecido também como intervenção com vista à promoção da melhoria contínua da quali-

dade, enquadramos o desenvolvimento do PIP através do qual capacitámos os enfermeiros para 

o desenvolvimento de CNT em SAV, visando a promoção da qualidade e segurança dos cuida-

dos à PSC. 

Com base no exposto, consideramos que desempenhámos ações dinamizadoras da governação 

clínica, garantindo a promoção da melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados, 

pressupostos transcritos nos domínios e competências anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadrado na prestação e gestão de cuidados, sabemos que o enfermeiro, analisa o seu 

trabalho e gere os recursos existentes rentabilizando e adequando às necessidades, perante a 

obrigação e responsabilidade de responder sobre as decisões e atos que pratica ou delega (OE, 

2015c). Reportando para a especialização, a gestão de cuidados assume outra dimensão, na 

medida que o enfermeiro otimiza “as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo 

a segurança e qualidade das tarefas delegadas” e “adequa os recursos às necessidades de cuida-

dos, identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia da qualidade dos cuidados” 

(OE, 2019a: p.4748). 

De encontro ao mencionado, a UC Estágio Final possibilitou a introspeção relativa às funções 

assumidas pelos enfermeiros especialistas enquanto elementos responsáveis pela gestão e co-

ordenação de serviço, enquanto responsáveis de turno e enquanto elementos de referência pe-

rante a equipa. 

Domínio da gestão dos cuidados 
C1 – Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 
na equipa de saúde; 
C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a ga-
rantia da qualidade dos cuidados. 
  
Competências de Mestre em Enfermagem  
1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 
dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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Inserido no planeamento do PE no contexto da UC Estágio Final, projetámos a realiza-

ção de dois turnos com o enfermeiro coordenador, objetivando o desenvolvimento de compe-

tências na área da gestão. Desta forma, possibilitou-nos observar as diversas funções que o 

mesmo tem atribuído, das quais realçamos a planificação da distribuição de enfermeiros e as-

sistentes operacionais determinando a rotatividade contínua entre as diferentes áreas de presta-

ção de cuidados, a atualização de trocas entre profissionais através da aplicação informática 

Sisqual® averiguando a manutenção da distribuição equitativa das equipas por experiência pro-

fissional, assim como a gestão dos recursos materiais. Através do apoio do sistema informático 

de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, observámos a eficiência demonstrada na aloca-

ção do material clínico em armazém seguindo os princípios dos equipamentos de maior dimen-

são e peso disponibilizados com maior proximidade e agrupados por áreas de intervenção, as-

sim como o empenho na disponibilização de seringas perfusoras e dispositivos volumétricos de 

infusão de fármacos e alimentação cumprindo o princípio de marca e modelo igual, minimi-

zando riscos acrescidos para o doente através da incorreta manipulação. 

No que respeita às funções de responsável de turno, observámos que existe o desígnio 

da atribuição da função ao enfermeiro especialista, conforme previsto no parecer n.º 10/2017 

da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-cirúrgica. No entanto, uma vez 

que apenas 17% dos enfermeiros detêm especialidade, a gestão da equipa não suporta a atribui-

ção contínua da função, motivando a alocação de outros profissionais reconhecidos perante a 

equipa como peritos. Consideramos válida a decisão, uma vez que é evidente a rentabilização 

e adequação dos recursos e respeita o processo de aquisição e desenvolvimento de competên-

cias, na medida que o perito “já não se apoia sobre um princípio analítico (...) para passar do 

estado de compreensão da situação ao acto apropriado (...), tem uma enorme experiência, com-

preende (...), de maneira intuitiva cada situação e apreende directamente o problema sem se 

perder num largo leque de soluções e de diagnósticos estéries” (Benner, 2001: p.58). 

No decorrer da UC Estágio Final, beneficiámos da oportunidade de efetuar diversos turnos com 

rotatividade entre equipas distintas, viabilizando assim o processo de análise do desempenho 

das funções de responsável de turno entre diversos elementos. Desta forma, presenciamos que 

os enfermeiros adotaram diversos estilos de liderança, facto que demonstrou impacto direto na 

gestão dos cuidados, motivação e desempenho da equipa. 
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Segundo Schneider, Silva, Santos, Oliveira, Soder & Vieira (2017) a liderança em enfermagem 

pode ser determinada como um fenómeno de grupo que contribui na satisfação, prazer e moti-

vação no decorrer das tarefas realizadas, na qual “a influência interpessoal é exercida e por 

meio do diálogo há execução dos objetivos previamente estabelecidos” (p.2). 

Com base no descrito, e de encontro aos três tipos de liderança classificados por White e Lippitt, 

que remetem para a liderança autocrática, democrática e liberal (Schneider et al., 2017), cons-

tatamos que o perfil delineado pelos enfermeiros responsáveis de turnos, deteve impacto mais 

acentuado aquando o processo de tomada de decisão, principalmente na redistribuição do nú-

mero de horas de cuidados pela equipa. Os elementos que apresentaram uma liderança autocrá-

tica, determinaram simplesmente que a distribuição de enfermeiro/doente mantinha-se con-

forme previamente delineado, motivando discrepância evidente na carga de trabalho com desa-

cordo e desmotivação dos envolvidos. Quando o predomínio consistiu na liderança democrá-

tica, decorreu diálogo com estímulo à discussão, o que fomentou motivação e satisfação na 

equipa, mesmo que não sucedessem modificações. 

Relativamente ao reflexo que o enfermeiro especialista comporta perante a equipa, foi 

presenciado que existe uma responsabilidade acrescida na prestação e gestão dos cuidados, na 

medida que é lhe reconhecido perante os pares “o rigor técnico/científico na implementação das 

intervenções de enfermagem especializadas” (OE, 2015a: p.17242) com dever de “referencia-

ção das situações problemáticas identificadas para outros profissionais, da equipa multidisci-

plinar envolvidos no processo de cuidados à pessoa em situação crítica” (OE, 2015a: p.17242), 

sendo desta forma que os colegas demonstraram interesse que o mesmo colabora-se no processo 

de tomada de decisão, espelhando neste um alicerce fulcral na eficiente gestão da qualidade e 

segurança. 

Importa mencionar, que através do desenvolvimento do PIP, objetivámos capacitar os enfer-

meiros para o desenvolvimento de CNT e incentivá-los a assumir ou colaborar no processo de 

liderança, que embora o enfoque inicial encaminhasse para o desempenho em contexto de SAV, 

consideramos que direciona também para ganhos efetivos na gestão diária dos cuidados, na 

medida que providenciámos a melhoria do desempenho na tomada de decisão, delegação de 

tarefas, comunicação, trabalho em equipa e gestão da informação. 
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Com base no relatado, consideramos que desenvolvemos competências que permitem analisar 

e implementar ações determinantes na área da gestão dos cuidados assim como dos recursos 

humanos e materiais, fomentando o tipo de liderança conforme o contexto, com vista à garantia 

da qualidade dos cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na introspeção do percurso profissional decorrido desde há nove anos, consi-

deramos que a procura constante de nós próprios predominou, através do processo reflexivo e 

autocrítico incessante, levando-nos por vezes a questionar, até onde nos leva determinado rigor. 

Caminhámos constantemente alicerçados ao julgamento das nossas ações, enquadrando no au-

toconhecimento que detemos de nós próprios, cientes das capacidades, mas também das limi-

tações. No entanto, sabendo que é através do incremento do conhecimento que obtemos resul-

tados ao nível da ação, estamos certos que o processo de autorreflexão sobre o que observamos 

e praticamos, consiste na prática em si mesma que pretendemos continuar a estimular (Nunes, 

2018). 

Assente no princípio que “a auto-reflexão, a tomada de consciência das diversas estruturas da 

nossa personalidade e do seu funcionamento, e a retroacção pelos outros permite-nos descobrir 

bastante bem quem nós somos, como somos e o que precisaríamos de fazer para melhor nos 

actualizarmos” (Phaneuf, 2005: p.177), procurámos demonstrar nas nossas ações “a capacidade 

de autoconhecimento, que é central na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere no 

Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 
D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 
D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 
 
Competências de Mestre em Enfermagem  
2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de en-
fermagem baseada na evidência; 
4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida; 
6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pa-
res e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em 
geral e da enfermagem em particular; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais” na medida que “releva a dimen-

são de Si e da relação com o Outro, em contexto singular, profissional e organizacional (OE, 

2019a: p.4749). 

Como ponto de partida o conhecimento prévio de nós próprios, e com base nas experiências e 

competências desenvolvidas no decorrer do contexto profissional vivenciado no SUMC e re-

centemente desde há três anos no INEM, consideramos que a UC Estágio Final proporcionou 

um acréscimo das aprendizagens profissionais, na medida que permitiu ingressar na cultura 

institucional, junto de uma equipa multidisciplinar que difere da nossa prática habitual, fomen-

tando o processo de adaptação, analisando e transpondo os diversos modelos individuais e co-

letivos do cuidar. 

Constata-se que, promover cuidados de enfermagem eficazes e eficientes perante a PSC cons-

titui um desafio para os profissionais, na medida que perante a instabilidade e a imprevisibili-

dade da resposta perante as ações adotadas, o fator stress inerente tendencionalmente aumenta, 

causando detrimento em funções cognitivas como a atenção, memória e a tomada de decisão, 

com reflexo na segurança dos cuidados (Krage et al., 2017). Neste contexto, consideramos que 

a aplicabilidade do PIP deteve um papel preponderante, uma vez que ao permitir identificar e 

desenvolver diversos domínios de CNT que encaminham para a coordenação, consciência da 

situação e assertividade, desenvolveu o autoconhecimento, promovendo a gestão de stress e 

controlo situacional (Armstrong et al., 2020; Peltonen et al., 2020). 

Importa ressalvar, que os conhecimentos adquiridos na UC de Relação de Ajuda através da 

análise e discussão de situações experienciadas em contexto real consideradas complexas e exi-

gentes no domínio das relações interpessoais, promoveu a autorreflexão e beneficiou o desen-

volvimento de estratégias de gestão de stress e controlo emocional. 

Sabendo que “os enfermeiros têm por objetivo fornecer o melhor cuidado para cada 

paciente” (Larrabee, 2011: p.26) impera que baseiam “os processos de tomada de decisão e as 

intervenções em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se como facilitador nos 

processos de aprendizagem e agente ativo no campo da investigação” (OE, 2019a: p.4749). 
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Recaindo a área de domínio da especialização na vertente dos cuidados à PSC, consideramos 

benéfico o facto que desde o início do nosso percurso profissional incindimos o saber nos con-

teúdos que a envolvem. No entanto, dando continuidade ao processo contínuo de aquisição de 

conhecimento, o qual consideramos imperativo perante todos aqueles que se debruçam sobre a 

área, exercemos no decorrer da UC Estágio Final uma análise rigorosa sobre evidências dispo-

níveis internacionais, subjugando-as com a documentação que regula a profissão. Estivemos 

presentes também no congresso Critical Trauma Management: International Meeting (Anexo 

IV), onde beneficiámos da partilha entre pares e retivemos a melhor evidência mundial relativa 

aos sistemas de triagem, recurso a hemoderivados em trauma, impacto do ambiente hostil nos 

transportes aeromédicos assim como a atualização em síndrome compartimental. 

Recaindo sobre a disseminação de investigação assente na melhor PBE, planeámos e efetivá-

mos a publicação de um artigo científico (Anexo IV) na edição n.º 20 da Revista LifeSaving 

designado por Gestão da Dor em Situações de Exceção o qual objetivou identificar as estraté-

gias a utilizar na gestão da dor aguda em contexto de situações de exceção. Contribuímos tam-

bém através do desenvolvimento do PIP com a elaboração de uma revisão integrativa da litera-

tura designada por Competências Não Técnicas em Suporte Avançado de Vida como Determi-

nante na Segurança do Doente Crítico (Apêndice II) com vista à publicação, assim como com 

a conceção de um instrumento de avaliação de CNT em contexto de SAV (Apêndice XI) e com 

a construção e disponibilização de um manual designado como Guia de Apoio à Equipa sobre 

CNT em SAV (Apêndice XIX). Proporcionámos também uma reunião de discussão e partilha 

entre pares sobre a temática das CNT em contexto de SAV (Apêndice X), assim como duas 

sessões de formação (Apêndice XV) com o objetivo de promover o desenvolvimento de CNT 

dos enfermeiros em contexto de SAV, considerando desta forma que fomos proactivos na con-

tribuição, desenvolvimento e disseminação da investigação. 

 

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFER-

MAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPE-

TÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 
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No que concerne às competências específicas do enfermeiro especialista a OE define 

como sendo “(...) as competências que decorrem das respostas humanas aos processos de vida 

e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, 

demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde 

das pessoas” (OE, 2019a: p.4745). 

No entanto, com a multiplicidade de problemas de saúde cada vez mais exigentes e complexos, 

a implementação de cuidados especializados por área de diferenciação representa uma mais 

valia para a assistência em saúde nacional, a qual recai também sobre a área de especialização 

na PSC, na qual os enfermeiros especialistas em EMC-PSC são reconhecidos como “elementos 

chave na resposta à necessidade de cuidados seguros das pessoas em situação crítica” (OE, 

2015a: p.17241). 

Para tal, os enfermeiros especialistas em EMC-PSC estão providos de competências específicas 

que assentam em: 

“a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica; 
b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conce-
ção à ação; 
c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a Anti-
microbianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à com-
plexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 
2018: p.19359). 

 

Com base nas premissas redigidas, e de modo a dar resposta às competências específicas na 

área de especialização, descrevemos e fundamentamos as principais ações e estratégias que 

culminaram no processo de desenvolvimento e aquisição. 

 

 

 

 

 

Competência Específica em EMC-PSC 
a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 
e/ou falência orgânica. 
 
