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RESUMO  

 

Objetivo: Descrever o processo de aquisição e desenvolvimento das competências 

especializadas no âmbito do estágio final, em Enfermagem Médico-Cirúrgica: na vertente da 

Pessoa em Situação Crítica e de Mestre em Enfermagem. 

Metodologia: Na realização do presente relatório a metodologia utilizada foi a descritiva e 

reflexiva. No Projeto de Intervenção Profissional, recorreu-se à Metodologia de Projeto, que 

permitiu o desenvolvimento e implementação do mesmo no Serviço de Medicina Intensiva 1, 

visando a promoção da atualização de conhecimentos dos Enfermeiros, nos cuidados de Enfer-

magem à pessoa/família em situação crítica potencial doadora de órgãos/tecidos.  

 Resultados: O contexto da realização do Estágio Final, possibilitou o desenvolvimento das 

competências de Enfermeiro Especialista e de Mestre. Na atividade de Doação de 

Órgãos/Tecidos, os Enfermeiros demonstraram possuir lacunas nos conhecimentos relativos 

aos cuidados de Enfermagem inerentes ao potencial doador de órgãos/tecidos e família, 

destacando-se a aquisição/atualização de conhecimentos, após a sessão formativa realizada e a 

introdução de instrumentos elaborados. 

Conclusão: Realizou-se uma abordagem sistematizada e uniformizada dos cuidados à 

pessoa em situação crítica potencial doadora de órgãos/tecidos e sua família, apoiada na prática 

baseada na evidência, que fomentam a qualidade e segurança dos cuidados e terminou-se com 

uma análise crítica, reflexiva e fundamentada do processo de aquisição e desenvolvimento das 

competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica, na vertente da Pessoa em Situação Crítica e as competências necessárias à obtenção 

do grau de Mestre em Enfermagem, processo que permitiu assegurar a efetividade do projeto 

realizado e o atingir dos objetivos definidos. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica, Pessoa em Situação Crítica, Competências, 

Doador de Órgãos/Tecidos, Família. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Describe the process of acquisition and development of specialized 

competencies in the final stage, in Medical-Surgical Nursing: in the aspect of the Person in 

Critical Situation and Master’s degree in nursing 

Methodology: In the realization of this report, the methodology used was descriptive and 

reflective. In the Professional Intervention Project, the Project Methodology was used, which 

allowed the development and implementation of the same in the Intensive Care Service 1, aim-

ing at promoting the updating of nurses' knowledge in nursing care to the person/family in a 

critical situation potential organ/tissue donor.  

 Results: The context of the final stage allowed the development of the competencies of 

Specialist and Master Nurses. In the Organ/Tissue Donation activity, nurses demonstrated to 

have gaps in the knowledge related to nursing care inherent to the potential organ/tissue donor 

and family, highlighting the acquisition/updating of knowledge, after the formative session 

performed and the introduction of elaborate instruments. 

Conclusion: A systematized and standardized approach to care for the person in a critical 

situation potential donor of organs/tissues and his/her family was carried out, supported by 

evidence-based practice, which foster the quality and safety of care and ended with a critical, 

reflective and grounded analysis of the process of acquisition and development of the common 

and specific competencies of the Specialist Nurse in Medical-Surgical Nursing,  in the aspect 

of the Person in Critical Situation and the competencies necessary to obtain the degree of Master 

in Nursing, a process that allowed to ensure the effectiveness of the project carried out and the 

achievement of the defined objectives. 

 

 

Keywords: Medical-Surgical Nursing, Critical Person, Competencies, Organ/Tissue Donor, 

Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular [UC] Estágio Final, inserida no 2ºano, do 4.º Curso de 

Mestrado em Enfermagem [ME], na área de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

[EMC]- A Pessoa em Situação Crítica [PSC], ministrado em associação pelo Instituto 

Politécnico de Beja- Escola Superior de Saúde, com a Universidade de Évora [UE]- Escola 

Superior de Enfermagem de S. João de Deus, o Instituto Politécnico de Portalegre- Escola 

Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal- Escola Superior de Saúde, Instituto 

Politécnico de Castelo Branco- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e criado pelo aviso 

n.º 5622/2016 (UE, 2016), surge o presente Relatório de Estágio, de carácter Profissional.  

Pretende-se que consista no resultado final do percurso académico inserido no ME, com 

realce da UC do Estágio Final e Relatório, fundamental para a obtenção do título de Enfermeiro 

Especialista em EMC, na vertente da PSC, concedido pela Ordem dos Enfermeiros [OE], 

adquirindo-se também o Grau de Mestre em Enfermagem, com as provas de defesa pública do 

Relatório de Estágio.  

O Estágio Final de caráter prático com 336 horas de contato direto, decorreu durante 18 

semanas, no período compreendido entre 18 de janeiro de 2021 e 28 de maio de 2021, na 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 [UCIP 1], do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve [CHUA], Entidade Pública Empresarial [EPE], em Faro, sob a orientação e supervisão 

pedagógica da Professora Doutora Maria do Céu Marques e sob a orientação e supervisão em 

contexto clínico da uma Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

pertencente ao respetivo serviço. 

Conforme o definido no Regulamento do Estágio Final e Relatório de Mestrado em 

Enfermagem (Associação das Escolas Superiores de Enfermagem e Saúde, s.d.), elaborou-se 

no início do Estágio Final um Projeto de Estágio [PE] (APÊNDICE I), no qual se delineou os 

objetivos a atingir e as atividades a realizar para a aquisição e desenvolvimento de 

competências. Objetiva-se, desta forma, a exposição, análise e reflexão crítica do processo de 

desenvolvimento, aprofundamento e aquisição de competências, de uma forma fundamentada 

e organizada, particularmente as competências comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019), 

as competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC, na vertente da PSC 
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[EEEMC-PSC] (OE, 2018a) e as competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem 

(UE, 2015).  

Enquadrada na linha de investigação prévia definida para a área de especialização em EMC 

“Segurança e Qualidade de Vida”, foi elaborado o Projeto de Intervenção Profissional [PIP], 

que aborda a temática “O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ 

Tecidos”. Este documento obedece às linhas reguladoras dispostas no Regulamento de Estágio 

Final e Relatório do ME e dos documentos de planeamento das mesmas unidades curriculares 

[UCs]. Dada a área em que esta temática incide, foi proposto a realização do projeto no local 

de estágio, UCIP 1 e pela sua abrangência, consideramos pertinente a sua extensão e inclusão 

de outros serviços do Serviço de Medicina Intensiva 1 [SMI1], sendo eles, o Serviço de 

Urgência Polivalente [SUP] e a Unidade de Cuidados Intermédios [UCINT], proposta admitida 

pela Docente Coordenadora da Área da EMC e pela Docente Orientadora.  

Na execução prática do PIP, utilizou-se como linha orientadora a Metodologia de Projeto 

[MP] (Ruivo et al., 2010) e, como modelo teórico, o Modelo para a Mudança da Prática Baseada 

em Evidências [MMPBE] (Larrabee, 2011). Ambos os métodos são fomentadores da 

investigação em saúde e da prática baseada na evidência e são centralizados na resolução das 

necessidades reais, para a promoção da qualidade dos cuidados (Ruivo et al., 2010; Larrabee, 

2011). 

Num contexto de uma crescente apreensão com a temática da transplantação e doação de 

órgãos/tecidos, considerada um grave problema de saúde pública, a investigação, a formação e 

a normatização desta problemática e as suas áreas é crucial, como é comprovado pelas 

orientações internacionais e nacionais (European Directorate for the Quality of Medicines 

[EDQM], 2013; Council of Europe Committee of Ministers [CECM], 2015; Instituto Português 

do Sangue e Transplantação [IPST], 2017). 

O sucesso na transplantação está diretamente relacionado à qualidade dos órgãos colhidos 

que, por sua vez, dependem dos cuidados aos potenciais doadores. Cuidados esses que exigem 

conhecimentos, habilidades e competências (técnicas, científicas, humanas, comunicacionais, 

éticas e legais) nomeadamente sobre: a identificação do possível doador, o diagnóstico de morte 

cerebral; as alterações fisiopatológicas da morte cerebral; os cuidados de manutenção do 

doador; o processo de doação de órgãos, transplantação e questões éticas; competências de 

comunicação e suporte à família (Cavalcante et al., 2014). O Enfermeiro, apesar de não ser 

responsável pela tomada de decisão no processo de doação, mas como membro da equipa, 

participa nos cuidados ao potencial doador de órgãos. Pela sua proximidade à pessoa em 
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situação crítica e família na prestação de cuidados, tem uma posição privilegiada no 

acolhimento dos familiares dos potencias doadores (Cavalcante et al., 2014). 

Colocam-se deste modo, como objetivos para o presente relatório: 

Objetivo geral: 

- Descrever o processo de aquisição e desenvolvimento das competências especializadas 

no âmbito do estágio final, em Enfermagem Médico-Cirúrgica: na vertente da Pessoa em 

Situação Crítica e de Mestre em Enfermagem. 

Objetivos específicos: 

- Descrever o contexto clínico onde se realizou o Estágio Final e onde se implementou e 

efetivou o PIP; 

- Apresentar o PIP realizado, segundo as diferentes etapas da MP; 

- Analisar o processo de aquisição, aprofundamento e desenvolvimento das competências 

comuns do Enfermeiro Especialista, das competências específicas do EEEMC- PSC e das 

competências de Mestre em Enfermagem, de forma refletida e fundamentada. 

Este relatório, em concordância com os objetivos referidos e os documentos e orientações 

emanadas, divide-se em quatro capítulos: O primeiro capítulo descreve o contexto clínico onde 

se realizou o Estágio Final e o PIP, o seu enquadramento institucional, a sua estrutura física, 

recursos físicos, materiais e humanos e uma análise concisa da gestão e produção de cuidados 

na equipa de Enfermagem. O segundo capítulo consiste num breve enquadramento e 

fundamentação teórica e conceptual, no qual se apoiou o Estágio Final e se suporta a realização 

e implementação do PIP. O terceiro capítulo aborda a descrição do PIP, onde se descrevem e 

analisam as várias fases de MP: diagnóstico de situação, seguindo-se a fundamentação do tema, 

definição dos objetivos (gerais e específicos), planeamento, execução, avaliação, concluindo 

com a divulgação dos resultados. Por último, surge o quarto capítulo, onde de forma 

fundamentada e crítica se analisa e reflete sobre o processo de aquisição e desenvolvimento das 

competências comuns de especialista, específicas do EEEMC-PSC e as competências 

conducentes ao Grau de Mestre em Enfermagem. O Relatório termina numa breve conclusão, 

com o resumo dos aspetos abrangidos no decurso do relatório.  

Este documento obedece às normas de elaboração de trabalhos escritos, da Escola Superior 

de Saúde de Portalegre, aceites e recomendadas para o presente Curso de ME (Arco et al., 

2018). Foi redigido segundo as diretrizes do novo acordo ortográfico de língua portuguesa 

vigente. A referenciação assenta na referência bibliográfica segundo as normas da American 

Psychological Association [APA], 7.ª edição, a versão mais recente e original em Língua 

Inglesa (APA, 2020). 



 
 

20 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
 

 

 

1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 

 

O Estágio Final foi desenvolvido na UCIP 1, do CHUA, EPE, pelo que neste capítulo 

realizámos uma descrição do contexto clínico onde se desenvolveu, a sua conjuntura legislativa 

e organizacional, bem como, a sua estrutura, recursos físicos, materiais e humanos, acabando 

com uma análise da gestão da equipa de Enfermagem e produção de cuidados.  

 

1.1 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

 

O CHUA, EPE foi criado com o Decreto-Lei [DL] n.º 101/2017, de 23 de agosto, 

substituindo a então denominação de Centro Hospitalar do Algarve, EPE, criado em 2013, com 

o DL n.º 69/2013, de 17 de maio, que resultava da junção do Hospital de Faro e o Centro 

Hospitalar do Barlavento Algarvio (Hospital de Portimão e Hospital de Lagos). Esta alteração 

em 2017, transferiu para este centro hospitalar as competências da Administração Regional de 

Saúde do Algarve IP [ARS Algarve], relativas ao Centro de Medicina Física e Reabilitação de 

São Brás de Alportel.  

Está integrado no Sistema Nacional de Saúde [SNS], provido de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, e caracteriza-se como uma unidade de referência na prestação de 

cuidados de saúde diferenciados e de qualidade, bem como, proporciona apoio à formação pré 

e pós-graduada e de investigação dos seus profissionais (Ministério da Saúde [MS], 2017).  

Com a Portaria n.º 75/2016, de 8 de abril foi promovida uma colaboração com a 

Universidade do Algarve, o Centro Académico da Investigação e Formação Biomédica do 

Algarve, com o propósito de favorecer a formação de profissionais no Algarve (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Saúde, 2016; CHUA, 2021).  

O Centro Hospitalar em análise assume como missão:  
“prestar cuidados de saúde, com elevados níveis de competência, excelência e rigor, 
fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação, com o objetivo de 
alcançar a excelência na atividade assistencial, no ensino e investigação, através da 
introdução de boas práticas baseadas na evidência, e na inovação em saúde” (MS, 
2017, p. 4972).  
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Deseja com sua a visão constituir-se como “um exemplo na prestação de cuidados de saúde, 

evoluindo numa perspetiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e 

diferenciação, ambicionando a criação de valor para todos os seus utentes, tornando-se uma 

marca de referência no setor da saúde.” (CHUA, 2020, p.16). 

Sediado em Faro, é constituído por 3 unidades hospitalares, localizadas em Faro, Portimão 

e Lagos, integra os Serviços de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, Loulé, 

Albufeira e Lagos e ainda o Centro de Medicina Física e Reabilitação de São Brás de Alportel 

(CHUA, 2021).  

A prestação de cuidados diferenciados deste centro hospitalar abrange os 16 concelhos da 

região algarvia, sendo nesta área de abrangência, a única instituição pública de cuidados de 

saúde hospitalares, com uma abrangência populacional de cerca de 450 000 mil habitantes 

(números que podem triplicar na época alta turística) e para algumas valências clínicas 

específicas, abrange parte da população do Baixo Alentejo. Os Hospitais Centrais de Lisboa 

constituem o recurso de referenciação secundária para especialidades não existentes no CHUA, 

como é o caso de Unidades de Queimados, Cirurgia Cardiotorácica, Radiologia de Intervenção 

ou Terapia de Oxigenação por Membrana Extracorporal [ECMO] (CHUA, 2021). 

O CHUA é constituído por sete departamentos (gestão intermédia) e cada um deles engloba 

vários serviços (unidade básica de gestão) que se associam aos Serviços de Apoio, às Comissões 

Técnicas e aos Órgãos Consultivos (CHUA, 2021). Cada departamento é coordenado por um 

Diretor Médico, um Enfermeiro Supervisor, um Enfermeiro Gestor ou um técnico superior de 

saúde (quando o departamento dado a sua especificidade assim o sugere). Os departamentos 

são: Médico; Cirúrgico; Ginecologia, obstetrícia e reprodução humana; Criança, adolescente e 

família; Psiquiatria e Saúde Mental; Clínico de serviços tecnológico e terapêuticos e o 

Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos (CHUA, 2021), departamento 

no qual se realiza o estágio final.  

O Centro Hospitalar é constituído por 995 camas de internamento, das quais 666 

encontram-se na Unidade Hospitalar de Faro, 319 na Unidade Hospitalar de Portimão e 40 na 

Unidade Hospitalar de Lagos (CHUA, 2021). No final de 2020, foram contabilizados 4774 

funcionários, dos quais 1725 são Enfermeiros e 746 médicos, incluindo o pessoal em formação 

e pré-carreira médica (CHUA, 2021a).  
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1.2 UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE 1  

 

A UCIP 1, quanto à estrutura organizacional, está inserida no Departamento de 

Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos [DEUCI]. O Departamento é composto por um 

SUP, em Faro; um Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, em Portimão; os quatro Serviços de 

Urgência Básica do Algarve e os Serviços de Medicina Intensiva 1 e 2, em Faro e Portimão 

respetivamente. 

O SMI 1 é constituído pelas seguintes unidades funcionais:  

• UCIP 1 - 16 camas de Nível III; 

• UCINT – 10 camas de Nível I/II; 

• Sala de Emergência/Reanimação (Sala de Diretos); 

• Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar [EEMIH]; 

• Duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, localizadas em Faro e Al-

bufeira. 

A incorporação destas unidades prevê uma abordagem de responsabilidade integrada com 

a interligação de meios, recursos e metodologias de trabalho, que de uma forma articulada e 

coordenada, maximiza a acessibilidade, rapidez, efetividade e eficiência na abordagem da PSC, 

com uma consequente melhoria da qualidade, dos resultados e dos ganhos em saúde. 

A UCIP 1 é classificada como polivalente, uma vez que possui “a distribuição de case-mix 

e o conhecimento e recursos, técnicos e humanos, necessários ao tratamento do doente agudo 

grave, independentemente da sua tipologia” (MS, 2013, p.62). É considerada, consoante o nível 

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

São admitidas, essencialmente, PSC com uma ou mais falências a nível orgânico, com necessi-

dade de intervenção no âmbito de alterações de foro médico, cirúrgico e neurocirúrgico, sendo 

que no ano de 2020 e 2021 acrescem as pessoas em situação crítica portadoras de Coronavírus 

Disease [COVID] 19.  

Segundo o Departamento de Produção do CHUA, referente à Atividade Hospitalar- 

Acompanhamento, acumulado a dezembro de 2019 (CHUA, 2020a), na UCIP 1 foram 
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admitidos 472 doentes (149 provenientes do SUP e 323 transferidos de outros serviços 

hospitalares ou de outras unidades hospitalares), com uma taxa de ocupação de 83,66 %, com 

uma demora média de 9,1 dias de internamento. No final de 2019, tinham saído da UCIP 1 470 

doentes (12 diretamente, 138 falecimentos, 34 transferidos para o exterior e 286 transferidos 

dentro do hospital). 

Relativamente aos números de 2020, não se encontra disponível na Intranet a Atividade 

Assistencial desse ano, tendo sido requeridos os mesmos junto da Enfermeira Gestora da UCIP 

1 e do Diretor do DEUCI. Dos dados fornecidos constatou-se que no período de 1/1 a 

31/12/2020, as várias unidades (COVID 19 e não COVID19) admitiram 480 doentes. 

 

1.2.1 Estrutura, recursos físicos e materiais 

 

A UCIP 1 encontra-se localizada no edifício principal do CHUA- Unidade de Faro, desde 

2012 no piso 2, instalada numa estrutura pré-fabricada, acrescentada à estrutura do edifício 

principal e situada ao lado do SUP (que integra a Sala de Emergência/Reanimação e a UCINT). 

Como preconizado pelo MS (2003), no mesmo piso hospitalar encontram-se serviços 

intensamente interligados com a unidade, nomeadamente o SUP (como já referido 

anteriormente), o Serviço de Radiologia, de Patologia Clínica e de Imunohemoterapia e o Bloco 

Operatório, situado no piso 4, mas com acesso por um elevador próprio, permitindo assim uma 

maior facilidade e rapidez de acesso a estes serviços. 

Apresenta uma capacidade de 16 camas sendo que a lotação praticada é de 14 camas 

(fundamentalmente devido à carência de recursos humanos), distribuídas por 3 espaços, 

distintos, mas adjacentes. Um espaço em open space (Administração Central do Sistema de 

Saúde [ACSS], 2013), com 12 camas em torno de uma central de controlo; um quarto fechado 

com uma cama e a outra cama encontra-se num quarto com possibilidade de isolamento, com 

uma antecâmara, uma casa de banho própria e um sistema de ar condicionado independente, 

com hipótese de instituir tanto pressão positiva como negativa, nos diferentes tipos de 

isolamento. 

Cada unidade de cuidados é exclusiva para cada PSC (ACSS, 2013) e está equipada com 

os recursos materiais e tecnológicos recomendados para este tipo de cuidados, particularmente: 

um ventilador (para ventilação invasiva e não invasiva), um monitor multiparâmetros, bombas 

infusoras, seringas infusoras, uma rampa de oxigénio e vácuo para aspiração, uma fonte de água 

potável e saída de eliminação de efluentes, o que permite a realização de técnicas de substituição 

da função renal. Poderão ainda ser adicionados equipamentos de monitorização específica, 
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dependendo das necessidades de cuidados da PSC, nomeadamente: monitorização da pressão 

arterial invasiva, pressão venosa central, pressão intracraniana, monitorização do índice 

bispectral (Bispectral Index) ou monitorização hemodinâmica pelo sistema PICCO ® (Pulse 

Contour Cardiac Output).  

A UCIP 1 constituindo-se como um serviço direcionado para a intervenção diferenciada, 

detém e dispõe de vários meios de suporte e substituição das funções vitais, tal como: ventilação 

mecânica invasiva e não invasiva, oxigenoterapia de alto fluxo, técnicas de substituição renal e 

suporte hemodinâmico químico e elétrico. 