Competências de Mestre em Enfermagem  
1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 
dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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Conforme já referido, a PSC é aquela que “(...) 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” (OE, 2018: p.19362), perante a qual se 

torna imprescindível prestar cuidados de enfermagem contínuos e altamente qualificados 

“como resposta às necessidades afetadas e permitindo manter as funções básicas de vida, pre-

venindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total” (OE, 

2015a: p.17241). 

Assim, no decorrer da UC Estágio Final demonstrámos através da prestação de cuidados urgen-

tes e emergentes à PSC, as competências adquiridas e desenvolvidas no percurso académico e 

profissional até outrora, incrementado e consolidado com a experiência clínica proporcionada 

pela UC, a qual através do processo autorreflexivo constante, permitiu intervir com efetividade 

antecipando instabilidade e reduzindo o risco de falência orgânica acrescida.  

Uma vez que existe a necessidade de “observação, colheita e procura contínua, de forma sisté-

mica e sistematizada de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação (...) de 

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

eficiente e em tempo útil” (OE, 2018: p.19363), recorremos e aperfeiçoámos o desempenho, 

num processo sistemático que consiste na avaliação transversal do doente e que visa procurar e 

identificar lesões corrigindo-as de acordo com prioridades, a qual designamos por abordagem 

ABCDE5 (INEM, 2019). 

Com vista a garantir a segurança e eficiência na prestação de cuidados, recorremos à 

administração de protocolos terapêuticos complexos, na medida que para além de serem reco-

nhecidos como instrumentos que promovem a PBE, justificam a sua utilização, na medida que 

fomentam a uniformização dos cuidados e a organização do trabalho em equipa, diminuindo o 

tempo de resposta e a probabilidade de ocorrência de erros (Mazer & Levy, 2016), fatores estes 

fulcrais quando estamos presente a falência ou eminência da falência de uma ou mais funções 

vitais. 

 

5 A - Via Aérea, B - ventilação, C - circulação, D - disfunção neurológica, E - exposição (INEM, 2019). 
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Dando resposta ao referido, procedemos à gestão de protocolos de elevada complexidade, dos 

quais destacamos os referentes à PSC submetida a ventilação invasiva e não invasiva, oxigeno-

terapia de alto fluxo, drenagem torácica fechada, colocação e manutenção de cateter venoso 

central e cateter arterial, monitorização invasiva de pressão venosa central e arterial, nutrição 

parentérica e terapias de substituição renal, colheita e interpretação de gasometria, controlo 

glicémico com perfusão contínua de insulina, fibrinólise, e monitorização contínua do índice 

bispectral, delírio e dor. 

Antecipando a aquisição e desenvolvimento de competências clínicas no decorrer da UC Está-

gio Final, consideramos benéfica a oportunidade que o contexto académico proporcionou na 

realização de formação em SAV cardiovascular e trauma (Anexo VI; Anexo VII), através de 

programas formativos com creditação e reconhecimento internacional. Embora não existisse 

obrigatoriedade de frequentar, por já determos igual certificação e também pela competência 

certificada enquanto formadores em ambas as áreas, optámos por frequentar como via de acesso 

ao treino e partilha de conhecimentos e experiências entre os pares, melhorando a aptidão au-

tocrítica e o desenvolvimento de CT e não técnicas de ambas as partes, na medida que o enfer-

meiro especialista em EMC-PSC deve também ser “o líder ideal para projetos de formação, de 

assessoria e de investigação que visem potenciar e atualizar os seus conhecimentos no desen-

volvimento de competências dentro da sua área de especialização” (OE, 2018, p.19360). 

Detendo formação avançada em protocolos de atuação na área cardiovascular e trauma, e o 

desenvolvimento de competências específicas e acrescidas na área de intervenção à PSC, asse-

guramos que cumprimos os pressupostos do respeito pelas boas práticas e qualidade no trans-

porte intra-hospitalar, âmbito que observamos ser cada vez mais frequente, devido à incapaci-

dade institucional de disponibilizar os recursos necessários em diversas áreas hospitalares (So-

ciedade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI], 2008). Importa clarificar, que o percurso 

do transporte da PSC pode acometer a instabilidade severa, agravando o estando clínico e de-

sencadeando complicações que podem e devem ser antecipadas, fase transitória na qual, a nossa 

intervenção perante a equipa multidisciplinar ao recair na partilha da decisão, planeamento e 

efetivação, promoveu a segurança na prestação de cuidados (SPCI, 2008). 

Sabendo que o enfermeiro “no âmbito das suas competências nos domínios da prática 

profissional, ética e legal e do desenvolvimento profissional, (...) toma por foco de atenção a 
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dor contribuindo para a satisfação do cliente, o bem‐estar e o auto‐cuidado” (OE, 2008, p.11), 

primámos pela gestão diferenciada da dor e bem-estar no que à PSC diz respeito, otimizando 

respostas assentes na individualidade tendo em consideração o desenvolvimento, cognição, 

emoção, linguagem e diversidade cultural (European Society of Emergency Medicine [ESEM], 

2019: p.13) 

Sendo a dor descrita como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a 

lesão real ou potencial do tecido, ou descrita em termos de tal lesão” (ESEM, 2019: p.1), acres-

cendo que a negação e desvalorização consiste num erro ético e numa lacuna da excelência 

profissional (OE, 2008), garantimos a gestão da dor através do recurso a medidas farmacológi-

cas e não farmacológicas, tendo em consideração os corretos instrumentos para avaliação. Desta 

forma, com prévia avaliação da capacidade de expressão da PSC, recorremos e promovemos o 

recurso à Escala Comportamental de Dor, e escala visual analógica ou numérica, adaptando 

estratégias de prevenção e controlo que intercalaram entre a gestão de protocolos farmacológi-

cos, posicionamento, promoção de bem-estar, termoterapia, massagem ou suporte emocional. 

Perante o empenho contínuo na excelência do exercício profissional, procurámos tam-

bém um elevado nível de satisfação da PSC através da gestão da comunicação interpessoal, 

onde imperou o recurso a técnicas de comunicação, que evidenciaram fomentar uma relação 

terapêutica (OE, 2015a). 

A comunicação segundo Phaneuf (2005), enquanto “processo de criação e de recriação de in-

formação, de troca, de partilha e de colocar em comum sentimentos e emoções entre pessoas” 

(p.23), “compreende uma troca verbal informativa, de conteúdo cognitivo, e uma contrapartida 

afectiva, revelada ou oculta pelo comportamento não verbal (...)” (p.24), recaindo nestas pre-

missas o cerne da relação do cuidar. Assim, com vista a estabelecer uma relação terapêutica 

efetiva, gerimos a comunicação interpessoal através da disponibilidade, empatia e assertivi-

dade, onde demonstrámos o recurso a estratégias como a escuta ativa, expressão facial, tom de 

voz, fragmentação do conteúdo, adaptação da linguagem, e promoção de meios alternativos 

como a escrita e o incentivo ao recurso à comunicação gestual, com interpretação da recetivi-

dade através dos parâmetros fisiológicos como também emoções, expressões e postura corporal. 

Consideramos que adaptámos a comunicação à complexidade da situação da PSC como tam-

bém família e prestador de cuidados formal ou informal, desenvolvendo a relação terapêutica 
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com base na segurança e motivação dos envolvidos, proporcionando o expressar das suas pre-

ocupações, incluindo-os no processo de tomada de decisão (Phaneuf, 2005). 

Com vista à gestão do impacto emocional decorrido da situação crítica de saúde que 

acomete a pessoa/família, desenvolvemos capacidades de relação de ajuda fomentando conco-

mitantemente a relação terapêutica, conscientes que o processo decorrido da falência ou emi-

nência da falência de uma ou mais funções vitais consiste num percurso complexo, angustiante 

e doloroso. Entenda-se por relação de ajuda segundo Phaneuf (2005: p.324) a “troca tanto ver-

bal como não verbal que ultrapassa a superficialidade e que favorece a criação do clima de 

compreensão e o fornecimento do apoio de que a pessoa tem necessidade (...)”, permitindo à 

PSC/família/cuidador compreender e aceitar melhor o processo, modificar a perceção e evoluir 

no sentido da autonomia, sendo fundamental para superar as adversidades e mesmo confrontar 

o processo de morte (Phaneuf, 2005). 

Exposto isto, consideramos que estivemos despertos para o processo de relação de ajuda que é 

estabelecido com a PSC/família e cuidador, na medida que demonstrámos estratégias de gestão 

do medo e ansiedade observados, proporcionando um ambiente terapêutico propício, através do 

recurso à disponibilidade e empatia, providenciando a presença da família fisicamente ou à 

distância, controlando a circulação de pessoas junto ao leito e adaptando a intensidade luminosa 

e sonora no momento. Para tal, aplicámos competências desenvolvidas na UC de Relação de 

Ajuda na medida que fomentou em nós uma compreensão minuciosa dos problemas e experi-

ências inerentes às vivências da PSC/família e cuidadores. 

 

 

Competência Específica em EMC-PSC 
b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 
ação. 
 
Competências de Mestre em Enfermagem 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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Deparamo-nos dia após dia, com a imprevisibilidade constante de situações de emer-

gência, exceção e catástrofe, recaindo cada vez mais sobre os sistemas de saúde um papel fun-

damental no desenvolvimento de competências nos enfermeiros para responderem de forma 

rápida e eficaz perante a adversidade, promovendo assim o sucesso da resposta (International 

Council of Nurses [ICN], 2019). 

Entenda-se por: emergência uma situação que “resulta da agressão sofrida por um indivíduo 

por parte de um qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de forma brusca e violenta, 

afetando ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos vitais, colocando a vítima em risco 

de vida” devendo a “assistência à vítima (...) ser realizada de forma imediata” (OE, 2018: 

p.19362); situação de exceção “numa situação em que se verifica, um desequilíbrio entre as 

necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, coordenação e gestão criteriosa 

dos recursos humanos e técnicos disponíveis” (OE, 2018: p.19362); e catástrofe como “acidente 

grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, 

eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico 

em áreas ou na totalidade do território nacional” (OE, 2018: pp.19362-3). 

Perante o exposto, reconhece-se a necessidade urgente de capacitar os enfermeiros nos diversos 

níveis de resposta, na medida que ao constituírem o grupo profissional maioritário em saúde 

que desempenha funções complexas com recursos limitados, detêm um papel fulcral que pode 

ir desde oficiais nos sistemas de triagem, às equipas de primeira intervenção, passando também 

pela coordenação e educação (ICN, 2019). 

Desta forma, fomentando o desenvolvimento de “metodologias de organização dos cui-

dados de enfermagem especializados em pessoa em situação crítica promotoras da qualidade, 

tendo em vista uma resposta eficaz e eficiente” (OE, 2015a: p.17243) perante as situações des-

critas, planeámos estratégias que comprovaram ser benéficas no processo de aquisição e desen-

volvimento de competências. 

Através da revisão dos conteúdos lecionados na UC de Enfermagem Médico-Cirúrgica 3, pla-

neámos e efetivámos a publicação de um artigo científico de revisão (Anexo IV) na edição n.º 

20 da Revista LifeSaving designado por Gestão da Dor em Situações de Exceção o qual obje-

tivou identificar as estratégias a utilizar na gestão da dor aguda em contexto de situações de 
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exceção, promovendo desta forma uma PBE e concomitantemente a disseminação da investi-

gação por pares em contexto de educação. 

Planeámos também a presença num congresso virtual organizado por instituições de renome 

mundial, designado por Critical Trauma Management: International Meeting (Anexo IV), no 

qual beneficiámos da partilha de experiências nas diferentes abordagens interculturais e na me-

lhor PBE atual, permitindo rever e aprofundar conhecimentos dos diversos sistemas de triagem, 

como a Move Assess Sort Send [MASS], Sorting Assessing Life-saving Treatment Transport 

[SALT], triagem militar, triagem Sieve, triagem Sacco e a mais reconhecida e amplamente uti-

lizada em contexto nacional Simple Triage And Rapid Treatment [START]. Proporcionou 

ainda, refletir sobre a restruturação de circuitos extra-hospitalares e hospitalares, políticas de 

segurança na gestão de situações de exceção e catástrofe, assim como no treino de equipas e 

educação da população. 

Enquadrado na UC Estágio Final, considerámos relevante, desenvolver competências junto da 

comunidade, pelo que planeámos efetivar um estágio no SMPCP (Anexo VIII) tutelado por um 

enfermeiro especialista em EMC, para o qual delineámos objetivos específicos (Apêndice 

XXII). Através desta experiência, obtivemos a oportunidade de assistir à reunião da Comissão 

Municipal da Proteção Civil de Portimão e à reunião da Subcomissão Municipal Permanente 

dedicada ao período pandémico decretado, que embora incluísse a presença de diversas entida-

des como hospital público e privado, centro de saúde, forças de segurança, bombeiros e serviços 

sociais, focámo-nos nas intervenções do enfermeiro alusivas ao seguimento da testagem no 

controlo pandémico e nas auditorias realizadas em lares. Concederam também a oportunidade 

de visitar, analisar e debater o planeamento do Hospital de Campanha de Portimão que visou 

dar resposta à situação pandémica nacional, assim como contribuir na fase final de projeção do 

Centro Municipal de Vacinação, através da restruturação de circuitos e do espaço destinado à 

observação clínica após vacinação. Procedemos ainda à observação do teste ao Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil perante um exercício internacional de resposta a tsunami, que 

permitiu através da metodologia Command Post Exercise [CPX] refletir sobre a gestão eficiente 

de recursos físicos, humanos e materiais em exceção e catástrofe. 
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No contexto da UC Estágio Final, consultámos o Plano de Resposta à Catástrofe do CHUA UH 

de Portimão com o objetivo de analisar o planeamento da resposta perante situações de exceção 

externas à instituição, assim como o Plano de Segurança Interno com particular enfoque no 

Plano de Evacuação da UCISU2, que permitiu compreender o planeamento da resposta perante 

a adversidade a situações complexas decorridas no interior da instituição. Uma vez que a UC 

Estágio Final decorreu concomitantemente com o período pandémico decretado, vivenciámos 

em tempo real diversas fases de resposta externa da instituição, a qual alcançou a fase 3 corres-

pondente à mitigação, permitindo refletir e analisar sobre a capacidade de gestão de recursos 

tendo em conta a qualidade e segurança mínima dos cuidados possíveis de prestar, assim como 

vivenciar a experiência da prestação de cuidados perante as constantes alterações de recursos 

humanos, físicos e materiais que hostilizaram os serviços de medicina intensiva. 