O B-ICU.Care ® é o sistema informático de gestão clínica utilizado na UCIP 1, específico 

para Serviços de Medicina Intensiva, que incorpora dados e funções com outros sistemas 

utilizados, integrando as monitorizações, diários clínicos e de Enfermagem, parâmetros 

ventilatórios, resultados analíticos, gasométricos e radiológicos, permitindo o acesso a esta 

informação em tempo real e tornando fácil e prática a resposta às necessidades de planeamento 

e registo na área de Enfermagem e médica.  

O sistema de gestão automatizada da medicação Pyxis Medstation®, é o sistema usado na 

UCIP 1. Este sistema acarreta variados benefícios quer operacionais, quer clínicos, quer 

financeiros. Nele encontram-se disponíveis os fármacos mais frequentemente utilizados no 

serviço. 

É ainda constituída por outras áreas com funções não clínicas, com finalidades destintas, 

como: dois gabinetes médicos, um gabinete da Enfermeira Gestora, um gabinete destinado ao 

secretariado clínico, um armazém com equipamentos e material de consumo clínico, salas de 

limpos e sujos com os respetivos circuitos, uma sala de refeições e uma sala multiusos para 

reuniões/formações, entre outros. 

Desde março de 2020, início da pandemia por Coronavirus Disease 2019 [COVID 19] e 

de acordo com a evolução do Plano de Contingência da Medicina Intensiva 1 para o Doente 

COVID 19 Crítico do CHUA, 2ª vaga (CHUA, 2020b), com o aumento da necessidade de 

número de camas em cuidados intensivos e consequentemente, camas destinadas a doentes 

críticos com COVID 19, foram (Fase 2, do Plano) abertas duas Unidades de Cuidados 

Intensivos [UCIs] para doentes com COVID 19.  A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 

COVID 19 1 (UCIP COVID 19 1), com capacidade para 16 doentes, que passaram a funcionar 

nas instalações anteriormente descritas (uma cama destinada à Unidade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos) e a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente COVID 19 2 (UCIP COVID 19 
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2), com capacidade para 9 doentes, no piso 3, situada nas instalações pertencentes à Unidade 

de Acidente Vascular Cerebral [UAVC].  

 A UCIP 1 conjuntamente com a UCINT durante a 2ª vaga, ocuparam lugar no SUP, na 

área da Decisão Clínica, com capacidade para 8 doentes para cada unidade, respetivamente. Em 

fase posterior, com a diminuição do número de vagas em cuidados intensivos para doentes 

críticos portadores de COVID 19, a UCIP 1 esteve no espaço pertencente às instalações da 

UCINT, e a UCINT ocupou lugar nas instalações pertencentes à UAVC, sendo que à data 

regressaram às instalações próprias, com as suas capacidades iniciais e a UCIP COVID 19 1, 

encontra-se no espaço físico da UAVC, com capacidade para 9 camas. 

De referir que esta reinstalação do serviço e a abertura de duas novas unidades de cuidados 

intensivos, instigou a necessidade de reajuste de equipamentos, reformulação das condições de 

trabalho e redimensionamento da equipa multidisciplinar. 

 

1.2.2 Recursos Humanos 

 

A equipa multidisciplinar desta unidade é constituída por médicos com subespecialidade 

de Medicina Intensiva, Enfermeiros, assistentes operacionais e secretária clínica.  

Existe a colaboração e consultadoria sempre que necessário, de outros profissionais não 

pertencentes à UCIP 1, como médicos de outras especialidades clínicas, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, técnicos de eletrofisiologia, radiologia, cardiopneumologia e 

terapeutas da fala. 

Quanto à equipa de Enfermagem, a unidade é constituída à data por 60 Enfermeiros, uma 

Enfermeira Gestora, 39 Enfermeiros de cuidados gerais e 20 Enfermeiros especialistas, sendo 

12 especialistas em EMC (3 na área da PSC), 5 Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de 

Reabilitação e 3 Especialistas em Enfermagem de Saúde Comunitária em Saúde Pública. 

Destaca-se o número reduzido de EEEMC na UCIP 1, que segundo a OE (2019a) a constituição 

das equipas em UCIs deverá ser constituída por 50% de EEEMC, de preferência com EEMC – 

PSC em permanência 24 horas, devendo também cada turno ser constituído por 50 % de 

EEEMC. 

A generalidade dos Enfermeiros integrantes da Equipa de Enfermagem da UCIP 1, são 

Enfermeiros de Cuidados Gerais e a sua prática encontra-se orientada e enquadrada pelo 

Regulamento do Perfil de Competências de Cuidados Gerais (OE, 2015) e pelos Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001). Para os EEEMC, além dos documentos 

supracitados soma-se o enquadramento concetual fornecido pelos Regulamentos n.º 140/2019 
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(OE, 2019) e n.º 429/2018 (OE, 2018a), que regulamentam as competências comuns e 

específicas dos mesmos. Ainda como fundamentais e elementares à prática quer nos cuidados 

gerais, quer nos cuidados especializados exalta-se o Regulamento do Exercício Profissional do 

Enfermeiro [REPE] (OE, 1996) e a Deontologia Profissional [DP] (OE, 2015b). 

Face ao estado de pandemia e à necessidade de redimensionamento da equipa 

multidisciplinar, a equipa de Enfermagem viu as suas dimensões serem aumentadas na 1º e 2º 

vaga, com a mobilização de Enfermeiros de outros serviços, quer antigos Enfermeiros 

pertencentes à UCIP 1 (alguns EEEMC), quer Enfermeiros da UCINT, Bloco Operatório ou 

Unidade de Cirurgia Ambulatório, quer ainda Enfermeiros pertencentes a outras unidades de 

saúde sob a tutela da ARS Algarve. 

 

1.2.3 Análise de Gestão e Produção de Cuidados 

 

A equipa de Enfermagem está estruturada em equipas, que asseguram a prestação cuidados 

durante as 24 horas, todos os 365 dias do ano. O trabalho foi organizado na situação pandémica 

em dois turnos (Manhã: das 8-20h30min e Noite: 20- 8h30min).  

A prestação de cuidados impõe uma gestão e distribuição do trabalho adaptado às 

necessidades, de acordo com a complexidade e dinâmica da PSC nas diferentes unidades (UCIP 

1 e UCIP COVID 19 1). 

Para garantir que sejam assegurados os cuidados nas diferentes unidades existentes, são 

escalados X Enfermeiros, em cada um dos turnos, ao que acresce Enfermeiros em trabalho 

suplementar, Enfermeiros em integração ou em estágio. Nos dias úteis, no turno da manhã a 

equipa de Enfermagem é complementada com a presença de dois Enfermeiros em função de 

gestão. 

A equipa de Enfermagem está organizada em 4 equipas, combinadas tendo em conta vários 

critérios, como a experiência profissional, a titulação do título de especialista pela OE, 

competências na área da hemodiálise convencional, entre outros. 

O Enfermeiro responsável de turno é geralmente um Enfermeiro Especialista (não 

obrigatoriamente em EMC), que acumula as funções de gestão e liderança da equipa, com a 

prestação direta de cuidados e organiza a distribuição dos cuidados prestados, de acordo com a 

especificidade e necessidades das PSC internadas e da experiência dos Enfermeiros escalados 

naquele turno.  

O método de trabalho utilizado é o método individual de trabalho, contudo é favorecido o 

trabalho em equipa e de entreajuda na equipa multidisciplinar.  
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O rácio Enfermeiro/Doente é ajustado à taxa de ocupação das unidades, normalmente de 

um máximo de um Enfermeiro para 1 ou 2 doentes, sendo que em fase pandémica, foi atingido 

o máximo de 1:3 ou 1:4. Salienta-se que na situação pandémica vivida não foi cumprida a 

recomendação da Norma para o Cálculo de Dotações Seguras em Cuidados de Enfermagem 

(OE, 2019a), pois nas UCIs de Nível III, descrevem que o rácio Enfermeiro/doente deverá ser 

de 1:1 ou 1:2 e tal não foi verificado. O cálculo das dotações seguras para a UCIP 1, com 14 

camas é de 60/61 enfermeiros, pelo que para dar resposta à UCIP COVID 1, com 9 camas, 

seriam necessários mais Enfermeiros, não sendo cumpridas as dotações seguras sugeridas, uma 

vez que esses 60/61 Enfermeiros encontram-se a prestar cuidados em ambas as unidades (total 

de 23 camas). 

É de realçar que um dos indicadores de gestão utilizado quanto à carga de trabalho de 

Enfermagem é o instrumento de avaliação Therapeutic Intervention Scoring System- 28 [TISS-

28]. Foi validado pelos autores Moreno e Morais (1997) para a população portuguesa. Este 

instrumento correlaciona o nível de gravidade e sobrevivência do doente, com o número de 

intervenções terapêuticas e a carga de trabalho (Miranda et al., 1996; Catalão, 2016). É 

composto por 28 itens, repartidos por sete grupos de intervenção terapêutica – Atividades 

Básicas, Suporte Ventilatório, Suporte Cardiovascular, Suporte Renal, Suporte Neurológico, 

Suporte Metabólico e Intervenções Específicas. O TISS-28 é executado pelos Enfermeiros 

presentes no turno da noite, consoante a avaliação das 24h anteriores. Porém existem limitações 

neste índice, derivada à necessidade de retrospeção das 24h anteriores, em que somente uma 

pequena percentagem do tempo de trabalho real é contabilizada (Vincent & Moreno, 2010). No 

que se refere ao ano de 2020, foi obtido um valor mínimo de 11h, médio de 35 h e máximo de 

59h para os cuidados de Enfermagem na UCIP 1 e UCIP COVID 19. 

Evidencia-se a inexistência de uma Equipa de Enfermagem de Reabilitação, dedicada 

parcialmente ou totalmente às suas competências específicas, que assegurasse 12 horas de 

cuidados especializados, por cada 5 doentes, todos os dias da semana, como é recomendado 

pela OE (OE, 2019a).   

Por outro lado, torna-se importante referir que a EEMIH é composta por um grande número 

de elementos da equipa de Enfermagem da UCIP 1. De acordo com as orientações do 

Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção Geral da Saúde [DGS], pela Circular 

Normativa n.º 15/DQS/DQCO, de 22 de Junho de 2010, foi criada e implementada neste Centro 

Hospitalar em 2015 e é formada por um médico e um Enfermeiro, em escala de trabalho própria, 

detentores de treino e competências avançadas na abordagem do PSC e na área da reanimação, 
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sendo ativados segundo critérios pré-definidos e específicos de ativação de conhecimento de 

todos os profissionais (DGS, 2010). 

Na UCIP 1 há um elemento de Enfermagem responsável pela Formação em Serviço, que 

em conjunto com a Enfermeira Gestora, apostam na formação contínua adotando ações de 

formação em serviço programadas anualmente no Plano de Formação em Serviço. Estas foram 

suspensas durante a fase de pandemia e foram retomadas no mês de abril de 2021. Existem 

ainda Enfermeiros integrados na equipa, dinamizadores, nas áreas da Prevenção e Controlo de 

Infeção e Úlceras de Pressão.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL 

 

A Enfermagem é reconhecida como disciplina do conhecimento, que se objetiva numa pro-

fissão autorregulada, intelectual e científica, com bases no ensino, formação e investigação 

(Nunes, 2018). Entre as várias fontes e os domínios de conhecimento, encontra-se o conheci-

mento científico, suportado pela investigação científica e sustentado por teorias e metodologias 

(Nunes, 2018). 

A investigação científica é um método empírico e exigente que “leva à aquisição de novos 

conhecimentos” (Fortin, 1999, p.16), é “um processo sistemático que permite examinar fenó-

menos com vista a obter respostas para questões precisas que merecem uma investigação” (For-

tin, 1999, p.16), permitindo dar respostas às necessidades reconhecidas numa determinada área 

(Fortin, Côtè & Filion, 2009). Por conseguinte, “consiste em alargar o campo dos conhecimen-

tos na disciplina a que diz respeito e a facilitar o desenvolvimento desta como ciência.” (Fortin, 

1999, p.18), criando novos conhecimentos “pelo desenvolvimento da teoria ou pela verificação 

da teoria” (Fortin, 1999, p.18).  

Pela ligação da teoria e da investigação providencia-se base teórica à prática, criando a 

ligação “da disciplina como campo de conhecimentos e a prática profissional como campo de 

intervenção” (Fortin, 1999, p.20). 

O processo de investigação em Enfermagem está inerente à investigação sistemática, cujo 

objeto da investigação é “o estudo sistemático de fenómenos presentes no domínio dos cuidados 

de enfermagem” (Fortin, 1999, p.26). Estes saberes são suportados por teorias, modelos e con-

ceitos, estando também na base da investigação e da prática dos cuidados (Fortin, 1999).  

Como referido no Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados 

em Enfermagem em PSC, o EEEMC-PSC deve perscrutar um campo de referências que apoie 

a sua prática, na busca constante pela excelência no seu exercício profissional (OE, 2015a). 

Assim, o estágio final, recorreu ao referencial teórico o MMPBE, de June Larrabee (2011) para 

alicerçar o PIP desenvolvido e promover a ligação entre investigação, prática e teoria.  
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2.1 MODELO PARA A MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 

A Prática Baseada na Evidência [PBE] tem demonstrado a sua eficácia na melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados e nos seus resultados, com efeitos positivos no sistema de 

saúde (Larrabee, 2011). É uma metodologia que permite o reconhecimento de necessidades e 

da sua solução, com a integração da melhor e mais atual evidência científica, originária de uma 

pesquisa estruturada, integrada com a experiência, competência, juízo clínico do Enfermeiro e 

com os valores e predileções do doente, levando a uma tomada de decisão fundamentada (Lar-

rabee, 2011).  

Prestar cuidados de qualidade sustentados em evidência científica compromete-nos en-

quanto Enfermeiros, onde a necessidade de revisão e reflexão constante sobre a nossa prática 

nos direciona para a procura de novos comportamentos e procedimentos, que tornem a prática 

dos cuidados mais eficiente e fundamentada (OE, 2012). É não só uma meta que envolve os 

Enfermeiros que prestam cuidados diretos aos doentes, como também de uma forma transversal 

abrange os Enfermeiros em funções de supervisão clínica e gestão, promotores de mudança de 

mentalidade e na busca de evidência científica, tendo por base que para uma prestação de cui-

dados mais sustentada, eficaz e atual, devem disponibilizar e gerir os seus recursos. As organi-

zações profissionais de Enfermagem são também elas responsáveis pela determinação dos pa-

drões de qualidade de excelência, da formação e da prática de Enfermagem (Larrabee, 2011).  

A atual versão do modelo resulta da revisão realizada em 2011 por Larrabee, e surge da 

avaliação da sua experiência de orientação/formação de estudantes e Enfermeiros e na sua con-

tínua e evolutiva aplicação clínica pelos Enfermeiros, nos diferentes contextos e áreas da prática 

clínica, o que originou a inevitabilidade de uma revisão e melhoria, com a integração de novos 

conceitos na versão revista como a qualidade e a sua melhoria contínua dos cuidados de Enfer-

magem (Larrabee, 2011). 

Este modelo destaca que a alteração da prática é uma combinação da experiência clínica 

relevante, do reconhecimento e análise crítica dos dados e de uma investigação apropriada. Esta 

junção fomenta o desenvolvimento da tomada de decisão clínica e promove a investigação ci-

entífica em saúde, com a resultante melhoria e promoção da qualidade e segurança do doente, 

resultando em cuidados de saúde melhorados e consequentemente melhores resultados em sa-

úde (Larrabee, 2011).  

O MMPBE engloba 6 etapas, na versão revista, onde cada etapa inclui a realização de 

atividades (Larrabee, 2011), que consistem, segundo a mesma autora na:  
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• Etapa 1 – Avaliar a necessidade de mudança da prática: compreende a identificação 

e integração no problema prático, das partes interessadas (Stakeholders), a colheita de dados 

internos da prática atual e a sua comparação com os dados externos, para confirmação da ne-

cessidade de mudança, a identificação do problema e a sua ligação com as intervenções e os 

resultados; 

 

• Etapa 2 – Localizar as melhores evidências: consiste na identificação da melhor e 

atual evidência disponível, com a revisão dos conceitos de pesquisa, o planeamento e desen-

volvimento da metodologia de pesquisa, seguindo-se a realização da mesma e a definição e 

seleção dos instrumentos de avaliação e análise crítica das fontes encontradas;  

 

• Etapa 3 – Fazer uma análise crítica das evidências: engloba a avaliação crítica da 

força das evidências e a síntese das melhores evidências, aplicando os instrumentos de avalia-

ção mencionados, de forma a avaliar a sua qualidade, viabilidade, benefícios e riscos da aplica-

ção e integração na prática clínica; 

 

• Etapa 4 – Projetar a mudança na prática: compreende a definição da mudança suge-

rida, com a identificação dos recursos e estratégias essenciais para a implementação do projeto 

e compreende o planeamento da implementação do projeto e respetiva avaliação;  

 

• Etapa 5 – Implementar e avaliar a mudança da prática: consiste em implementar e 

operacionalizar o projeto definido, com a avaliação dos processos, resultados e custos e no 

desenvolvimento das conclusões e recomendações;  

 

• Etapa 6 – Integrar e manter a mudança na prática: engloba a comunicação da mu-

dança às partes interessadas, com a inclusão e implementação da mudança na prática clínica, 

assim como, a monitorização periódica dos indicadores de processo e resultados e a conse-

quente disseminação dos resultados do projeto.  

 

As etapas descritas por Larrabee, caraterizadas anteriormente, mostram que “apesar das 

etapas serem progressivas, o modelo não é estritamente linear” (Larrabee, 2011, p.36), po-

dendo-se retornar às etapas anteriores sempre que for preciso (Figura 1), considerando que “as 

actividades de cada etapa podem gerar atividades de outra etapa” (Larrabee, 2011, p.37). 
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Figura 1. Etapas do Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidências 
Fonte: Adaptado de Larrabee (2011) 

 

O presente modelo foi utilizado e testado em diversas áreas da Enfermagem, consistindo 

num instrumento apropriado para a identificação e resolução de problemas nas várias áreas e 

contextos. Uma das áreas na prática clínica, na qual o MMPBE tem sido aplicado com êxito é 

a da PSC (vertente desta especialidade e contexto onde foi implementada a PIP), com a imple-

mentação de vários projetos pelas equipas de Enfermagem de Cuidados Intensivos.  

Salienta-se ainda a analogia presente entre o referido modelo e a metodologia de trabalho 

de projeto (Ruivo et al., 2010), ambos baseados na resolução de problemas e na tríada entre a 

investigação, a teoria e a prática (Ruivo et al., 2010). Também as revisões de evidência, na sua 

metodologia partilham de fases e processos semelhantes a este modelo. 

Face à sua aplicabilidade, o modelo referido na sua revisão mais recente (2011), foi o eleito 

para orientar o estágio final e o PIP desenvolvido, contribuindo para a promoção de aquisição 

e desenvolvimento de competências em Enfermagem, como EEEMC-PSC. 

  

2.2 QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA NOS CUIDADOS 

 

Neste capítulo, revela-se de extrema importância refletir sobre, o impacto que a qualidade 

dos cuidados prestados têm sobre a prática segura e consequente resultado na PSC e sua família. 

Por um lado, influencia a sua qualidade de vida e, por outro, os resultados relacionados com a 

morbilidade e mortalidade, indo ao encontro da linha de investigação prévia definida para a 

área de Especialização em EMC – “Segurança e Qualidade de Vida”. 
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Os Enfermeiros são cada vez mais desafiados na procura de conhecimento científico na sua 

prestação de cuidados, baseada na qualidade em saúde e segurança dos cuidados. Como con-

ceito dinâmico e constantemente em desenvolvimento, várias são as definições para qualidade 

em saúde, consoante o ponto de vista, a compreensão e o prisma de quem a define (DGS, 2015). 

Qualidade em saúde é para a Organização Mundial de Saúde [OMS] (OMS, 2006), a pres-

tação de cuidados centralizados na pessoa, de forma eficaz, eficiente, segura, acessível e equi-

tativa, permitindo que os resultados estabelecidos pela pessoa sejam atingidos. A DGS (2015) 

define Qualidade em Saúde como a “prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um 

nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consegue a adesão e 

satisfação do cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do 

cidadão” (p.16). 

Num dos 4 eixos estratégicos, da Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-

2020 é mencionado que “a qualidade e a segurança dos sistemas 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, 2015, p. 13551). No MMPBE de Larrabee (2011), autora 

consigna que um pressuposto da responsabilidade ética dos Enfermeiros associada aos cuidados 

de saúde é a qualidade dos cuidados, com uma prática apoiada nos princípios de beneficência, 

valor, justiça e prudência, na procura de uma prestação de alta qualidade e segurança dos cui-

dados. 