 

Importa clarificar em primeira instância, que as Infeções Associadas aos Cuidados de 

Saúde [IACS] são infeções contraídas pelos utentes, motivadas pelos cuidados e procedimentos 

de saúde que são prestados, podendo também ser contraídas pelos profissionais no decorrer da 

sua atividade profissional (OE, 2015a). 

Com impacto significativo e crescente a nível mundial, as IACS e o aumento da resistência dos 

microrganismos aos antimicrobianos, constituem um problema com impacto acentuado nos 

utentes, instituições de saúde e comunidade, na medida que acarretam aumento do tempo de 

internamento, morbilidade e mortalidade, com significativo aumento dos custos em saúde (Pro-

grama de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos [PPCIRA], 

2018). 

Competência Específica em EMC-PSC 
c) Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a Antimi-
crobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade 
da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas.  
 
Competências de Mestre em Enfermagem 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 
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No que à PSC diz respeito, esta problemática assume particular relevância, sendo inerente à 

prestação de cuidados, “o risco de infeção face aos múltiplos contextos de atuação, à comple-

xidade das situações e à diferenciação dos cuidados exigidos pela necessidade de recurso a 

múltiplas medidas invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida (...)” (OE, 

2018: p.19364), sendo neste contexto, que o enfermeiro especialista em EMC-PSC, na procura 

constante da excelência no exercício profissional, maximiza as suas intervenções com vista à 

prevenção e controlo das IACS e da resistências aos antimicrobianos (OE, 2015a). 

Com vista a estabelecer estratégias proactivas na prevenção e controlo de infeção e re-

sistência antimicrobiana, considerámos fundamental os conhecimentos adquiridos na UC de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica 5 onde debatemos temas como o controlo de infeção nos servi-

ços de medicina intensiva, os microrganismos multirresistentes e epidemiologicamente impor-

tantes como a prevenção e controlo de infeção por clostridium difficile, viabilizando também o 

planeamento e apresentação de uma sessão sobre resíduos hospitalares, que embora consista 

num tema aparentemente considerado simples, foi notória a discussão divergente relativa ao 

acondicionamento e separação, motivado pela incorreta interpretação do que está regulamen-

tado. 

No decorrer da UC Estágio Final, procedemos à revisão de documentos nacionais e internacio-

nais considerados fulcrais na fundamentação e prestação de cuidados de qualidade assentes na 

melhor PBE, dos quais destacamos as orientações da DGS e do PPCIRA que remeteram para 

os feixes de intervenção da prevenção de infeção do local cirúrgico e do cateter venoso central, 

da infeção do trato urinário associada a cateter vesical, e da pneumonia associada à intuba-

ção/ventilação (DGS, 2015b; PPCIRA, 2018), assim como as orientações emanadas pela OMS 

e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. 

Demonstrámos também disponibilidade e interesse em colaborar e articular o nosso processo 

de aquisição e desenvolvimento de competências através da proximidade com o grupo de coor-

denação local do PPCIRA, não obtendo parecer favorável justificado pela exigência laboral que 

o período pandémico acometia, incidindo assim a nossa atividade maioritariamente sobre a lei-

tura e análise das normas de procedimentos, protocolos de atuação, recomendações e orienta-

ções institucionais. 
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Consideramos que incidimos a nossa prestação em promover estratégias de prevenção e con-

trolo de infeção e resistência a antimicrobianos, que embora já instituídas na UCISU2 nem sem-

pre observámos o correto cumprimento, recaindo maioritariamente na avaliação do risco de 

colonização/infeção por staphylococcus aureus resistente à meticilina e enterobacteriaceae re-

sistente aos carbapenemos, existindo a necessidade de reforçar a avaliação e preenchimento do 

formulário institucional para o efeito, e a atuação em conformidade na correta identificação e 

adaptação do espaço físico destinado à prestação de cuidados. 

Inserido no mesmo grupo de ação, com base na observação e fundamentação descrita, através 

de entrevista exploratória não estruturada com o responsável pela gestão, comprovámos a ne-

cessidades de reforçar as Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão junto da equipa de 

enfermagem, culminando no planeamento e efetivação de duas sessões de formação em serviço 

(Apêndice XXI) realizadas em parceria entre UCISU2 e UCIP da UH de Portimão, o que pos-

sibilitou a discussão convergente de estratégias de melhoria passíveis de implementar. 

Salvaguardando o cumprimento das normas de procedimentos e protocolos institucionais pro-

cedemos à realização de zaragatoas por via nasal, oral, perineal, rectal e cutânea conforme o 

local da lesão, assim como à recolha de amostras biológicas para urocultura e hemocultura, 

monitorizando, registando e avaliando continuamente os resultados das estratégias implemen-

tadas, demonstrado promover a prevenção e controlo de infeção e resistência aos antimicrobi-

anos, não descurando o dispêndio de recursos físicos, humanos, materiais e económicos envol-

vidos, fomentando a suspensão das medidas quando não já não se comprovava a sua indicação. 
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CONCLUSÃO 

A redação do presente Relatório reflete o processo de aquisição e desenvolvimento de 

competências do enfermeiro especialista em EMC-PSC e de mestre em enfermagem, proporci-

onado pela assimilação dos diversos conteúdos abordados nas UC no decorrer do período teó-

rico, com integração em contexto clínico, daí a atribuição de especial enfoque à UC Estágio 

Final. 

Considerámos importante em primeira instância, descrever a apreciação do contexto clínico, 

que retratou o enquadramento institucional e legal do CHUA, assim como a estrutura, recursos 

físicos, materiais e humanos da UCISU2 uma vez que correspondeu ao local onde predominou 

a UC Estágio Final, culminando também numa breve análise que recaiu sobre a gestão e pro-

dução de cuidados, comprovando assim, que o serviço correspondeu ao local de contexto clí-

nico adequado para fomentar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências. 

Sendo fundamental alicerçar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências num 

referencial teórico e conceptual, enquadrámos o relatório no Modelo para Mudança da PBE em 

Enfermagem descrito por Larrabee (2011), o qual demonstrou adaptar-se na área de intervenção 

à PSC disponibilizando a PBE mais credível e atual, através da integração síncrona com a ex-

periência, competência e juízo clínico do enfermeiro, assente nas necessidades e valores do 

foco do cuidar. 

Enquadrado na linha de investigação Segurança e Qualidade de Vida, assim como na unidade 

de competência específica em EMC-PSC que visa a aquisição de conhecimentos e habilidades 

em SAV, desenvolvemos um PIP, que para além de dar resposta a uma necessidade real evi-

denciada em contexto clínico, permitiu o desenvolvimento de competências na área da investi-

gação. Sendo estruturado através da Metodologia de Projeto (Ruivo et al., 2010) e enquadrado 

no Modelo para Mudança da PBE de Larrabee (2011), após determinarmos como problema o 

défice de conhecimento dos enfermeiros relativo às CNT em SAV, pretendemos otimizar o 

desempenho dos enfermeiros no que concerne ao desenvolvimento de CNT em contexto de 

SAV, culminando em ganhos efetivos na qualidade e segurança dos cuidados. 
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Com base no plano de intervenção delineado para o PIP, procedemos à elaboração de uma 

revisão integrativa da literatura com redação de um artigo científico para futura publicação, à 

construção e divulgação de um instrumento de colheita de dados até ao momento não validado, 

à construção e divulgação de um manual designado por Guia de Apoio à Equipa sobre as CNT 

em SAV, assim como à efetivação de duas sessões de formação com vista ao desenvolvimento 

de CNT nos enfermeiros em SAV. Reconhecemos como limitação significativa, a impossibili-

dade de realizar simulação presencial como via de treino e desenvolvimento das CNT, assim 

como a não reavaliação do projeto implementado, motivado pelo limite cronológico académico 

estipulado, assegurando a continuidade do mesmo através da inclusão e articulação com o res-

ponsável pela formação. 

Através da descrição, análise e reflexão das competências comuns e específicas do enfermeiro 

especialista em EMC-PSC e de mestre em enfermagem, procedemos à fundamentação do pro-

cesso de aquisição e desenvolvimento de competências, enquadrado na regulamentação ético-

deontológica e legal estabelecida, e assente na evidência científica atual, refletindo o processo 

contínuo fomentado, comprovando também o devido sucesso na obtenção do objetivo primor-

dial. 

Exposto isto, consideramos ter respondido eficientemente perante as adversidades, com foco 

na melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados à PSC e promovendo a excelência 

do exercício profissional, demonstrando sucesso no cumprimento dos objetivos propostos no 

presente Relatório, que brevemente após apresentação e discussão em provas públicas, culmi-

nará no término de um capítulo formativo crucial. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Ética  

do CHUA - Unidade Portimão 

 

 

Assunto: Parecer da Comissão de Ética para autorização de Projeto de Intervenção 

 

Eu, André Filipe Carapinha Nogueira, enfermeiro com cédula profissional 

nº75056 a exercer funções no Instituto Nacional de Emergência Médica afeto à 

ambulância de Suporte Imediato de Vida do Centro Hospital Universitário do Algarve - 

Unidade de Lagos, venho por este meio solicitar a análise e parecer do Conselho de Ética 

relativo ao projeto de intervenção que pretendo desenvolver. 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de Especialização em 

Enfermagem Médico-cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica [EMC-PSC], deliberado 

pelo aviso 5622/2016, publicado a 2 de maio de 2016 no n.º 84 do Diário da Republica - 

2ª serie, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, 

encontro-me a realizar a unidade curricular de “Estágio Final” na Unidade de 

Internamento de Doentes Agudos - Portimão, a qual decorre entre 16 de novembro de 

2020 a 9 de abril 2021. 

Integrado na metodologia de avaliação da unidade curricular, é solicitado a realização de 

um Projeto de Intervenção [PI] com enfoque na investigação em serviço, sendo analisado 

após reunião com o enfermeiro chefe do serviço e orientador clínico, a pertinência da 

análise do conhecimento dos enfermeiros do serviço, relativo às competências não 

técnicas [CNT] dos Enfermeiros em contexto de Suporte Avançado de Vida (SAV) como 

determinante na segurança do doente crítico. O processo de investigação assenta no ramo 

de “Segurança e qualidade de vida”, tendo como objetivo geral a promoção da segurança 

da Pessoa em Situação Crítica (PSC) através da capacitação e melhoria do conhecimento 

e desempenho dos enfermeiros no que concerne às CNT. 

A coordenação pedagógica e orientação científica encontra-se a cargo da Professora 

Doutora Maria Antónia Costa da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Beja e a orientação clínica a cargo do enfermeiro especialista em EMC-PSC João 

Gonçalves. 
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Entenda-se por CNT o recurso às habilidades cognitivas, pessoais e sociais que 

em complemento com as competências técnicas, contribuem para a segurança e o 

eficiente desempenho das tarefas no local de trabalho (Cant, 2016). Consideramos assim, 

que as CNT são uma componente fulcral nos dias que decorrem, uma vez que os desafios 

com que nos confrontamos na prestação de cuidados, cada vez mais remetem para falhas 

comprovadas na ausência de CNT ao invés da falta de experiência clínica (Pires, 2018). 

De forma a caracterizar a população e reforçar a fundamentação e pertinência da 

temática, pretendemos aplicar um questionário de caracterização sociodemográfico e 

análise da relevância do tema (Anexo). Posteriormente, de forma a proceder ao respetivo 

diagnostico da situação, pretendemos elaborar um questionário dirigido à colheita de 

dados relativa às competências não técnicas dos enfermeiros em contexto de SAV, sendo 

o instrumento submetido a revisão por um grupo de instrutores certificados pelo Conselho 

Europeu de Ressuscitação ou pela American Heart Association, de forma a minimizar o 

risco de enviesamento. Posteriormente ao diagnóstico da situação, será elaborada uma 

metodologia de formação em serviço com o objetivo de otimizar o desempenho da equipa, 

sendo que poderá decorrer através de videoconferência e/ou presencial, garantido o 

respeito e cumprimento na integra das regras de segurança impostas pelo período de 

pandemia que vivenciamos da SARS-CoV-2. De forma a avaliar os resultados da 

metodologia aplicada, pretende-se à posterior, aplicar novamente o questionário 

elaborado, de forma a analisar a aquisição de competências adquiridas. 

Importa ressalvar, que será garantido na integra o anonimato e confidencialidade 

dos dados tratados, assim como o consentimento informado, esclarecido e livre de todos 

os participantes, sendo o mesmo expresso através de documento próprio para o efeito 

(Anexo). 

Na expetativa de obter parecer positivo, apresento desde já disponibilidade para facultar 

qualquer informação que considerem pertinente. 