A qualidade dos cuidados leva-nos a uma assistência qualificada à pessoa, com o objetivo 

do uso do melhor estado da arte, quer a nível científico, quer a nível técnico, quer a nível das 

referências éticas e deontológicas (Nunes, 2018). Para a mesma autora a prestação de cuidados 

de qualidade caracteriza-se  
“por um elevado grau de competência profissional e organizacional, uso eficiente 
dos recursos, redução a um nível mínimo de riscos, satisfação dos clientes e famílias, 
equidade e acessibilidade aos serviços de saúde, padrões, indicadores e critérios que 
incentivam a melhoria da qualidade dos cuidados.” (Nunes, 2018, p. 156). 

A qualidade deve ser constantemente avaliada e monitorizada para impulsionar a melhoria 

(OMS, 2021) e consequentemente uma maior garantia de segurança nos serviços de saúde. Toda 

a equipa de saúde deve proceder à monitorização, avaliação e melhoria, contribuindo para a 

identificação e resolução de necessidades em áreas que necessitem de melhoria (DGS, 2015). 
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A segurança do doente é um elemento inseparável da qualidade em saúde. São conceções 

que se complementam e são interdependentes. A segurança do doente é fundamental na presta-

ção de cuidados de saúde de qualidade, devendo os serviços de saúde ser eficazes, seguros e 

centrados nas pessoas e ainda equitativos, integrados e eficientes (OMS, 2021). 

Segurança do doente é definida pela DGS (2017), como a “redução de risco de dano des-

necessário à pessoa que recebe os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável” (p.4). Integra 

os cuidados de saúde, tendo como visão a prevenção e redução de riscos, erros e danos, nas 

pessoas durante a prestação de cuidados de saúde e a melhoria contínua baseada na aprendiza-

gem de erros e eventos adversos (OMS, 2021). A preocupação com a segurança da pessoa cui-

dada, assente na redução do risco de um dano desnecessário, tem espaço privilegiado como um 

obstáculo superável para melhorar a qualidade nos cuidados prestados (Sousa & Mendes, 2019). 

Como tal, eventos adversos associados a cuidados inseguros é suscetível de ser uma de entre as 

10 principais causas de morte e incapacidade no mundo, ao que uma em cada 10 pessoas hos-

pitalizadas sofreu algum evento, 50% deles podendo ser evitáveis (OMS, 2021). 

Em Portugal, no seguimento das recomendações emanadas pelo Conselho da União Euro-

peia, integrado na Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde (MS, 2015), foi concebido o 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, que objetiva a execução de vários 

objetivos estratégicos, como o aumento da cultura de segurança do ambiente interno, a preven-

ção de incidentes e o controlo e prevenção de infeções associadas aos cuidados de saúde e 

resistências aos antimicrobianos (MS, 2015a). 

Importa salientar as prioridades da Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-

2020, como a melhoria da qualidade clínica e organizacional, com o incremento da adesão a 

normas de orientação clínica e o aumento da segurança dos doentes, onde como objetivos apa-

recem a padronização da prática clínica e disseminação de boas práticas (MS, 2015).  

É neste cenário, assente na segurança do doente, que a qualidade do cuidado passa a ser 

um atributo tão importante quanto a efetividade, na medida em que, os eventos adversos impli-

cam custos sociais e económicos substanciais, podendo mesmo, implicar danos irreversíveis 

aos doentes e às suas famílias, revelando-se um sério problema de saúde pública (Sousa & 

Mendes, 2019). 

Igualmente, o Plano Nacional de Saúde: revisão e extensão a 2020 (DGS, 2015), indica 

que a otimização dos resultados em saúde e a contribuição para o incremento da qualidade e 

segurança dos cuidados, implica o investimento na investigação em saúde, criando guias orien-

tadores de boas práticas alicerçados em evidência científica recente e centralizados nas neces-

sidades identificadas (DGS, 2015). Boas práticas, para Nunes (2018) pode ser “uma técnica, 
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um método, um processo, que se acredita ser mais efetivo para obter um determinado resultado, 

quando aplicada sob certas condições ou circunstâncias pois que através da experiência e da 

investigação, provou ser confiável.” (p.155). 

A pandemia COVID 19, na qualidade e segurança dos cuidados, veio expor os desafios e 

os riscos que os profissionais de saúde enfrentam na prestação de cuidados, tais como as infe-

ções associadas aos cuidados de saúde, violência, estigma, sofrimento psicológico e emocional, 

doença física e até mesmo morte. Em contextos com altos níveis de stress torna os profissionais 

de saúde mais predispostos à ocorrência de erros e eventos adversos (OMS, 2021).  

A capacidade e a estabilidade financeira dos sistemas de saúde foram bastante comprome-

tidas, fatores como a falta de profissionais, a reafectação de profissionais a funções desconhe-

cidas e a necessidade de soluções e opções alternativas, desorganizaram todos os processos de 

cuidados existentes na maioria dos sistemas de saúde mundiais (OMS, 2021). 

A situação pandémica mostrou-nos, também, o aparecimento de novos riscos para os 

doentes, novos tipos de erros de diagnóstico, alguns relacionados com o vírus e outros nem 

tanto. Com o decorrer da pandemia, a crescente familiaridade clínica com o vírus e as suas 

manifestações fizeram reduzir alguma incerteza perante o desconhecido, mas a nova doença e 

o surgimento dos seus novos tratamentos trouxeram um maior risco de eventos e danos evitáveis 

(OMS, 2021). 

Os efeitos indiretos do vírus no acesso a áreas de cuidados não relacionados, surgiram 

como outra forma de prejuízo grave para os doentes, colocando em causa princípios como a 

eficácia, eficiência, segurança e acessibilidade, como por exemplo: os atrasos de doentes na 

procura de cuidados de saúde devido ao medo; a incapacidade de se deslocarem a centros de 

saúde devido a fechos ou não atendimento presencial; os doentes com condições crónicas 

complexas que não receberam os seus cuidados de rotina ambulatórios ou preventivos devido 

à sobrecarga do sistema de saúde, ou a prioridade dada a admissões COVID 19, com o 

cancelamento de tratamentos, consultas e cirurgias não essenciais (OMS, 2021). 

No entanto, apesar destes riscos e efeitos negativos, a pandemia COVID 19 proporcionou 

alguns benefícios a curto prazo. As junções de todos os países, no compromisso e nas 

responsabilidades partilhadas na descoberta e combate ao desconhecido, uniram as partes 

interessadas dos cuidados de saúde como nunca antes. Muitos elementos-chave de segurança 

foram adotados espontaneamente com um objetivo comum, tais como a transparência, a 

comunicação ativa, a colaboração, a partilha e rápida adoção de práticas de segurança nos 

cuidados ao doente e práticas de segurança no seio dos profissionais de saúde. (OMS, 2021).  
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Analisar a situação pandémica ajudará na reflexão da segurança do doente e dos 

profissionais quer nas falhas como nas transformações decorrentes da pandemia. A OMS 

divulgou em 2021, o Plano de Ação Global (OMS, 2021a), codesenvolvido através do 

contributo de especialistas internacionais líderes em segurança dos doentes, que se baseia numa 

compreensão profunda da natureza dos eventos adversos e evitáveis nos cuidados de saúde e da 

forma como ameaçam a segurança dos doentes.  

O plano é integrado na necessidade urgente de unir as mudanças positivas, de possibilitar 

a divulgação de estratégias e inovações de segurança e de tornar os sistemas de saúde mais 

resistentes ao impacto dos danos. Apresenta sete objetivos estratégicos:  Envolver doentes e 

famílias como parceiros nos cuidados seguros; Alcançar resultados através de trabalho 

colaborativo; Analisar dados para gerar sistemas de relatórios de aprendizagem;  Traduzir 

provas para uma melhoria mensurável; Criar políticas de base e ação sobre a natureza da fixação 

de cuidados; Utilizar tanto a experiência científica como a experiência com o doente para a 

melhoria da segurança; Instilar a cultura de segurança na conceção e prestação de cuidados de 

saúde (OMS, 2021a). 

 
2.3 O ENFERMEIRO E A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA 

 

 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, monitori-

zação e terapêutica” (OE, 2018a, p.19362). Nestas circunstâncias, Cuidados de Enfermagem 

são “altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma ou mais funções 

vitais em risco imediato como resposta às necessidades afectadas e permitindo manter as fun-

ções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua 

recuperação total.” (OE, 2018a, p.19362).  

A especialização em Enfermagem à PSC tem como foco a PSC e a sua família, assim sendo, 

o EEEMC-PSC “cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e/ou falência orgânica”, sendo responsável por garantir a “administração de protocolos 

terapêuticos complexos” (OE, 2018a, p. 19363), “(…) face a problemas decorrentes de altera-

ções anatomofisiológicas de órgãos e de sistemas de órgãos de natureza aguda ou crónica.” 

(OE, 2018a, p.19360) 

Sendo EEEMC-PSC, um profissional essencial e imprescindível à prestação de cuidados 

neste âmbito específico da PSC, e  atendendo à diversidade e complexidade dos processos 

vivenciados pela pessoa e respetiva família, torna-se impreterível que apoie a sua prática em 
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evidência recente e atual, mobilizando “conhecimentos e habilidades na identificação da 

intervenção especializada, na conceção, implementação e avaliação de planos de intervenção, 

numa pareceria de cuidar promotora da segurança e da qualidade de cuidados.” (OE, 2018a, 

p.19360).  

Esta diferenciação de cuidados exige observação, colheita e atualização constante, de 

forma sistémica e sistematizada de dados, com o objetivo de conhecer continuamente a PSC 

cuidada, prevenir e detetar prematuramente as complicações, garantir a precisão da intervenção, 

de forma real e eficaz e em tempo útil. Na abordagem à PSC a avaliação diagnóstica e a 

monitorização persistentes permitem cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de 

doença crítica e ou falência orgânica revelando-se uma competência especializada (OE, 2015a). 

Cabe ao Enfermeiro Especialista, a tomada de decisão especializada e fundamentada, sendo que 

é na prática dos cuidados de Enfermagem sustentados na evidência, que o profissional deve 

assentar a sua intervenção e raciocínio clínico. O raciocínio clínico nos cuidados de 

Enfermagem revela-se um processo de pensamento, realizado intencionalmente pelo 

Enfermeiro, fundamentado nos seus conhecimentos teóricos e práticos e experiência pessoal e 

profissional, através do qual se demonstra a sua complexidade, reflexividade, intuição e 

cognição por forma a sistematicamente selecionar, comparar, inferir e decidir sobre as 

evidências clínicas específicas da PSC, levando à tomada de decisão que permite alcançar os 

resultados esperados e as respostas às necessidades encontradas (Melo-Dias, C., & Lopes, 

M.,2010).  