Grato pela atenção dispensada,  

Portimão, 8 de janeiro de 2021 

Pede deferimento, 

 

____________________________________ 

(André Filipe Carapinha Nogueira) 

(andrefcnogueira@hotmail.com/963295282) 



 
 

 
nov-21 | Página 108 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  

Página 3 de 3 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Cant, R., Porter, J., Cooper, S., Roberts, K., Wilson, I., Gartside, C. (2016) 

Improving the non-technical skills of hospital medical emergency teams: The 

Team Emergency Assessment Measure (TEAMTM). Revista Emergency Medicine 

Australasia, nº28, 641–46 

• Pires, S., Monteiro, S., Pereira, A., Stocker, J., Chaló, D., Melo E. (2018) Escala 

de avaliação de habilidades não técnicas em enfermagem: construção, 

desenvolvimento e  

 

 

 

 

 



 
 

 
nov-21 | Página 109 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 110 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 111 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 112 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 113 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 114 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  



 
 

 
nov-21 | Página 115 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II. Resumo artigo científico “Competências Não Técnicas em Suporte Avançado de 

Vida como Determinante na Segurança do Doente Crítico: Revisão Integrativa da Literatura” 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 116 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 1 

COMPETÊNCIAS NÃO TÉCNICAS EM SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA COMO DETERMINANTE NA 
SEGURANÇA DO DOENTE CRÍTICO: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

COMPETENCIAS NO TÉCNICAS DE SOPORTE AVANZADO 
DE VIDA COMO DETERMINANTE EN LA SEGURIDAD DEL 
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INTEGRATIVE REVIEW 
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RESUMO 

 

Objetivos: Identificar quais as competências não técnicas em Suporte Avançado de Vida 
inerentes às equipas de reanimação intra-hospitalar, e compreender a sua importância como 

determinante na segurança do doente crítico. Método: Revisão integrativa através de pesquisa 
na PubMed de estudos publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, identificados 43 

e selecionados 9. Resultados: Os estudos identificaram quais os domínios das competências 
não técnicas das equipas em Suporte Avançado de Vida, mas também o seu impacto na 

segurança do doente crítico. Conclusões: Os domínios de liderança, tomada de decisão, 
delegação de tarefas, comunicação, trabalho em equipa, concordância com o algoritmo, 

briefing/debriefing e gestão da informação, foram os mais relatados. As equipas que 

apresentaram melhor desempenho das competências não técnicas demonstraram melhores 

resultados nas competências técnicas interferindo no potencial de recuperação e na segurança 

do doente. Descritores: Competências não técnicas; suporte avançado de vida; ressuscitação 

cardiopulmonar. 

 

RESUMEN 

 

Objetivos: Identificar las competencias no técnicas en el soporte avanzado de vida inherentes 
a los equipos de reanimación intrahospitalar, y comprender su importancia como determinante 

en la seguridad del paciente crítico. Método:Revisión integrada através de búsqueda en la 

PubMed de estudios publicados entre Enero de 2010 y Diciembre de 2020; identificados 43 y 

seleccionados 9. Resultados:Los estudios identificaron cuáles son los dominios de las 
competencias no técnicas de los equipos en soporte avanzado de vida pero también el impacto 

en la seguridad del paciente crítico. Conclusiones:Los dominios de liderazgo, toma de 
decisiones, delegación de tareas, comunicación, trabajo en equipo, concordancia con el 

algoritmo, briefing/debriefing y gestión de la información, fueron los más relatados. Los 

equipos que presentaron mejor desempeño de las competencias no técnicas demostraron 

mejores resultados en las competencias técnicas interfiriendo en el potencial de recuperación y 

en la seguridad del paciente. Descriptores: Competencias no técnicas; soporte avanzado de 

vida; resucitacion cardiopulmonar 
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ABSTRACT 

 

Objectives: Identify which non tecnichal skills in Avanced Life Support that are inherent to 
the intra hospitalar reanimation teams, and understand their importance as determinant in the 

safety of the critical patient. Method: Integrative review through research in pubMed of 
published studies between 2010 january and december 2020, being identified 43, na selected 9. 

Results: The studies identified which are the domains of the non technical skills in the Avanced 
Life Support teams, but also their impact in the safety of the critical patient. Conclusion: The 

domains of leadership, decision making, algorithm agreement, briefing\debriefing and 

management of information, were the more related. The teams that showed better performance 

in non technical skills showed better results in technical skills, interfering in the recovery 

potential, and in the patient safety. Descriptors: Non technical skills, Avanced Life Support, 

cardiopulmonary ressuscitation.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar em intercorrências na área da emergência médica, no contexto da prática clínica, 

remete-nos para ocorrências comuns na envolvência de doentes com patologia em fase aguda, 

na qual a resolução de problemas emergentes identificados depende da rápida e direcionada 

adoção de estratégias, como ponto fulcral na melhoria dos resultados (1). Com vista à prevenção 

ou reversão da deterioração clínica identificada, médicos e enfermeiros, através de 

competências específicas e diferenciadas, organizam-se enquanto equipas de reanimação e 

adotam metodologias de trabalho com base em diretrizes de Suporte Avançado de Vida (SAV) 

mundialmente certificadas e validadas, evitando desfechos desastrosos, como por exemplo, a 

paragem cardiorrespiratória (PCR). 

Na Europa a PCR acomete entre 55 a 113 indivíduos por cada 100.00 habitantes/ano. É 

complexo determinar a incidência em contexto intra-hospitalar, derivado a critérios de 

admissão e indicações de não reanimação, mas estima-se que esta seja entre 1 a 5 indivíduos 

por cada 1000 admissões (2). Recordando que os doentes que desencadeiam PCR intra-

hospitalar apresentam comorbilidades significativas, com influência no potencial de 
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Apêndice III. Análise SWOT 
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INTERNO 

PO
SI
T
IV
O
 

FORÇAS 
 

§ Enfermeiros interessados nos ga-
nhos da qualidade dos cuidados; 

§ Consentimento e motivação da do-
cente orientadora, enfermeiro chefe 
e enfermeiro orientador; 

§ Auto-motivação por pertinência do 
tema com impacto direto na ativi-
dade profissional e formativa en-
quanto instrutor; 

§ Défice de conhecimento e investiga-
ção sobre CNT nos enfermeiros; 

§ Ausência de custos adicionais; 

FRAQUEZAS 
 

§ Enfermeiros desmotivados e desinte-
ressados na aquisição de novos conhe-
cimentos por exaustão física e emoci-
onal do período de pandemia SARS-
CoV2; 

§ Défice de formação e treino sobre 
CTN em SAV; 

§ Limitação dos enfermeiros em assumi-
rem a liderança da equipa por motivos 
institucionais e culturais; 

 
 N

E
G
A
T
IV
O
 

OPORTUNIDADES 
 

§ Desenvolvimento do conhecimento 
e desempenho das CNT; 

§ Promoção da qualidade dos cuida-
dos e segurança da PSC; 

§ Elaboração de questionário sobre 
CNT em SAV para posterior valida-
ção; 

§ Criação de grupo de trabalho com 
instrutores de SAV para partilha de 
conhecimentos e experiências; 

§ Aumento da confiança dos enfer-
meiros enquanto líderes de equipa; 

AMEAÇAS 
 

§ Constrangimentos na formação pre-
sencial dos enfermeiros devido às pre-
cauções de segurança do período de 
pandemia SARS-CoV2; 

§ Limitação de recursos humanos im-
posto por ausências imprevistas (bai-
xas médicas/isolamentos); 

§ Escassez de tempo para elaborar e im-
plementar o projeto; 

 

EXTERNO 
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Apêndice IV. Questionário de caracterização sociodemográfica, académica e profissional e re-

levância da problemática 
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PARTE I 

Após leitura, selecione com uma cruz (x) apenas uma das seguintes opções: 

 

 
Masculino    Feminino  

 

 
20-29  30-39  40-49  ³ 50  

 
 

PARTE II 
 

 

 
0-4   5-9   10-14  ³ 15  

 

 
0-4   5-9   10-14  ³ 15  

 

 
Bacharelato   Licenciatura  Pós-graduação  Especialidade 

 Mestrado     Doutoramento  

 
Caso tenha selecionado a opção “especialidade” descreva qual: 
 
________________________________________________ 
 
 

 
Sim     Não  

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, 
ACADÉMICA E PROFISISONAL E RELEVÂNCIA DA PROBLEMÁTICA 

Género 

Idade (anos) 

Experiência profissional (anos) 

Experiência em doente crítico (anos) 

Habilitações académicas 

Formação em Suporte Avançado de Vida 
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Caso tenha selecionado a opção “sim” indique há quanto tempo realizou: 
 

0-5   6-10   10-15  ³ 16  
 
 

PARTE III 

Após leitura, selecione com uma cruz (x) apenas uma das seguintes opções: 

 

 
Sim      Não  

 

 
Sim      Não  

 
Sim      Não  

 
Sim      Não  

 

 
Sim      Não  

 

 
Sim      Não  

 

 
Sim      Não  

 
  

Considera ter conhecimento suficiente sobre competências não técnicas? 

Após a formação de base em Enfermagem realizou alguma ação de formação em que foi 
abordado as competências não técnicas? 

Relativo ao serviço onde está inserido, já esteve envolvido na prestação de cuidados em 
contexto de Suporte Avançado de Vida (SAV)? 

Considera importante as competências não técnicas em SAV? 

Considera que as competências não técnicas influenciam no outcome do doente no contexto 
do SAV? 

Considera que as competências não técnicas podem beneficiar a dinâmica da equipa no 
contexto do SAV? 

Considera pertinente o desenvolvimento de competências não técnicas na equipa de 
Enfermagem do serviço onde está inserido? 
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Apêndice V. Consentimento informado, esclarecido e livre  
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Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 
está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi 
feita, queira, por favor, assinar este documento. 

 
TÍTULO DO PROJETO 

 
COMPETÊNCIAS NÃO TÉCNICAS DOS ENFERMEIROS EM CONTEXTO DE 
SUPORTE AVANÇADO DE VIDA: DETERMINANTE NA SEGURANÇA DO DOENTE 
CRÍTICO 
 

 

INVESTIGADORES 
 

Aluno: Enfermeiro André Nogueira 

Orientador clínico: Enfermeiro Especialista João Gonçalves 

Orientador pedagógico: Professora Maria Antónia Costa 

 

INTRODUÇÃO 

 
No âmbito da Unidade Curricular Estágio Final e Relatório pretende-se desenvolver um projeto 

de intervenção profissional na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência 

[UCISU2] do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) - Unidade de Portimão com 

o objetivo de promover a qualidade e segurança dos cuidados à Pessoa em Situação Crítica. 

Para a concretização do projeto de intervenção é necessário em primeira instância, proceder à 

caracterização da população e pertinência do tema seguido do diagnóstico da situação, motivo 

pelo qual solicitamos a sua colaboração no preenchimento do seguinte questionário.  

O mesmo encontra-se dividido em quatro partes, sendo a primeira referente à caracterização 

socio-demográfica, a segunda à académica e profissional, a terceira relativa à pertinência da 

implementação e a quarta e última ao diagnóstico da situação. 

 

O projeto foi submetido para o Conselho de Ética do CHUA o qual obteve parecer favorável. 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE 
(de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 
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A participação no questionário é de carácter voluntário, encontrando-se garantido o anonimato 

e a confidencialidade dos dados tratados, sendo a análise dos mesmos restrito ao âmbito 

académico de investigação. Realçamos que o seu contributo assume extrema importância para 

o desenvolvimento deste projeto. 

 

Agradecemos desde já a disponibilidade e colaboração. 

Alguma questão estamos ao dispor. 

Contacto: André Nogueira (andrefcnogueira@hotmail.com) 

 

 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 
foram fornecidas. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 
neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar no estudo e 
permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão 
utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são 
dadas. 

Após leitura e compreensão do supracitado, sem prejuízo a desistência da participação 
no decorrer do processo de investigação, declaro que aceito participar de forma voluntária no 
projeto apresentado. 

Sim   Não  
 

Caso tenha selecionado a opção “sim” indique um código numérico aleatório de 4 dígitos. 
 

S   Não 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E 

LIVRE 
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Apêndice VI. Acesso aos instrumentos de colheita de dados por via informática  
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Acesso hiperligação: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKoFSJFrabp2mfMUqqYGSj7-

ce2Vcn7s0mKkdarLyqjE_YZw/closedform 

 

Acesso QR Code: 
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Apêndice VII. Proposta do Projeto de Intervenção Profissional  
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RESUMO 
 

Embora o enfoque da qualidade da reanimação seja maioritariamente atribuído ao desempenho 

das competências técnicas das equipas em Suporte Avançado de Vida, existe também 

associação dos resultados a fatores como coordenação eficaz, liderança e boa comunicação, 

fatores estes que encaminham para outra unidade de competência, que designamos por 

competências não técnicas. 

Entenda-se por competências não técnicas o recurso às habilidades cognitivas, pessoais e 

sociais que em complemento com as competências técnicas, contribuem para a segurança e o 

eficiente desempenho das tarefas no local de trabalho. 

Sendo os padrões de qualidade e segurança uma constante prioridade nos serviços de saúde e, 

embora os estudos das últimas décadas se concentrem na análise das competências técnicas, 

existe nos dias de hoje um reconhecimento crescente de que erros clínicos podem ser atribuídos 

a limitações nas competências não técnicas, chegando mesmo a estimar que podem representar 

70 a 80% dos erros em cuidados de saúde. 

O projeto de intervenção profissional encontra-se organizado através da metodologia de projeto 

de investigação e assenta no ramo de “segurança e qualidade de vida” com o objetivo de 

promover a qualidade e segurança dos cuidados à Pessoa em Situação Crítica através do 

aumento do conhecimento dos enfermeiros com melhoria do desempenho no que concerne às 

competências não técnicas em contexto de Suporte Avançado de Vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de Especialização em 

Enfermagem Médico-cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica [EMC-PSC], deliberado pelo 

aviso 5622/2016, publicado a 2 de maio de 2016 no n.º 84 do Diário da Republica - 2ª serie, a 

decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, encontro-me a realizar 

a unidade curricular de “Estágio Final” na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de 

Urgência [UCISU2] - Portimão, a qual decorre entre novembro de 2020 a abril de 2021. 

Integrado na metodologia de avaliação da unidade curricular, é solicitado a realização de um 

Projeto de Intervenção Profissional [PIP] com enfoque na investigação em serviço, sendo 

analisado após reunião com o enfermeiro chefe do serviço e orientador clínico, a pertinência da 

análise do conhecimento e perceção dos enfermeiros do serviço, relativo às competências não 

técnicas [CNT] em contexto de Suporte Avançado de Vida [SAV] como determinante na 

segurança da pessoa em situação crítica. 

A coordenação pedagógica e orientação científica encontra-se a cargo da Professora Maria 

Antónia Costa da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja e a orientação 

clínica a cargo do enfermeiro especialista em EMC-PSC João Gonçalves. 

De forma a planear e implementar o PIP, seguimos o enquadramento de metodologia de projeto 

através do diagnóstico da situação, definição de objetivos, planeamento, execução/avaliação e 

divulgação dos resultados, a qual consiste num método que segundo Ruivo, Ferrito & Nunes 

(2010:2) encontra-se “centrada num problema real identificado e na implementação de 

estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução”. 

De forma a facilitar a análise e compreensão do PIP, o seguinte documento encontra-se 

dividido em três partes, sendo que a primeira faz referência aos objetivos e planeamento das 

atividades de forma a simplificar a compreensão e enquadramento da aplicação, a segunda parte 

à metodologia de projeto adotada e a terceira e última corresponde ao cronograma para 

enquadrar o tempo de ação. 

O presente documento encontra-se redigido com base no novo acordo ortográfico em vigor, 

bem como cumpre com os critérios da 6ª edição da American Psychological Association (APA, 

2012). 
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1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

Embora o enfoque da qualidade da reanimação seja maioritariamente atribuído ao 

desempenho das competências técnicas [CT] das equipas em SAV, existe também associação 

do resultado a fatores como coordenação eficaz, liderança e boa comunicação, encaminhando 

assim para outra unidade de competência, que designamos por CNT (Gabr, 2019). 

Entenda-se por CNT o recurso às habilidades cognitivas, pessoais e sociais que em 

complemento com as CT, contribuem para a segurança e o eficiente desempenho das tarefas no 

local de trabalho (Cant et al., 2016). 

Com base na análise da Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-2020, através do 

despacho n.º 5613/2015 de 27 de maio, constata-se que com vista ao reforço da melhoria da 

segurança nos cuidados de saúde, a mesma incide em diversos aspetos fulcrais como o 

desenvolvimento tecnológico, farmacológico, e com superior destaque, o aumento exponencial 

de nova evidência científica (MS, 2015). Sabendo que, “a evidência tem demonstrado que as 

unidades de saúde que negligenciam a cultura interna de segurança e, consequentemente, o 

investimento em boas práticas clínicas têm um risco dez vezes maior de ocorrência de 

incidentes” (MS, 2015:13551), impõe-se o desafio aos serviços prestadores de cuidados que 

integrem num quadro de melhoria contínua de qualidade e segurança (MS, 2015). 

Sendo os padrões de qualidade e segurança uma constante prioridade nos serviços de saúde e, 

embora os estudos das últimas décadas se concentrem na análise das CT, existe nos dias de hoje 

um reconhecimento crescente de que erros clínicos podem ser atribuídos a limitações nas CNT, 

chegando mesmo a estimar que podem representar 70 a 80% dos erros em cuidados de saúde 

(CPR, 2015; Cant et al., 2016). Constate-se assim, que as CNT são uma componente fulcral, 

uma vez que os desafios com que nos confrontamos na prestação de cuidados, cada vez mais 

remetem para falhas comprovadas no seu défice ou ausência ao invés da falta de experiência 

clínica (Pires et al., 2018). 

No entanto, embora as CNT insuficientes remetam para uma das principais causas de erros 

evitáveis na área médica, sugere-se que o conhecimento e treino podem reduzir 

significativamente os danos e melhorar o prognóstico, sendo com base nestes princípios que 

surge a pertinência do nosso PIP (Gabr, 2019). Sendo considerado como ponto de partida da 

investigação, uma situação que desencadeie questões, desconforto ou mesmo inquietação, 

remete obrigatoriamente para algo que pede uma explicação ou pelo menos uma melhor 
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compreensão, motivo pelo qual nos leva a debruçar sobre a questão das competências não 

técnicas dos enfermeiros em contexto de Suporte Avançado de Vida como determinante na 

segurança do doente crítico (Fortin, 2009). 
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2. OBJETIVOS 

 

O seguinte projeto de intervenção apresenta como objetivo geral: 

 

• Promover a qualidade e segurança dos cuidados à PSC em contexto de Suporte 

Avançado de Vida. 

 

No que diz respeito aos objetivos específicos delineamos: 

 

1. Elaborar um instrumento de avaliação de CNT em contexto de SAV; 

2. Identificar qual a perceção/conhecimento dos enfermeiros sobre CNT em SAV; 

3. Capacitar os enfermeiros para o desenvolvimento de CNT em SAV; 

4. Incentivar os enfermeiros a assumir ou colaborar na liderança da equipa de SAV; 

5. Construir um documento de consulta prático sobre CNT em SAV. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Contexto clínico: 
Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve – Unidade de Portimão. 

 

Amostra:  
Enfermeiros da UCISU2 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade de Portimão. 

 

Critérios de inclusão:  
Totalidade dos enfermeiros que exerçam funções na equipa da UCISU2 do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve – Unidade de Portimão. 

 

Critérios de exclusão: 
Enfermeiros que não exerçam funções na equipa da UCISU2 do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve – Unidade de Portimão. 

 

Atividades metodológicas: 
 

• Elaboração de análise SWOT (APÊNDICE A); 

• Elaboração de consentimento informado, esclarecido e livre (APÊNDICE B) 

• Aplicação de questionário online (Google Forms) referente à caracterização 

sociodemográfica, académica e profissional, assim como acerca da pertinência do tema 

(APÊNDICE C); 

• Elaboração de instrumento sobre CNT em contexto de SAV (APÊNDICE D); 

• Efetivação de reunião com grupo de instrutores de SAV certificados pelo Conselho 

Europeu de Ressuscitação ou pela American Heart Association para revisão do 

instrumento de colheita de dados de forma a minimizar o risco de enviesamento; 

• Aplicação do instrumento desenvolvido aos enfermeiros da UIDA para avaliar a 

perceção das CNT em contexto de SAV; 

• Realização de formação sobre CNT em SAV aos enfermeiros através de 

videoconferência com gravação; 

• Aplicação de questionário online de avaliação da sessão de formação; 
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• Construção de documento de consulta prático e sistematizado sobre as CNT em SAV; 

 

De forma a avaliar os resultados da metodologia utilizada, pretende-se à posterior, recorrer ao 

instrumento de avaliação do conhecimento e perceção das CNT em contexto de SAV 

previamente aplicado, de forma a identificar e analisar os ganhos alcançados na aplicação do 

projeto. 

 

Instrumento de recolha de dados: 
Os dados relativos à caraterização sociodemográfica, académica/profissional e pertinência do 

tema são recolhidos através do preenchimento de questionário online para o efeito. 

Os dados relativos à avaliação do conhecimento e perceção das CNT dos enfermeiros em 

contexto de SAV, são recolhidos através do instrumento elaborado após revisão pelo grupo de 

instrutores previamente identificados. 

O tratamento de dados estatísticos está previstos ser processado através do programa 

informático Excel. 

 

Questões éticas:  

Está garantido na integra o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos e tratados, 

assim como o consentimento informado, esclarecido e livre de todos os participantes, sendo o 

mesmo expresso através de documento próprio para o efeito (APÊNDICE B). 

 

Recursos/custos: 
Não está previsto o consumo de recursos nem custos adicionais. 
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4. CRONOGRAMA 
 
 

FASES 
TEMPO 

 
ATIVIDADES 
 

ANO/MÊS/QUINZENA 
2020 2021 

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 
1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 

Id
en
tif
ic
aç
ão
 Reunião com prof. coordenador, chefe e orientador                     

Pesquisa bases dados científicas                     
Diagnóstico da problemática                     
Análise SWOT                     
Definir objetivo geral e específicos                     
Diálogo informal com a equipa                     

Pl
an
ea
m
en
to
 Pedir parecer à comissão de ética CHUA                      

Elaborar consentimento informado                     
Elaborar questionário sociodemográfico/necessidades                     
Elaborar instrumento de avaliação de CNT                     
Criar grupo de instrutores certificados para revisão                     

E
xe
cu
çã
o 

Aplicar consentimento informado                     
Aplicar questionário sociodemográfico/necessidades                     
Aplicar questionário conhecimento                     
Elaborar sessão de formação em serviço e avaliação                     
Efetivar formação em serviço sobre CNT                     
Construir documento de consulta CNT                     

A
va
lia
çã
o Análise dos resultados                     

Divulgação dos resultados                     
Elaborar e divulgar panfleto de apoio à decisão                     
Aplicar instrumento de avaliação de CNT                     

Criação de grupo para validação de questionário                     

Tabela 1. Cronograma atividades previstas 



 
 

 
nov-21 | Página 142 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  

 13 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

• American Psychological Association [APA]. (2012). Manual de publicação da APA. 

Porto Alegre: Penso Editora. 

• Cant, R., Porter, J., Cooper, S., Roberts, K., Wilson, I., Gartside, C. (2016). Improving 

the non-technical skills of hospital medical emergency teams: The Team Emergency 

Assessment Measure (TEAMTM). Revista Emergency Medicine Australasia, nº28, 641–

46. 

• Conselho Português de Ressuscitação [CPR]. (2015). Suporte Avançado de Vida - 

Edição 2015 das Recomendações ERC. Tradução para Português. 7th ed. Bélgica: ERC. 

• Fortin, M. F. (2009). Fundamentos e Etapas no Processo de Investigação.  (03-2009). 

Lusodidacta. ISBN: 97898980751. 

• Loures Gabr A K. (2019). The importance of nontechnical skills in leading 

cardiopulmonary resuscitation teams. Journal of the Royal College of Physicians of 

Edinburgh. nº49 (2),112-116. 

• Ministério da Saúde [MS]. (2015). Despacho nº 5613/2015 de 27 de maio. Diário da 

República n.º 102 – 2.ª série. 13550-13551. 

• Pires, S., Monteiro, S., Pereira, A., Stocker, J., Chaló, D., Melo E. (2018). Escala de 

avaliação de habilidades não técnicas em enfermagem: construção, desenvolvimento e 

validação. Ver. Latino-Am. Enfermagem, nº26 (3042), 1-8. 

• Ruivo, M. A., Ferrito, C. & Nunes, L. (2010). Metodologia de projecto: colectânea 

descritiva de etapas. Percursos, n.º 15, 1-38. 



 
 

 
nov-21 | Página 143 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII. Cronograma do Projeto de Intervenção Profissional  
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Apêndice XI. Instrumento final de avaliação das CNT em SAV  



 
 

 
nov-21 | Página 150 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

  

Página 1 de 2 
 

Questionário de Competências Não Técnicas em Contexto de Suporte Avançado de 

Vida 

(Nogueira, André; Costa, Antónia; Gonçalves, João) 

 

Solicitamos que responda ao seguinte questionário com base na avaliação que faz ao 

desempenho habitual, tendo em conta as experiências clínicas, inserido numa equipa de 

Suporte Avançado de Vida. 

Utilize a escala de respostas apresentada para avaliar cada um dos itens. 

Deverá ter em consideração a definição dos seguintes conceitos: 
Cenário: diz respeito ao momento desde que se identifica a necessidade de intervenção 
até à resolução do problema 
Líder: diz respeito ao responsável pela equipa de Suporte Avançado de Vida 
 
Escala 1 2 3 4 5 
Descritor Discordo 

totalmente 
Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

 Escala 1 2 3 4 5 
1 O líder demonstra uma atitude calma transmitindo confiança e 

tranquilidade à equipa? 
     

2 Enquanto membro da equipa, estou recetivo à opinião e 
sugestões de melhoria? 

     

3 Após o término do cenário, os elementos da equipa são 
incentivados a compartilhar as suas impressões? 

     

4 O líder da equipa é claramente identificado?      
5 Sei utilizar todo o equipamento e material clínico disponível?      
6 Tenho acesso à informação atualizada sobre o desenrolar do 

cenário? 
     

7 Sou incentivado a contribuir para a estratégia de identificação 
e resolução de problemas? 

     

8 O líder da equipa atribui tarefas individualmente aos 
elementos? 

     

9 A decisão de suspender a reanimação é partilhada entre a 
equipa? 

     

10 Sei o nome de todos os elementos da equipa?      
11 Enquanto membro da equipa, demonstro disponibilidade para 

colaborar com outros elementos quando termino a minha 
tarefa? 
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12 Confirmo verbalmente ao líder a informação por ele 
transmitida para indicar que ouvi, interpretei e compreendi 
corretamente? 

     

13 Sei claramente qual a minha função na equipa?      
14 O líder da equipa é sempre o elemento mais capacitado para 

assumir a função? 
     

15 O líder da equipa executa tarefas práticas no decorrer do 
cenário? 

     

16 A distribuição de tarefas é realizada no início do cenário?      
17 O líder é aceite por todos os elementos da equipa?      
18 Tenho capacidades de assumir a liderança da equipa?      
19 A distribuição de tarefas é por prioridades com base no 

cenário? 
     

20 O líder corrige os membros da equipa quando a execução não 
está em conformidade? 

     

21 Executo tarefas iguais em simultâneo com outros elementos?      
22 O líder demonstra consciência do desenrolar geral do cenário?      
23 Existe planeamento das intervenções de forma a executar 

imediatamente no momento indicado? 
     