Neste contexto de PSC, o Enfermeiro cuida da pessoa de forma individualizada com uma 

ou mais disfunções orgânicas, com alterações anatomofisiológicas que exigem processos 

terapêuticos complexos, como é o caso do potencial doador de órgãos em morte cerebral, onde 

surge a potencialidade de doação de órgãos.  

A doação de órgãos é um processo complexo, que exige cuidados altamente especializados 

ao potencial doador de órgãos e sua família. Os cuidados prestados à pessoa em morte cerebral 

[MC] são semelhantes aos cuidados a qualquer outra PSC. Devem focar-se na vigilância, dete-

ção e antecipação das alterações fisiológicas e complicações decorrentes do diagnóstico de 

morte cerebral, na monitorização e estabilização hemodinâmica, com a aplicação de protocolos 

terapêuticos complexos. No entanto, o objetivo do cuidado a esta pessoa apresenta um paradi-

gma diferente das demais pessoas em situação crítica, não sendo visto como um meio para a 

recuperação da pessoa, mas como um meio de manutenção e viabilização dos órgãos e tecidos, 

para a possibilidade de transplantação e garantia sim, de recuperação e qualidade de vida a 

outras pessoas, que se encontram em lista de espera.  
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL  

 

Um projeto em saúde é desenvolvido através da metodologia de Planeamento em Saúde, 

processo que possibilita, através da análise de políticas e objetivos de saúde, realizar interven-

ções para o desenvolvimento em saúde (Imperatori & Giraldes, 1993). Este processo é dinâmico 

e contínuo, possibilita a análise e seleção de intervenções apropriadas às necessidades identifi-

cadas, não descurando os recursos à disposição e os objetivos da instituição (Tavares, 1990).  

Considerando que uma das principais missões do SNS é a Qualidade em Saúde e Segurança 

do Doente, foi desenvolvido um PIP nesta área, para as necessidades identificadas na UCIP 1, 

concomitantemente à linha de investigação definida pelo ME, “Segurança e Qualidade de 

Vida”. Assim para o PIP foi definido o tema “O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doa-

dora de Órgãos/ Tecidos”. 

A MP em concordância com o planeamento em saúde, “baseia-se numa investigação cen-

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

para a sua resolução.” (Ruivo et al., 2010, p.2), sendo vista como uma metodologia “promotora 

de uma prática fundamentada e baseada em evidência.” (Ruivo et al., 2010, p.2). A concretiza-

ção de um projeto deve objetivar a resolução das necessidades identificadas, para que os pro-

blemas identificados sejam resolvidos ou minimizados e se otimize ou acrescente eficácia aos 

cuidados prestados (Ruivo et al., 2010).  

Esta metodologia é formada por seis etapas: Diagnóstico de Situação, Definição de Obje-

tivos, Planeamento, Execução, Avaliação e Divulgação dos Resultados, com a efetivação do 

relatório (Ruivo et al., 2010). 

O seguinte capítulo abordará, de acordo com as seis etapas referidas anteriormente, o de-

senvolvimento do PIP com a exposição, análise e reflexão das seis etapas da MP. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

O Diagnóstico de Situação corresponde à primeira etapa da MP, que aponta para “a 

elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada” (Ruivo et al., 2010, 

p.10). Leva-nos à elaboração de um modelo de base descritiva da realidade na qual se pretende 

agir para mudar (Ruivo et al., 2010), com a realização de uma análise abrangente, global e 
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adaptada; e com a colheita de dados que tracem as necessidades da população alvo (Issell, 

2014). 

Esta corresponde também à fase que elucida as atividades a realizar, e serve para 

comparação entre o momento inicial e o momento da avaliação do projeto, mostrando a posição 

depois da efetivação das medidas delineadas (Imperatori & Giraldes, 1982). 

O desenvolvimento de um projeto no contexto dos cuidados de saúde, é dinâmico em que 

a caraterização da situação é constante e de atualização continuada. Nesta etapa, a identificação 

dos problemas e as suas causas é feita inicialmente e, de seguida determinam-se as necessidades 

da população (Ruivo et al., 2010). Um problema é entendido como uma condição deficiente, ao 

passo que a necessidade é vista como a diferenciação entre a situação atual e aquela que se 

pretende obter (Tavares, 1990). Após a análise das necessidades, perspetiva-se o 

desenvolvimento de estratégias e ações, utilizando os recursos existentes, fomentando o 

trabalho entre as várias equipas de profissionais, promovendo capacidade e mobilização da 

população (elemento crucial para a mudança dentro das instituições), com resultados e 

benefícios que se prolonguem no decorrer do tempo (Ruivo et al., 2010). 

O Diagnóstico de Situação tem o mesmo objetivo da primeira etapa da MMPBE, identificar 

e incluir as partes interessadas no problema prático, através da colheita de dados internos 

significativos (quantificando, caraterizando e validando o problema) e posteriormente comparar 

com dados externos, comprovando a necessidade de modificação da prática (Larrabee, 2011). 

Considerando o referido, as duas primeiras semanas de estágio possibilitaram a integração 

na equipa multidisciplinar, o conhecimento do serviço, a observação da prestação de cuidados 

e a consulta das normas e protocolos vigentes na UCIP 1, de modo a identificar áreas possíveis 

com necessidade de melhoria. Concomitantemente, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas, de cariz informal, com a Enfermeira gestora da UCIP e Enfermeira gestora da 

UCINT e SUP e a Docente orientadora, simultaneamente com entrevistas exploratórias não 

estruturadas, a elementos das diferentes equipas de Enfermagem e com a Enfermeira 

responsável pela área da doação de órgãos, na UCIP 1, sobre a pertinência e aplicabilidade do 

tema. Verificámos durante as quais, que a norma de procedimento hospitalar da doação de 

órgãos e tecidos requeria atualização e divulgação, e que havia lacuna de um guia orientador de 

atuação na comunicação de más notícias à família do potencial doador de órgãos e tecidos, bem 

como a necessidade de formação das equipas nestas áreas, que orientasse a prática dos 

profissionais, sendo estas necessidades propostas com o PIP. 

Para lá da aprovação dos intervenientes mencionados, para avaliar e assegurar a pertinência 

da intervenção e objetivando apreciação do potencial do PIP, bem como as fraquezas e 
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limitações, foi utilizada como método de análise, uma análise SWOT (APÊNDICE II). É uma 

ferramenta que considera as forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats), que possam estar ligadas ao PIP e afetar o seu progresso 

(Ruivo et al., 2010). É “uma das técnicas mais utilizadas na investigação social, quer na 

elaboração de diagnósticos, quer em análise organizacional” (Ruivo et al., 2010, p.14), que face 

ao problema e necessidade identificada, se descreve as forças e oportunidades, as fraquezas e 

ameaças, permitindo a reflexão dos aspetos positivos e negativos identificados. 

Paralelamente, foi produzido um questionário de diagnóstico de situação (APÊNDICE III), 

precocemente analisado e aprovado pela Docente Orientadora para a sua aplicação, com o 

objetivo de melhor caraterizar e quantificar a necessidade identificada e posteriormente traduzi-

la em variáveis mensuráveis (Fortin, 1999). 

Este questionário foi aplicado na forma de um formulário on-line na aplicação Google 

Forms®, no qual se procedeu à caraterização sociodemográfica, académica e profissional da 

população alvo (Enfermeiros da SUP, UCINT e UCIP 1) e se efetuou uma avaliação de 

conhecimentos, experiência e formação na área da doação de órgãos/tecidos, tal como da 

comunicação de más notícias à família do potencial doador de órgãos.  

Inseparável do questionário de diagnóstico de situação, surge o consentimento informado, 

livre e esclarecido, atendendo que “a participação no projecto pressupõe o consentimento livre 

e esclarecido dos sujeitos” (Nunes, 2013, p.10), pelo que este obteve-se de forma introdutória 

ao questionário no mesmo formulário on-line (APÊNDICE IV). Foi assegurado igualmente o 

direito de anonimato e confidencialidade das informações recolhidas, sendo que os dados serão 

utilizados unicamente no contexto da PIP. 

O questionário foi aplicado e esteve disponível cerca de 3 semanas (de 4 de abril a 23 de 

abril de 2021), ao qual se procedeu a uma análise estatística quantitativa, utilizando o Microsoft 

Excel®, baseada na amostra de Enfermeiros que consentiram e responderam ao questionário 

facultado.  

De um universo de 164 Enfermeiros (86 do SUP, 20 da UCINT, 58 UCIP 1), consentiram 

e responderam ao questionário, 74 Enfermeiros (28 do SUP, 9 da UCINT, 37 da UCIP1), o que 

representa uma amostra de (45,12%), que consideramos uma amostra pouco significativa e 

representativa da equipa (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Amostra populacional participante no questionário 
Fonte: Da própria 

 

Os resultados obtidos na primeira parte do questionário, alusiva à caraterização 

sociodemográfica, académica e profissional da amostra, estão descritos de seguida. A maioria 

da amostra relativamente à idade situa-se entre os 31- 40 anos (Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2. Amostra populacional quanto à idade 
Fonte: Da própria 

 

No que se refere ao sexo, verificámos que 83,77% da amostra é do sexo feminino e 16,23% 

é do sexo masculino (Gráfico 3). 



 
 

42 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 

 
 

Gráfico 3. Amostra populacional quanto ao sexo 
Fonte: Da própria 

 

No que respeita aos dados relativos à caraterização académica salienta-se uma percentagem 

pouco significativa de Enfermeiros Especialistas (29,97%) (Gráfico 4), maioritariamente na 

área de Enfermagem de Reabilitação (39,20%) e EMC (18,93%) e na vertente de PSC (15,70%), 

perfazendo o total de 34,63% de Enfermeiros Especialistas em EMC (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 4. Distribuição dos Enfermeiros quanto à Detenção do Grau de Especialidade 
Fonte: Da própria 
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Gráfico 5. Distribuição dos Enfermeiros Especialistas por área de especialidade 
Fonte: Da própria 

 

A respeito da experiência profissional evidencia-se uma alta variabilidade em termos de 

experiência profissional, a maioria entre os 6 e os 15 anos de profissão (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Experiência Profissional 
Fonte: Da própria 

 

Em relação à experiência em Enfermagem na vertente na PSC (Gráfico 7), as faixas mais 

significativas dos profissionais detêm de 0 a 10 anos de experiência em cuidados à PSC, período 

de tempo considerado essencial para a aquisição e desenvolvimento de competências, que 
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seguindo o modelo de Benner (2001), refere-se ao nível de iniciado e iniciado avançado e 

competente.  