24 As causas potencialmente reversíveis são analisadas?      
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Apêndice XII. Planificação da reunião de discussão do instrumento de avaliação  
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Apêndice XIII. Resultados instrumento de avaliação  
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Apêndice XIV. Gráficos dos resultados do preenchimento do instrumento de avaliação  
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Pergunta 4 - O líder da equipa é claramente identificado? 
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Questão 5 - Sei utilizar todo o equipamento e material clínico disponível? 

Pergunta 6 - Tenho acesso à informação atualizada sobre o desenrolar do 
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Pergunta 8 - O líder da equipa atribui tarefas individualmente aos elementos? 
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Pergunta 10 - Sei o nome de todos os elementos da equipa? 
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Pergunta 12 - Confirmo verbalmente ao líder a informação por ele transmitida 
para indicar que ouvi, interpretei e compreendi corretamente? 
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Pergunta 16 - A distribuição de tarefas é realizada no início do cenário? 
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Pergunta 18 - Tenho capacidades de assumir a liderança da equipa? 
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Pergunta 20 - O líder corrige os membros da equipa quando a execução não 
está em conformidade? 
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Pergunta 22 - O líder demonstra consciência do desenrolar geral do cenário? 
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Pergunta 24 - As causas potencialmente reversíveis são analisadas? 
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Apêndice XV. Apresentação da sessão de formação CNT  



 
 

 
nov-21 | Página 172 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 173 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 174 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 175 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 176 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

  



 
 

 
nov-21 | Página 177 

 

Competências Não Técnicas dos Enfermeiros em Contexto de Suporte Avançado de Vida: Determinante na Se-
gurança do Doente Crítico | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XVI. Questionário de avaliação da sessão de formação CNT  
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Apêndice XVII. Plano de sessão da formação CNT  
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 Conteúdos Estratégias Recursos Metodologia Avaliação Tempo 

Introdução 

Apresentação da sessão; 

Apresentação do formador; 

Definição dos objetivos da 

sessão; 

Contextualização do tema; 

Breve exposição; 

Recurso 

multimédia 

(Computador com 

microfone, 

câmara e colunas) 

Expositivo 

Observação da 

participação, 

motivação e 

aplicação dos 

conteúdos 

10 min 

Desenvolvimento 

Definição de competências 

não técnicas (CNT); 

Visão global das CNT; 

Demonstração de vídeo com 

défice e incremento de CNT; 

Apresentação, análise e 

discussão dos resultados do 

instrumento de avaliação 

aplicado; 

Apresentação de 

Vídeos; 

Brainstorming; 

Diálogo refletido; 

Questões abertas; 

Breve exposição; 

Recurso 

multimédia 

(Computador com 

microfone, 

câmara e colunas) 

Expositivo 

Interrogativo 

Demonstrativo 

Observação da 

participação, 

motivação e 

aplicação dos 

conteúdos 

45 min 

Conclusão 
Síntese da sessão; 

Esclarecimento de dúvidas; 

Avaliação da sessão; 

Breve exposição; 

Diálogo refletido; 

Recurso 

multimédia 

(Computador com 

microfone, 

câmara e colunas) 

Expositivo 

Interrogativo 

Aplicação 

questionário de 

avaliação 

5 min 

 

PLANEAMENTO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

Identificação da ação de formação 
Formação: Competências não técnicas em contexto de Suporte Avançado de Vida: determinante na segurança do doente crítico 

Data/hora de sessão: 29/04/2021- 11h/12h e 18h/19h_                              Nº total de sessões:  2 

Formador:  André Nogueira 

Destinatários: Enfermeiros UIDA - Unidade Portimão 

 
 
Duração da sessão:  Presencial     Teórica     Prática 
 
 
Objetivo Geral Compreender o processo de competências não técnicas em contexto de Suporte Avançado de Vida 

Objetivos Específicos § Definir o conceito de competências não técnicas (CNT); 

§ Evidenciar a importância das CNT em SAV; 

§ Enumerar as principais CNT em SAV; 

§ Consolidar o conhecimento dos enfermeiros sobre CNT em SAV; 

§ Refletir sobre os resultados da perceção dos enfermeiros da UIDA sobre CNT em SAV. 
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Apêndice XVIII. Divulgação sessão de formação CNT  
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Apêndice XIX. CNT em SAV: Guia de Apoio à Equipa
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Apêndice XX. Projeto de estágio  
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CCIH - Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar 

CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

CMPCP - Centro Municipal de Proteção Civil de Portimão 

CNT - Competências não técnicas 

CTM-IM - Critical Trauma Management - International Meeting 

EMC–PSC - Enfermagem Médico-cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

PSC - Pessoa em situação crítica 

SARS-CoV-2 - Síndrome Respiratória Aguda Grave - Coronavírus - 2 

UCISU2 - Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência 2 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular designada por Estágio Final inserida no Curso de 

Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de especialização Enfermagem Médico-

cirúrgica – A Pessoa em Situação Critica [EMC–PSC], a decorrer na Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Beja, prevê-se a elaboração de um documento que delineie o 

desenvolvimento de competências no decorrer do período de ensino, culminando assim, na 

elaboração do seguinte Projeto de Estágio. 

Direcionando o enfoque na consolidação e aquisição de competências científicas, 

técnicas e humanas com vista à prestação de cuidados de enfermagem gerais e especializados, 

após manifestada preferência, foi proporcionado o início do percurso de estágio na Unidade 

de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência [UCISU] do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve [CHUA] – Unidade de Portimão, percurso este previsto, a decorrer de 16 de 

novembro de 2020 a 30 de abril de 2021, sob a coordenação pedagógica da professora Maria 

Antónia Costa e orientação clínica do enfermeiro especialista em EMC-PSC João Gonçalves. 

Sabendo que, a designação de enfermeiro especialista corresponde a um enfermeiro, a 

quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece determinadas competências (OE, 

2015ª), importa incidir em primeira instância, nos seguintes objetivos de aprendizagem, que 

serão expectáveis alcançar, no decorrer do percurso delineado: 

“- Integre princípios das teorias e modelos concetuais em enfermagem médico-

cirúrgica no processo de cuidados à pessoa em situação crítica e/ou falência 

orgânica; 

- Desenvolva a prática clínica à pessoa/família em situação crítica e/ou falência 

orgânica, fundamentada em sólidos padrões de conhecimento; 

-  Saiba gerir a comunicação interpessoal na relação terapêutica com a 

pessoa/família em processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica; 

- Colabore em articulação com o nível estratégico na conceção dos planos de 

catástrofe/emergência e na liderança das respostas a estas situações; 

- Participe na conceção e implementação de planos de controlo de infeção no 

contexto da pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica; 

- Participa no processo de tomada de decisão ética, suportada em princípios, 

valores e normas deontológicas; 
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- Demonstre uma atitude de aprendizagem contínua, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado e autónomo.” Santiago, Pedro, Ruivo, Costa, 
Marques e Pereira (2020:1). 

Experienciar o contexto da prestação de cuidados num serviço onde a instabilidade 

hemodinâmica da pessoa em processo de doença predomina, vai permitir aperfeiçoar a 

capacidade de julgamento clínico e o processo de tomada de decisão, tornando assim 

imprescindível a elaboração do projeto de estágio, que será reflexo do reconhecimento, 

planeamento, implementação, execução e avaliação das competências comuns e especificas 

da área de especialização de EMC-PSC, assim como irá culminar também na aquisição de 

competências do grau de mestre. 

Desta forma, com a elaboração do seguinte projeto de estágio pretende-se como 

objetivo geral planear o desenvolvimento das competências supracitadas, e como objetivos 

específicos descrever as ações planeadas e as estratégias para as alcançar com o sucesso 

pretendido. Importa mencionar, que a elaboração do projeto não consiste num documento 

estático, uma vez que visa servir de apoio para análise do percurso delineado podendo existir 

necessidades pontuais de revisão de estratégias que melhore demonstrem o sucesso para as 

alcançar. 

 De forma a facilitar a análise e compreensão, o seguinte documento encontra-se 

dividido em três partes, sendo que a primeira faz referência à apresentação e planeamento das 

competências comuns e específicas na área de especialização de EMC-PSC, e a segunda parte 

remete para igual enquadramento, mas referente às competências para aquisição do grau de 

mestre. A terceira e última parte remete para o cronograma de forma a simplificar a 

compreensão do enquadramento temporal, terminado a redação do projeto com a apresentação 

da conclusão e referências bibliográficas. 

 O presente documento encontra-se redigido com base no novo acordo ortográfico em 

vigor, bem como cumpre com os critérios da 6ª edição da American Psychological 

Association (APA, 2012). 
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1. PLANEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Sabemos que, “na procura permanente da excelência no exercício profissional, o 

enfermeiro especialista procura os mais elevados níveis de satisfação da pessoa a vivenciar 

processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica” (OE, 2015c:17241), sendo 

assim fundamental, conhecermos pormenorizadamente não só as competências comuns como 

também as competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC, de forma a 

delinear as estratégias e ações a desenvolver para as alcançar. 

Com vista à obtenção do sucesso pretendido, no decorrer do período de estágio, embora com 

superior enfoque nas primeiras quatro semanas, procurou-se o diálogo com a coordenadora 

pedagógica, enfermeira chefe e enfermeiro orientador, recorrendo assim à elevada capacidade 

de análise dos mesmos, de forma a deliberar a viabilidade do percurso delineado que 

passamos a descrever. 

 
 

1.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros [OE], competências comuns, diz respeito às 

competências que são “(...) partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua elevada 

capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte 

efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 

assessoria” (OE, 2019:4745). 

Reconhecendo assim as competências comuns do enfermeiro especialista, através da 

individualização e aprofundamento dos quatro domínios de competência que correspondem à 

responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos 

cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019), elaboramos a 

seguinte tabela (Tabela 1) como forma de descrever as atividades propostas a desenvolver.
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(C
)  

G
ES
TÃ
O
 D
O
S 
CU
ID
A
D
O
S 

 

 

C1 - Gere os cuidados de enfermagem, 
otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde; 

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos 
recursos às situações e ao contexto, 
visando a garantia da qualidade dos 

cuidados. 

 

o Refletir sobre a articulação da gestão dos cuidados com a equipa multidisciplinar; 

o Promover a gestão eficaz e eficiente dos recursos disponíveis; 

o Analisar a coordenação e gestão da equipa em função das necessidades; 

o Promover ambiente de trabalho calmo, seguro e produtivo; 

o Rever os tipos de liderança e analisar a metodologia evidenciada no serviço; 

o Analisar a delegação de tarefas no contexto dos cuidados à pessoa em situação 

crítica [PSC]. 

(D
)   

D
ES
EN
V
O
LV
IM
EN
TO
 D
A
S 

A
PR
EN
D
IZ
A
G
EN
S 
PR
O
FI
SS
IO
N
A
IS
 

 

 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a 
assertividade; 

 

D2- Baseia a sua praxis clínica 
especializada em evidencia científica. 

 

o Analisar o percurso profissional e refletir sobre as capacidades e limitações 
inerentes nesta etapa; 

o Desenvolver estratégias de gestão dos cuidados perante ambientes indutores de 
stress; 

o Identificar as necessidades de desenvolvimento de conhecimento e competências e 
promover a resolução; 

o Promover a prática baseada na mais recente evidência científica; 
o Desenvolver e publicar uma Revisão Sistemática da Literatura para dar resposta à 
questão “Qual a importância das competências não técnicas em Suporte Avançado 
de Vida inerente às equipas de reanimação intra-hospitalar como determinante na 
segurança da pessoa adulta em situação critica?”; 

o Capacitar a equipa no domínio das competências não técnicas [CNT]; 
o Promover a análise da aquisição de aprendizagens com coordenadora pedagógica e 
enfermeiro supervisor. 
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Tabela 1.  Planeamento do desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista (OE, 2019) 

DOMINIO COMPETÊNCIA ATIVIDADES PROPOSTAS 

(A
)  

R
E
SP
O
N
SA
B
IL
ID
A
D
E
 

PR
O
FI
SS
IO
N
A
L
, É
T
IC
A
 E
 

L
E
G
A
L
 

 

A1 - Desenvolve uma prática 
profissional, ética e legal, na área de 
especialidade, agindo de acordo com as 
normas legais, os princípios éticos e a 

deontologia profissional; 

A2 - Garante práticas de cuidados que 
respeitem os direitos humanos e as 
responsabilidades profissionais. 

 

o Rever os seguintes documentos: deontologia profissional em Enfermagem, © 
Europeia dos Direitos do Homem, convenção sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

o Colaborar com a equipa multidisciplinar na identificação e análise de problemas 
ético-legais; 

o Participar no processo de tomada de decisão com a equipa multidisciplinar; 
o Promover a inclusão do doente/família no processo de tomada de decisão; 
o Demonstrar uma prática baseada na confidencialidade, privacidade, autonomia e 
respeito pelas crenças/valores do doente/família. 

(B
)  

M
E
L
H
O
R
IA
 C
O
N
T
ÍN
U
A
 D
A
 

Q
U
A
L
ID
A
D
E
 

 

B1 - Garante um papel dinamizador no 
desenvolvimento e suporte das iniciativas 
estratégicas institucionais na área da 

governação clínica; 

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, 
gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua; 

B3 - Garante um ambiente terapêutico e 
seguro. 

o Consultar e analisar os protocolos e normas institucionais; 
o Demonstrar disponibilidade para desenvolver formação em serviço baseada nas 
necessidades atuais; 

o Compreender a metodologia de consulta e registo de cuidados no aplicativo B-
ICU.Care®; Clinidata®; SClínico®; 

o Colaborar no reforço de práticas seguras; 
o Elaborar um projeto de intervenção para melhoria continua da qualidade, designado 
por “Competências não técnicas dos enfermeiros em contexto de Suporte Avançado 
de Vida: Determinante na segurança do doente crítico”; 

o Colaborar e incentivar a promoção da saúde dos profissionais no local de trabalho; 
o Identificar possíveis áreas de risco relativo à segurança do doente/família e equipa. 
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1.2. COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

EMC-PSC 

 

No que concerne às competências especificas, a OE reconhece como sendo “(...) as 

competências que decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de 

saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, demonstradas 

através de um elevado grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” 

(OE, 2019:4745). 

Com o devido enfoque nas competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-

PSC, importa reter em primeira instância que, a PSC “(...) 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” (OE, 2018:19362). 

Com base nas premissas redigidas, e de modo a dar resposta às competências específicas da 

área de especialização de EMC-PSC, descrevemos através da seguinte tabela (Tabela 2) as 

três competências específicas da área de especialização em causa fazendo referência às 

atividades propostas para as alcançar. 
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Tabela 2. Planeamento do desenvolvimento das competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC (OE, 2018) 

COMPETÊNCIA ATIVIDADES PROPOSTAS 

(1) 
 

CUIDA DA PESSOA, 
FAMÍLIA/CUIDADOR A 
VIVENCIAR PROCESSOS 
COMPLEXOS DE DOENÇA 
CRÍTICA E/OU FALÊNCIA 

ORGÂNICA; 

o Colaborar com a equipa multidisciplinar na identificação precoce de critérios de falência ou eminência de 
falência de uma ou mais funções vitais; 

o Desenvolver proficiência na prestação de cuidados à PSC 
o Demonstrar capacidade de avaliação e resolução de problemas de forma sistematizada; 
o Desenvolver competências técnicas fulcrais na prestação de cuidados à PSC (Índice bispectral, escalas de 
sedação, ventilação invasiva/não invasiva/oxigenoterapia alto fluxo, gasometria, drenagem torácica/pleural, 
cateter venoso central/linha arterial, monitorização hemodinâmica); 

o Desenvolver e promover as CNT na equipa multidisciplinar; 
o Desenvolver o projeto de intervenção profissional na UCUSI2 designado por “Competências não técnicas dos 
enfermeiros em contexto de SAV: Determinante na segurança do doente crítico”; 

o Refletir sobre o processo de transferência da pessoa perante a necessidade de acréscimo ou diminuição do nível 
de cuidados; 

o Desenvolver competências na gestão de protocolos terapêuticos complexos; 
o Compreender a monitorização e registos dos cuidados de enfermagem através do aplicativo B-ICU.Care®; 
o Analisar a gestão da prestação de cuidados na prevenção do delirium; 
o Rever a metodologia inerente ao transporte intra-hospitalar da PSC; 
o Desenvolver estratégias de integração da família/pessoa significativa na prestação de cuidados à PSC perante 
as adversidades impostas pelo risco de propagação da SARS-CoV-2; 

o Aplicar estratégias de comunicação verbal e não verbal adaptadas à situação clínica da PSC promotoras de 
bem-estar e conforto; 

o Refletir e promover a dignificação do processo de morte na PSC; 

 13 

(2) 
 

DINAMIZA A RESPOSTA EM 

SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA, EXCEÇÃO E 

CATÁSTROFE, DA 

CONCEÇÃO À AÇÃO; 

 

o Analisar o Plano de Segurança Interno do CHUA - Unidade Portimão, com especial enfoque nas 

particularidades da UCISU2; 

o Analisar o Plano de Resposta à Catástrofe do CHUA - Unidade Portimão; 

o Adaptar e publicar um artigo de revisão científica na revista LifeSaving® designado “Gestão da dor nas 

situações de exceção”; 

o Participar no evento “Critical Trauma Management - International Meeting” [CTM-IM]; 

o Refletir sobre eventuais situações de exceção que ocorreram na UCISU2; 

o Rever os conceitos inerentes ao curso “Medical Response to Major Incidents”; 

o Efetivar o estágio de observação no Serviço Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão [CMPCP]; 

(3) 

MAXIMIZA A PREVENÇÃO, 

INTERVENÇÃO E 

CONTROLO DA INFEÇÃO E 

DE RESISTÊNCIA A 

ANTIMICROBIANOS 

PERANTE A PESSOA EM 

SITUAÇÃO CRÍTICA E/OU 

FALÊNCIA ORGÂNICA, 

FACE À COMPLEXIDADE 

DA SITUAÇÃO E À 

NECESSIDADE DE 

RESPOSTAS EM TEMPO 

ÚTIL E ADEQUADAS. 

 

o Consultar as normas/protocolos vigentes relativos à indicação temporal de substituição de equipamentos 

propícios ao aumento da incidência de infeção; 

o Respeitar e supervisionar o cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção; 

o Analisar as normas institucionais emanadas pela Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar [CCIH]; 

o Refletir sobre as orientações de caracter preventivo relativo ao controlo de infeção na admissão; 

o Elaboração de um poster relativo a correta triagem dos resíduos hospitalares; 

o Promover a correta triagem de resíduos hospitalares perante a equipa multidisciplinar; 

o Demonstrar disponibilidade para colaborar na revisão e elaboração de normas em conjunto com a CCIH; 

o Refletir sobre o impacto da propagação mundial da SARS-CoV-2 na PSC/família e na equipa multidisciplinar; 

o Análise do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos. 
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2.  PLANEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO GRAU 
DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

 

Após consulta e análise do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, 

consideramos pertinente em primeira instância, transcrever as competências que legalmente 

conferem o grau de mestre: 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 
Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação; 

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos 
alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; 

c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e 
sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios 
a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma 
clara e sem ambiguidades; 

e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (MCTES, 2018:4162) 

 

Exposto isto, enquadrando as competências mencionadas na aquisição do grau de mestre em 

Enfermagem, salientamos que os conhecimentos, aptidões e competências que devemos 

adquirir e comprovar segundo Santiago, Pedro, Ruivo, Costa, Marques e Pereira (2020) 

refletem-se na evidência das capacidades de reflexão crítica relacionadas com a prática 

clínica, no fundamento das decisões baseadas em teorias e evidência científica, na descrição e 

avaliação de um desenho com implementação do projeto e na apresentação de um relatório 

com posterior discussão em provas públicas. 

Desta forma, compreendemos que a obtenção do grau de mestre, deriva da aquisição das 

competências em contexto clínico em conjugação com as competências adquiridas através da 

investigação, sendo determinante o cumprimento escrupuloso das atividades propostas no 

ponto 1.1. e 1.2. com evidência comprovada também da elaboração de uma revisão 

sistemática da literatura que será relativa às competências não técnicas na PSC, assim como a 
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realização de um projeto de intervenção profissional major que irá incidir sobre a mesma 

temática, culminado posteriormente na elaboração do relatório de estágio que será submetido 

para apreciação e discussão em provas públicas. 
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3. CRONOGRAMA DO PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
 

TEMPO 
 
ATIVIDADES 
 

ANO/MÊS/QUINZENA 
2020 2021 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 
1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2º 

Apresentação/reunião UCISU 2      

SUSPENSÃO 

DE ESTÁGIO 

POR 

DELIBERAÇ

ÃO DO 

CHUA 

     
Publicação artigo científico âmbito catástrofe            
Pedido declaração perceptor           
Participação CTM-IM           
Elaboração/entrega projeto estágio           
Diagnóstico da problemática           
Pesquisa bases dados científicas           
Apresentação da problemática coordenador pedagógico           
Pedido de parecer à comissão de ética do CHUA           
Realização da Revisão Sistemática da Literatura           
Entrega proposta projeto de intervenção           
Aplicação consentimento informado e questionários           
Estágio SMEPC           
Formação em serviço sobre CNT           
Aplicação do questionário e consentimento informado           
Formação em serviços sobre triagem resíduos hospitalares           
Aquisições competências comuns e específicas           
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CONCLUSÃO 
 

A elaboração do projeto de estágio revela-se um instrumento fulcral no processo de 

aprendizagens e aquisição de competências, na medida que possibilita uma análise minuciosa 

dos objetivos da unidade curricular e a exposição de uma metodologia estruturada, objetiva e 

conceptível das atividades a desenvolver. 

Através da elaboração do projeto apresentado conseguimos estimular a auto perceção do 

percurso formativo e profissional desenvolvido até ao presente, refletindo desde o ponto de 

partida, onde estou, para onde pretendo ir. Esta análise, evidência assim, a determinação na 

conceção das atividades planeadas com vista à aquisição de competências de enfermeiro 

especialista na área de EMC-PSC e o grau de mestre. 

É estimado, que o percurso considerado seja longo e exigente, sendo com expetativa e 

ansiedade, mas também determinação, que dia após dia, elevamos a sua operacionalização.  
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Apêndice XXI. Apresentação da sessão de formação de Precauções Baseadas nas Vias de 
Transmissão 
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Apêndice XXII. Objetivos estágio SMPCP  
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FOLHA DE ROSTO ± ESTÁGIO PROFISSIONAL 
   
 

Projeto:   RESPOSTA   EM   6,78$d®(6   DE   (0(5*Ç1&,$�   (;&(d2   E 

CA7È6752)( 
  
 

Classificação:  Estágio  profissional  no  contexto  do  Mestrado  em  Enfermagem  em 

Associação, na área de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica: A Pessoa em 

Situação Crítica [EMC-PSC], deliberado pelo aviso 5622/2016, publicado a 2 de maio de 

2016 no n.º 84 do Diário da República - 2ª serie, a decorrer na Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Beja 
  

Calendário:  
� 24 e 25/2 e 10/3 de 2021 ± 1º Grupo ± André Nogueira e Isabel Pires  

� 2, 4 e 10/3 de 2021- 2º Grupo ± Maria João Trigo, José Marques e 

Lúcio Reis 
   
 

ALUNOS e ORIENTADORES  
Discente: André Filipe Carapinha Nogueira; Isabel Sofia Correia Pires, Maria João dos  
Santos Trigo, Lúcio André Silva Reis, José Miguel Carvalho Marques  
Docentes Orientadores: Professora Maria Antónia Rasa Correia da Costa e Professora  
Maria Dulce Santos Santiago  
Orientador clínico: Enfermeiro Especialista EMC-PSC Luis Miguel Gil Mestre 

   
 

INSTITUIÇÕES e SERVIÇOS 

Câmara Municipal de Portimão 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão 
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ENQUADRAMENTO 
 
 

Com o devido enfoque nas competências específicas do enfermeiro especialista em EMC- 

PSC, importa reter que a Pessoa em Situação Critica [PSC] ³����� p aquela cuja vida HVWi 

ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja 

sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e WHUDSrXWLFD´ 

(OE, 2018:19362). No entanto, sabemos que os cuidados à PSC podem suceder de 

situações imprevistas de emergência, exceção e catástrofe acometendo a pessoa em risco 

de vida, sendo pertinente em primeira instância clarificar os seguintes termos de forma a 

podermos promover a aquisição de competências nas áreas da prevenção, segurança, 

planeamento, efetivação, acompanhamento e avaliação. 
 

Assim,  de  acordo  com  o  regulamento  de  competências  específicas  do  enfermeiro 

especialista em EMC-PSC, clarifica-se que: 
Uma situação de emergência ³UHVXOWD da agressão sofrida por um indivíduo por parte de 

um qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de forma brusca e violenta, afetando 

ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos vitais, colocando a vítima em risco de 

YLGD´ (OE, 2018:19362); 
Uma situação de exceção ³FRQVLVWH fundamentalmente numa situação em que se verifica, 

um desequilíbrio entre as necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, 

coordenação e gestão criteriosa dos recursos humanos e técnicos disponíveis.´ (OE, 

2018:19362); 
Uma  situação  de  catástrofe  como  ³DFLGHQWH  grave  ou  a  série  de  acidentes  graves 

suscetíveis  de  provocarem  elevados  prejuízos  materiais  e,  eventualmente,  vítimas, 

afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na 

totalidade do território QDFLRQDO´ DWUDYpV da Lei de bases da Proteção Civil, Decreto-Lei 

n.º 27/2006, no seu artigo 3.º, ponto ��´ (OE, 2018:19362). 
 

Com base no exposto, e com vista à aquisição de uma das três competências 

clínicas especializadas do enfermeiro especialista em EMC-PSC, mais concretamente na 

resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção j DomR, surge 

assim a pertinência do estágio que nos propomos a desenvolver. 
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OBJETIVOS 
 
 

De forma a ir de encontro ao cumprimento do n.º 2 do artigo 3.º do regulamento de 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC, respetivamente do 

descritivo - Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 

conceção j DomR� elaboramos os seguintes objetivos: 
 

Objetivo geral: 
 
 

x Adquirir competências na área da resposta a situações de emergência, exceção e  
catástrofe. 

 
 

Objetivos específicos: 
 
 

x Compreender a função do enfermeiro especialista em EMC-PSC no planeamento  
da resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe com base no nível  
estratégico municipal;  

x Colaborar  no  planeamento  e  efetivação  do  plano  estratégico  de  resposta  à  
pandemia  SARS-CoV-2  no  que  diz  respeito  à  vacinação  da  população,  se  
aplicável;  

x Analisar  o  processo  de  planeamento,  efetivação  e  manutenção  do  plano  de  
resposta do Hospital de Campanha Portimão Arena à pandemia SARS-CoV-2;  

x Conhecer o plano municipal de emergência de proteção civil e de que forma se  
articula com as restantes entidades. 