 

 

Gráfico 7. Experiência em Contexto de Pessoa em Situação Crítica 
Fonte: Da própria 

 

Os resultados conseguidos na segunda e terceira parte do questionário, alusiva à validação 

da apropriação do tema em estudo, estão analisados seguidamente. 

Abordando a segunda parte do questionário, que visa uma avaliação credível e consistente 

da formação, perceção, experiência e conhecimento da amostra, no âmbito da doação de 

órgãos/tecidos é patente (Gráfico 8) a ausência de formação no âmbito da doação de 

órgãos/tecidos na maioria dos profissionais (64,87%), sendo mais evidente a ausência de 

formação no SUP e UCINT, sendo que a UCIP 1 é o serviço com maior proporção de 

Enfermeiros com formação na área da doação de órgãos/tecidos (72,20%). 
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Gráfico 8. Formação na área da Doação de Órgãos/ Tecidos 
Fonte: Da própria 

 

Quanto ao conhecimento da existência no serviço da Norma de Procedimento da Doação 

de Órgãos/Tecidos (Gráfico 9), realça-se um maior conhecimento no SUP (96,40%) e UCIP 

1(100%), contrastando com a UCINT, onde apenas 22,20% apresentam conhecimento da sua 

existência. 

 

 

Gráfico 9. Conhecimento da existência no serviço da Norma de Procedimento da Doação de Órgãos/ 
Tecidos 

Fonte: Da própria 

 
Focando-nos nos resultados relativos à experiência profissional com Doadores de 

Órgãos/Tecidos (Gráfico 10), 61,50% da totalidade da amostra, não apresentam experiência na 
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área e 38,50% já prestaram cuidados a doadores de órgãos/tecidos, sendo mais evidente a 

presença de experiência na área, no serviço UCIP 1. 

 

 

Gráfico 10.  Experiência Profissional com Doadores de Órgãos/Tecidos 
Fonte: Da própria 

 

Quando questionados sobre os seus conhecimentos sobre várias áreas na Doação de 

Órgãos/Tecidos (Tabela 1), os Enfermeiros responderam que apresentavam conhecimentos 

sobre a temática, de uma forma significativa, sendo mais evidente a ausência de conhecimentos 

no SUP e UCINT, em comparação com a UCIP 1. 

 

 

 
Tabela 1. Conhecimentos na área da Doação de Órgãos/Tecidos 

Fonte: Da própria 
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Focando a terceira parte do questionário, que tal como na segunda parte, pretende uma 

avaliação credível e consistente da formação, perceção e conhecimento da amostra, na área da 

comunicação de más notícias à família do potencial doador de órgãos/tecidos é patente (Gráfico 

11) que uma amostra significativa de Enfermeiros (77,47%) não apresenta formação na área da 

comunicação de más notícias, sendo a ausência de formação na área uniforme em todos os 

serviços. 

 

 

Gráfico 11. Formação na área da comunicação de más notícias 
Fonte: Da própria 

 

Também relativo ao conhecimento sobre protocolos de comunicação de más notícias 

(Gráfico 12), a ausência de conhecimento está presente nos três serviços do SMI 1, sendo na 

totalidade, 85,33% da amostra. De salientar que a 14,67% da amostra apresenta conhecimento 

sobre protocolos utilizados na comunicação de más notícias e quanto questionados sobre quais, 

o Protocolo SPIKES foi referenciado em todas as respostas. 
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Gráfico 12. Conhecimento sobre protocolos de comunicação de más notícias 
Fonte: Da própria 

 

Em relação, ao conhecimento da existência de um guia orientador de comunicação de más 

notícias no serviço (Gráfico 13), as respostas também foram unânimes e 91,50% não apresenta 

conhecimento sobre a existência de nenhum guia orientador na área no seu serviço. 

 

 

Gráfico 13. Conhecimento da existência de um guia orientador de comunicação de más notícias no 
serviço 

Fonte: Da própria 

 

Com a análise destes resultados entende-se, a relevância de prover a equipa de Enfermagem 

do SMI 1 com conhecimentos que auxiliem a comunicação de más notícias. Esta atualização 
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conduz a resultados positivos, quer no aumento da confiança a nível dos profissionais com a 

prática, quer para a família que terá um melhor acolhimento neste período que se caracteriza 

por ser tão traumático e difícil. 

Julgámos ainda apropriado observar os dados disponíveis sobre do número de doadores de 

órgãos/tecidos, no CHUA no ano de 2019 e 2020 (ano de pandemia COVID 19). No ano de 

2019, segundo a Coordenadora Hospitalar de Doação de Órgãos, tivemos 10 doadores efetivos 

de órgãos e tecidos e segundo os Indicadores de Atividade de 2020, fornecidos pelo Gabinete 

Coordenador de Colheita e Transplantação, do Hospital de São José à mesma Coordenadora 

(ANEXO I), em 2020, constatou-se a existência de 10 doadores efetivos de órgãos/tecidos. A 

análise dos dados permitiu-nos verificar que no CHUA, E.P.E. mesmo durante a fase 

pandémica, em que era espectável a diminuição do número de doadores em morte cerebral 

(como ocorrido a nível nacional), registou-se a manutenção do número de doadores efetivos 

falecidos em MC no SMI 1, no ano de 2020, comparando com os períodos homólogos de anos 

anteriores (Ribeiro, Varela, Perez & Moreno, 2021), pelo que a uniformização e difusão de 

normas e guias orientadores e a formação periódica dos profissionais do SMI 1 nesta área, como 

recomendado, contínua de caráter fundamental.  

Assim, tendo em conta os resultados das ferramentas diagnósticas usadas, bem como a 

contextualização, análise e interpretação dos mesmos, definimos como situação-problema a 

existência de uma norma de procedimento hospitalar da doação de órgãos e tecidos que  

requeria atualização e divulgação, a ausência no SMI 1, de um guia orientador de atuação na 

comunicação de más notícias à família do potencial doador de órgãos e tecidos, bem como a 

necessidade de formação das equipas nestas áreas, que orientasse a prática dos Enfermeiros, 

com possíveis efeitos para a segurança do doente, qualidade de vida dos familiares e 

futuramente qualidade de vida na pessoa transplantada, com a  qualidade dos órgãos colhidos e 

transplantados. Entendemos a definição do problema como necessária visto que esta “constitui 

o início concretização de uma investigação ou elaboração de um projecto” (Ruivo et al., 2010, 

p. 12). 

Perante a definição e o reconhecimento dos problemas, considerámos indispensável o 

desenvolver e implementar estratégias que promovessem a atualização e a homogeneização das 

práticas da equipa de Enfermagem no SMI 1, em toda a sua extensão, relativas á pessoa em 

situação crítica potencial doadora de órgãos/tecidos e sua família. Após ter concluído o 

diagnóstico da situação e identificadas as necessidades, importa conceptualizar o PIP. 
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3.2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

No presente capítulo, serão abordados os conceitos centrais que fundamentam o PIP, tais 

como o Enfermeiro e a Pessoa Potencial Doadora de Órgãos/Tecidos e a sua Família, sendo os 

mesmos elementos cruciais na fundamentação dos instrumentos elaborados.  

  

3.2.1 O Enfermeiro e a Pessoa Potencial Doadora de Órgãos/Tecidos 

 

A doação e o transplante de órgãos e tecidos são uma conquista da medicina e da ciência 

em progressão nas últimas décadas. Os progressos técnicos e científicos registados permitiram 

melhorar a forma de colheita, preservação e transplante de órgãos, contribuindo para o aumento 

do número de transplantes. A doação de órgãos e tecidos e consequentemente a transplantação 

é em muitas situações clínicas, o único tratamento que possibilita a melhoria da qualidade de 

vida ou mesmo a vida de muitas pessoas, com insuficiências terminais de alguns órgãos e fa-

lência de tecidos, que se encontram em lista de espera para transplante. Portugal assumiu nos 

últimos anos uma posição de relevo a nível mundial nesta área, no entanto o número de órgãos 

colhidos em pessoas em morte cerebral é diminuto para responder às necessidades crescentes 

dos candidatos a transplantes (Despacho nº 14341/2013; EDQM, 2018).  

O cuidar da pessoa em MC é ainda associado, muitas vezes, ao modelo biomédico, que vê 

a pessoa, como um indivíduo morto, sem expetativa de vida e recuperação. No entanto a evo-

lução e o desenvolvimento tecnológico na área da transplantação de órgãos e tecidos, levou a 

uma abordagem distinta, com a possibilidade da doação de órgãos e tecidos. O Enfermeiro 

depara-se com um dilema, uma vez que cuida de uma pessoa considerada clinicamente morta, 

contudo com particularidades de uma pessoa viva, que representa uma fonte de órgãos e tecidos 

possíveis de serem utilizados noutras pessoas (Robalo, 2016). O Enfermeiro deverá ver nesta 

perspetiva o doador de órgãos e tecidos como um meio e não como um fim, proporcionando a 

transição não da pessoa de quem cuida, mas da pessoa que será transplantada, com os cuidados 

que presta (Cavalcante et al., 2014), pelo que “a consciência da irreversibilidade do quadro de 

morte deve despertar no profissional a condição de aproveitamento dos órgãos para o trans-

plante” (Cavalcante, et al., 2014, p. 568).   

Apesar desta evolução nos últimos anos, a identificação e manutenção dos Potencias Doa-

dores de Órgãos e Tecidos em MC, continuam a constituir um dos enormes desafios encarados 

pelas equipas que trabalham na emergência, urgência e UCIs. Um único doador pode solucionar 

o problema de várias pessoas em lista de espera. A conversão de um potencial doador em MC 
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num doador de órgãos e tecidos é uma missão com responsabilidade não somente dos médicos 

das UCIs e serviços de urgências, mas de todos os outros profissionais de saúde presentes nesses 

serviços, entre eles os Enfermeiros. O diagnóstico da MC não finaliza o processo, mas é nesse 

momento que se considera a PSC como potencial doadora, que se deve orientar todo o esforço 

para a sua manutenção em circunstâncias ótimas de perfusão e oxigenação, de forma a melhorar 

a viabilidade dos órgãos que futuramente poderão ser transplantados (Barradas, 2010). 