   
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018). Regulamento no 429/2018 - Regulamento de  
FRPSHWrQFLDV HVSHFtILFDV do enfermeiro especialista em Enfermagem 0pGLFR- FLU~UJLFD  
na ÈUHD de Enfermagem j Pessoa em 6LWXDomR Critica, na iUHD de enfermagem j pessoa  
em VLWXDomR paliativa, na iUHD de enfermagem j pessoa em VLWXDomR SHULRSHUDWyULD e na  
iUHD de enfermagem j pessoa em VLWXDomR FUyQLFD� 'LiULR da 5HS~EOLFD� 2.a VpULH� n.o 135  
(16 de julho), 19359- 19370. 
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Anexo I. Pedido autorização do PIP ao Instituto Politécnico de Beja 
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Anexo II. Autorização de estudo e publicação do Conselho de Administração e Conselho de 

Ética para a Saúde do CHUA 
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Anexo III. Creditação de competências 
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Anexo IV. Certificado Critical Trauma Management: International Meeting 
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Anexo V. Publicação artigo científico Gestão da Dor em Situações de Exceção 
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ARTIGO DE REVISÃO III |  SEPARATA CIENTÍFICA n.º 9

RESUMO

2EMHWLYR��,GHQWLͤFDU�DV�HVWUDW«JLDV�D�

utilizar na gestão da dor aguda nas 

vítimas em contexto de situações de 

H[FH©¥R��6(���0HWRGRORJLD��5HYLV¥R�

da literatura através de pesquisa 

realizada em base de dados 

(%6&2KRVW�H�3XE0HG�H�UHFXUVR�D�

JXLGHOLQHV�GH�UHIHU¬QFLD���3UHWHQGH�VH�

responder à questão: Quais as 

estratégias a utilizar na gestão da dor 

aguda em SE? Resultados: Aplicados 

FULW«ULRV�SUHYLDPHQWH�GHͤQLGRV�IRUDP�

VHOHFLRQDGRV�FLQFR�DUWLJRV���������� 

'LVFXVV¥R��$SµV�R�FRQWUROR�GD�

hemorragia, a intervenção mais 

comum nas SE foi o controlo 

IDUPDFROµJLFR�GD�GRU����������

havendo referencia também a 

PHGLGDV�Q¥R�IDUPDFROµJLFDV���� 

Relativamente às medidas 

IDUPDFROµJLFDV��DV�RS©·HV�YDULDUDP�

de acordo com o conhecimento e 

competência das equipas�, sendo 

GHVFULWR�R�UHFXUVR�D�µ[LGR�QLWURVR�

R[LJ«QLR��PHWR[LͥXUDQR��PRUͤQD��

fentanil e cetamina, nas diferentes 

YLDV�GH�DGPLQLVWUD©¥R���������� 

Conclusões: A gestão da dor em SE 

DSUHVHQWD�GHVDͤRV�DGLFLRQDLV�SHOR�

que requer planeamento prévio de 

UHFXUVRV�H�LQWHUYHQ©·HV���� Há um 

reconhecimento crescente que a dor é 

um fator que afeta negativamente o 

SURJQµVWLFR3 e aumenta o stress nas 

HTXLSDV�� Dos diferentes métodos de 

gestão da dor, as medidas 

IDUPDFROµJLFDV�IRUDP�DV�PDLV�

XWLOL]DGDV�������� A gestão da dor aguda 

nas SE permanece uma área de 

DWHQ©¥R�GHYLGR�¢�LQͥX¬QFLD�UHOHYDQWH�

QD�SURPR©¥R�GD�VD¼GH�H�EHP�HVWDU�

IXWXUR�2 Descritores: incidentes com 

IHULGRV�HP�PDVVD��GRU�

ABSTRACT

Objective: To identify the strategies 

to be used in acute pain management 

in victims of exceptional situations 

�(6���0HWKRGRORJ\��/LWHUDWXUH�UHYLHZ�

through research on EBSCOhost and 

3XE0HG�GDWDEDVHV��XVLQJ�UHIHUHQFH�

JXLGHOLQHV��,W�LV�LQWHQGHG�WR�DQVZHU�

the question: What are the strategies 

to be used in the management of 

acute pain in ES? Results: Through 

SUHYLRXVO\�GHͤQHG�FULWHULD�ͤYH�DUWLFOHV�

ZHUH�VHOHFWHG���������� Discussion: After 

hemorrhage control, the most 

common intervention in ES was 

SKDUPDFRORJLFDO�SDLQ�FRQWURO����������

WKHUH�DOVR�ZDV�UHIHUHQFH�WR�QRQ�

SKDUPDFRORJLFDO�PHDVXUHV���� 

Regarding pharmacological 

measures, the options varied 

according on the knowledge and 

skills of the teams, being described 

the use of nitrous oxide/oxygen, 

PHWKR[\ͥXUDQH��PRUSKLQH��IHQWDQ\O�

and ketamine, through the different 

URXWHV�RI�DGPLQLVWUDWLRQ���������� 

&RQFOXVLRQV��3DLQ�PDQDJHPHQW�LQ�(6�

presents additional challenges which 

require prior planning of resources 

DQG�LQWHUYHQWLRQV���� There is growing 

recognition that pain is a factor that 

negatively affects the prognosis3 and 

LQFUHDVHV�WHDP�VWUHVV�� Of the 

different pain management methods, 

pharmacological measures were the 

PRVW�XVHG�������� Acute pain 

management in ES remains an area 

of attention due to the relevant 

LQͥXHQFH�RQ�KHDOWK�SURPRWLRQ�DQG�

IXWXUH�ZHOO�EHLQJ�2 Descriptors: mass 

FDVXDOW\�LQFLGHQWV��SDLQ�

INTRODUÇÃO

No contexto dos cuidados de 

HPHUJ¬QFLD�P«GLFD��6(�«�GHͤQLGD��

quando de forma pontual ou sustentada, 

existe um desequilíbrio entre as 

necessidades e os recursos disponíveis, 

condicionando a atuação das equipas e 

determinando uma criteriosa 

FRRUGHQD©¥R�H�JHVW¥R�GH�UHFXUVRV��

ARTIGO DE REVISÃO III

GESTÃO DA DOR EM SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO

Ana Aranha1,2; André Nogueira1,3; Isabel Pires1,4��.SVKI�1EVUYIWɀ��1EVMERE�4IVIMVEɁ

�(VWXGDQWH�GR�0HVWUDGR�HP�(QIHUPDJHP�£UHD�GH�(VSHFLDOL]D©¥R�0«GLFR�&LU¼UJLFD��$�3HVVRD�HP�6LWXD©¥R�&U¯WLFD�� 
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A dor é um sintoma complexo e 

comum presente nas vítimas em SE, 

que requere tratamento em ambiente 

H[WUD�KRVSLWDODU�H�RX�LQWUD�KRVSLWDODU��

de modo a prevenir sequelas 

DGYHUVDV�H�PHOKRUDU�R�SURJQµVWLFR�2 

No entanto, a dor aguda, 

SULQFLSDOPHQWH�HP�FRQWH[WR�H[WUD�

hospitalar, é frequentemente 

desvalorizada, existindo relatos de 

vítimas com dor sem intervenções 

SDUD�R�HIHLWR�3

(P�3RUWXJDO��D�JHVW¥R�GD�GRU�QDV�6(�

LPS·H�GHVDͤRV�DGLFLRQDLV�D�P«GLFRV�

e enfermeiros que, pela natureza da 

prática e competências inerentes, 

possuem um papel fulcral com vista 

D�XPD�UHVSRVWD�HͤFD]�H�HͤFLHQWH����

METODOLOGIA

Pergunta de investigação: Quais as 

estratégias a utilizar na gestão da dor 

aguda em SE?

Objetivo: ,GHQWLͤFDU�DV�HVWUDW«JLDV�D�

utilizar na gestão da dor aguda nas 

Y¯WLPDV�HP�FRQWH[WR�GH�6(�

Pesquisa: Com recurso aos 

GHVFULWRUHV�HP�FL¬QFLDV�GD�VD¼GH�

“mass casualty incidents” e “pain”, 

UHDOL]RX�VH�SHVTXLVD�QR�P¬V�GH�

setembro de 2020 em motor de 

EXVFD�(%6&2KRVW�H�3XE0HG��WHQGR�

sido selecionados cinco artigos,��������� 

DSµV�OHLWXUD�GR�UHVXPR��FRP�

referência a intervenções de gestão 

GD�GRU�H[WUD�H�RX�LQWUD�KRVSLWDODU�HP�

DUWLJRV�SXEOLFDGRV�GH������D�RXWXEUR�

de 2020, redigidos em português e/

RX�LQJO¬V��)RL�DLQGD�UHDOL]DGD��XPD�

pesquisa alargada sobre o tema onde 

foi contemplado para este trabalho 

as mais recentes guidelines sobre 

HVWD�PDW«ULD�� 

RESULTADOS

DISCUSSÃO

$SµV�R�FRQWUROR�GD�KHPRUUDJLD��D�

intervenção mais comum nas SE 

IRL�R�FRQWUROR�IDUPDFROµJLFR�GD�

GRU����������KDYHQGR�UHIHUHQFLD�

também a medidas não 

IDUPDFROµJLFDV����

$V�PHGLGDV�IDUPDFROµJLFDV�

descritas variaram de acordo com 

o conhecimento e competência 

GDV�HTXLSDV����

Os estímulos nociceptivos ativam a 

WUDQVPLVV¥R�QHXURQDO�SRU�P¼OWLSODV�

vias, o que resulta em diversos 

tipos de dor que respondem de 

forma diferente a várias estratégias 

WHUDS¬XWLFDV��GHSHQGHQGR�Q¥R�Vµ�GD�

seleção do medicamento, mas 

WDPE«P�GD�YLD�GH�DGPLQLVWUD©¥R�2

Os opiáceos correspondem 

historicamente aos fármacos com 

efeito analgésico mais usados; 

existem outros fármacos 

disponíveis como a cetamina que 

demonstrou conferir a analgesia 

pretendida com reduzido potencial 

de risco associado, fazendo mesmo 

referencia à inexistência de outros 

fármacos que detenham margem 

WHUDS¬XWLFD�LJXDO�RX�VXSHULRU�����

Embora as equipas continuem a 

recorrer com frequência às 

administrações intramusculares, 

GHYH�WHU�VH�HP�FRQWD�TXH�D�

instabilidade hemodinâmica diminui 

o fluxo sanguíneo periférico, 

levando ao início retardado de 

DEVRU©¥R�H�D©¥R�2

Esquema 1 – Estratégias de gestão da dor aguda  
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CONCLUSÃO

A gestão da dor em SE apresenta 

desafios adicionais pela 

desproporcionalidade de recursos 

humanos e materiais, extremos 

ambientais, necessidade de 

evacuações e limitações/ameaças 

inerentes ao cenário, pelo que 

requer planeamento prévio de 

UHFXUVRV�H�LQWHUYHQ©·HV����

Há um reconhecimento crescente 

que a dor é um fator que afeta 

QHJDWLYDPHQWH�R�SURJQµVWLFR��FRP�

especial enfoque nas vítimas com 

WUDXPD�FU¯WLFR�3 Desvalorizar o 

tratamento da dor aguda nas SE 

aumenta o risco de incidência de 

GRU�FUµQLFD�H�SHUWXUED©¥R�GH�

VWUHVV�SµV�WUDXP£WLFR2, 

contribuindo também para pior 

SURJQµVWLFR�GDV�Y¯WLPDV�H�

DXPHQWR�GR�VWUHVV�QDV�HTXLSDV��

Dos diferentes métodos de gestão 

GD�GRU��DV�PHGLGDV�IDUPDFROµJLFDV�

foram as mais utilizadas, através 

do recurso à administração de 

fentanil, morfina e cetamina, 

GLIHUHQFLDQGR�VH�D�VXD�VHOH©¥R�

com base no conhecimento e 

FRPSHW¬QFLD�GDV�HTXLSDV��������

A intervenção de médicos e 

enfermeiros nas SE são de extrema 

relevância, na medida em que as 

FRPSHW¬QFLDV�HVSHFLͤFDV�H�D�

experiência da prática clínica 

conferem uma excelente capacidade 

GH�DYDOLD©¥R�H�LPSOHPHQWD©¥R����

A gestão da dor aguda nas SE 

permanece uma área de atenção, 

XPD�YH]�TXH�UHSUHVHQWD�Q¥R�Vµ�D�

resposta a uma necessidade 

imediata como também demonstra 

minimizar futuras complicações na 

VD¼GH�H�EHP�HVWDU�2

MENSAGENS A RETER

• A dor aguda é frequentemente 

desvalorizada, principalmente em 

FRQWH[WR�H[WUD�KRVSLWDODU�3

• A gestão da dor em SE apresenta 

GHVDͤRV�DGLFLRQDLV�SHOD�

desproporcionalidade de recursos, 

extremos ambientais, necessidade de 

HYDFXD©·HV�H�OLPLWD©·HV�DPHD©DV����

̽�$V�PHGLGDV�IDUPDFROµJLFDV�IRUDP�

amplamente utilizadas através da 

DGPLQLVWUD©¥R�GH�IHQWDQLO��PRUͤQD�H�

cetamina, diferenciando a seleção 

com base no conhecimento e 

FRPSHW¬QFLD�GDV�HTXLSDV��������

TAKE-HOME MESSAGES

• Acute pain is often undervalued, 

HVSHFLDOO\�LQ�DQ�RXW�RI�KRVSLWDO�VHWWLQJ�3

̽�3DLQ�PDQDJHPHQW�LQ�(6�SUHVHQWV�

additional challenges due to the 

disproportionality of resources, 

environmental extremes, the need for 

HYDFXDWLRQV�DQG�OLPLWDWLRQV�WKUHDWV����

̽�3KDUPDFRORJLFDO�PHDVXUHV�ZHUH�WKH�

most used, through the administration 

RI�IHQWDQ\O��PRUSKLQH�DQG�NHWDPLQH��7KH�

selection was based on the knowledge 

DQG�VNLOOV�RI�WKH�WHDPV�������� 
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Anexo VI. Certificado Suporte Avançado de Vida Cardiovascular 
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Anexo VII. Certificado International Trauma Life Support 
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Anexo VIII. Declaração estágio SMPCP 
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