O Enfermeiro assume na equipa uma posição privilegiada, pelo tempo que permanece junto 

da pessoa potencial doadora de órgãos e tecidos e pelos cuidados prestados. Os cuidados dos 

Enfermeiros envolvem várias dimensões, como questões relacionadas com os cuidados técnicos 

e humanos, conferidos à pessoa potencial doadora de órgãos e tecidos em MC e à sua família. 

Este deve utilizar o seu julgamento clínico de forma a decidir e direcionar as suas intervenções, 

com a compreensão que o desenvolvimento das competências técnico-científicas deve 

progredir em conjunto com as habilidades relacionais no contexto de prática clínica (Nunes, 

2016). 

A dimensão técnica visa a manutenção, monitorização e viabilização dos órgãos para trans-

plante com a utilização de conhecimentos alicerçados na mais recente evidência científica e 

traduzida no cumprimento de normas e protocolos, e a dimensão humana é composta pelos 

cuidados prestados no que concerne, às relações interpessoais com a família (Cavalcante et al., 

2014).  Os mesmos autores, no seu estudo mencionam que os Enfermeiros referem que o cui-

dado à pessoa potencial doadora de órgãos e tecidos envolve muitas funções sendo um processo 

complexo, com múltiplas dimensões e que envolve toda a equipa multidisciplinar. É necessário 

um cuidado diferenciado à pessoa em MC, potencial doadora de órgãos, a nível tecnológico e 

assente em conhecimento científico (Cavalcante et al., 2014). Carvalho et al., (2019), por sua 

vez refere que: 

“a doação de órgãos é um processo complexo, mas de grande relevância para a so-
ciedade, principalmente aqueles que dela dependem para a melhoria da qualidade de 
vida. O transplante é diretamente proporcional à doação de órgãos, ou seja, para que 
haja resultados satisfatórios para o transplante torna-se necessário que todo o pro-
cesso que permeia a doação de órgãos seja eficaz.” (p.28).  
 

O processo de doação de órgãos e tecidos, segundo a OMS (2007), é o processo que com-

preende a identificação, avaliação e manutenção do potencial doador, a aquisição do consenti-

mento para doação e a recuperação de órgãos, tecidos ou células dos doadores.  

O processo inicia-se quando o Coordenador Hospitalar de Doação [CHD] é informado pe-

los profissionais do Centro Hospitalar, para a existência de um possível doador de órgãos e sua 

referenciação. 
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Em Portugal, de acordo com a Lei n.º 22/2007 de 29 de junho, “são considerados como 

potenciais dadores post mortem todos os cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros resi-

dentes em Portugal que não tenham manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade 

de não dadores” (MS, 2007, p. 4), através da inscrição no Registo Nacional de Não Dadores 

[RENNDA]. 

Esta referenciação deve ser feita o mais precocemente possível, assim que o possível 

doador seja identificado, considerando-se um valor de Escala de Coma de Glasgow inferior ou 

igual a 6 para o seu desencadeamento, sendo critérios de referência a PSC que apresente as 

caraterísticas definidas pela EDQM (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Índices de referenciação com lesão do sistema nervoso central 
 (Adaptado de Guide to the Quality and Safety of Organs for Transplantation, EDQM (2013), 6th 

Edition). 

 

Iniciam-se nesse momento, as provas de MC e são comprovados os critérios de aceitação 

ou exclusão do doador pelo coordenador e/ou médico assistente, com a avaliação do possível 

doador com a colheita de uma breve história clínica e os dados de identificação do possível 

doador. Para que uma pessoa seja considerada presumível doadora é necessário comprovar a 

sua MC, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 12/93, artigo 12º, em que “a certificação de morte 

cerebral requer a demonstração da cessação das funções do tronco cerebral e da sua 

irreversibilidade” (MS, 1993, p.6160). 

De acordo com a Declaração da Ordem dos Médicos (prevista no artigo 12 da Lei n.º 12/93, 

de 22 de abril), para que possa ser efetuado o diagnóstico de MC e a certificação de MC devem 

estar reunidas as seguintes condições:  

“1) Conhecimento da causa e irreversibilidade da situação clínica;  
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2) Estado de coma com ausência de resposta motora à estimulação dolorosa 
na área dos pares cranianos;  
3) Ausência de respiração espontânea;  
4) Constatação da estabilidade hemodinâmica e da ausência de hipotermia, 
alterações endócrino-metabólicas, agentes depressores do sistema nervoso 
central e ou agentes bloqueadores neuromusculares, que possam ser 
responsabilizados pela supressão das funções referidas nos números 
anteriores” (MS, 1994, p.6160).  

Na supracitada Declaração, é ainda referido que o diagnóstico de MC igualmente inclui a 

ausência na totalidade dos reflexos do tronco cerebral: reflexos fotomotores com pupilas de 

diâmetro fixo; reflexos oculocefálicos; reflexos oculovestibulares; reflexos corneopalpebrais e 

reflexo faríngeo. Deve ainda ser efetuada a prova de apneia, que confirma a ausência de 

respiração espontânea (MS, 1994).  

A verificação da MC exige a concretização de dois conjuntos de provas de MC, com 

intervalo apropriado à situação clínica e à idade, geralmente com a duração de duas a seis horas 

e a realização de exames complementares de diagnóstico, sempre que necessário. A realização 

das provas de MC deve ser executada por dois médicos especialistas (em neurologia, 

neurocirurgia ou com experiência de cuidados intensivos) e nenhum dos médicos poderá 

integrar as equipas envolvidas na transplantação de órgãos ou tecidos e pelo menos um não 

deverá ser da unidade ou serviço em que a pessoa se encontra (Barradas, 2010). O Enfermeiro 

nesta fase do processo, colabora com os médicos mencionados na realização das provas de MC, 

com a preparação da pessoa, preparação e fornecimento de todo o material necessário à 

realização das provas e manutenção e vigilância da estabilidade hemodinâmica da pessoa 

durante o decorrer das provas.  

De seguida o médico e o Enfermeiro reúnem com a família e informam a família do doador 

sobre a evolução da situação clínica e da situação de MC. Durante o tempo que medeia a 

aceitação da notícia pela família, o Coordenador e/ou médico responsável comunicam ao 

Gabinete de Coordenação de Colheita e Transplantação [GCCT], a identificação do possível 

doador para averiguação do RENNDA e da lista de recetores. O coordenador e/ou médico 

assistente em conjunto com o Enfermeiro devem dirigir a entrevista recorrendo a destrezas e 

habilidades comunicacionais, de forma a adquirir a confiança da família. Devem confortar, 

ajudar e apoiar e muitas vezes a aceitação/decisão da família, resulta das suas capacidades de 

comunicação. Logo que o GCCT confirmar a solicitação do Coordenador, este comunica a 

família que foi consultado o RENNDA e que o seu familiar não se encontra inscrito e que, por 

isso, se torna um potencial doador de órgãos e tecidos, seguindo-se o processo de doação, com 

a manutenção do doador e procedida a colheita de órgãos (Barradas, 2010).  
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Por manutenção do potencial doador, entende-se a abordagem clínica com o objetivo de 

assegurar a estabilidade hemodinâmica e outras medidas que garantam a manutenção dos 

órgãos viáveis e com qualidade até à sua colheita para transplante (Robalo, 2016).  

Os cuidados ao potencial doador exigem profissionais qualificados e treinados que 

compreendam o processo de doação de órgãos com o objetivo de uma manutenção adequada 

ao potencial doador. Neste contexto, os profissionais envolvidos, especialmente médicos e 

Enfermeiros, são responsáveis pela manutenção desta PSC, devendo apresentar formação e 

conhecimentos da fisiologia da MC e das suas implicações clínicas (Silva et al., 2017).  

Também Longuiniere (2016) no seu estudo, afirma que o Enfermeiro que detém conhecimentos 

das alterações fisiológicas da MC pode atuar de forma positiva no diagnóstico de MC, 

otimizando o tempo e viabilizando o processo, para que desta forma seja possível a manutenção 

dos órgãos, a efetivação da transplantação e a possibilidade de salvar outras vidas.  

É através deste cuidado interdependente que é requerido do Enfermeiro conhecimento 

técnico-científico, rapidez de raciocínio e prontidão para a tomada de decisão no 

desenvolvimento das atividades assistenciais e gerenciais, visando a qualidade e segurança, na 

manutenção e gestão do potencial doador de órgãos e tecidos (Menegon et al., 2019). 

No decorrer da evolução para a MC ocorrem variadas alterações fisiológicas e metabólicas 

do organismo, como resposta à perda das funções do tronco cerebral. Inicialmente, numa 

primeira fase o organismo responde com uma descarga simpática maciça, denominada de 

tempestade autonómica, fase transitória que se caracteriza por hipertensão, taquicardia, edema 

pulmonar, resistência vascular elevada, coagulação intravascular disseminada, danos capilares, 

disfunção do miocárdio e hipertermia. Posteriormente, numa segunda fase, com a cessação dos 

mecanismos reguladores centrais, que ocorre assim que a funcionalidade residual do tronco 

cerebral desaparece, leva a uma redução da descarga simpática, surgindo a redução da produção 

cardíaca, hipovolémia, hipotensão, hipocaliemia, hipernatrémia, hipotermia, hipocapnia, 

resposta inflamatória difusa e diabetes insípida (EDQM, 2018). 

A manutenção do potencial doador, com o objetivo da redução de perdas de doadores e o 

aumento da concretização de transplantes não se cinge aos aspetos hemodinâmicos, mas 

também, ao adequado controle endócrino-metabólico, controle hidro-eletrolítico e às alterações 

hematológicas, que são igualmente importantes favorecendo inclusive a estabilidade 

hemodinâmica. Salienta-se também o papel da ventilação protetora, e a relevância da avaliação 

criteriosa de evidências de infeção na busca da maior utilização de órgãos (Westphal et al., 

2011).  
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Dos estudos analisados na revisão sistemática elaborada sobre o tema “Manutenção do 

Potencial Doador de Órgãos em Morte Cerebral”, na UC Estágio Final (APÊNDICE V), 

podemos aferir que os cuidados evidenciados na manutenção do potencial doador centram-se 

na monitorização e controlo hemodinâmico, gestão cardiovascular, gestão ventilatória, gestão 

renal e eletrolítica, substituição hormonal, gestão da temperatura, controlo glicémico, gestão 

nutricional, controlo de necessidade transfusional e controlo/prevenção da infeção (Magalhães 

et al., 2019; Bento et al., 2020; Westphal et al., 2021).  

Salienta-se que a avaliação inicial, identificação de diagnósticos de Enfermagem, 

planeamento e implementação das intervenções de Enfermagem, e por fim a avaliação dos 

resultados obtidos é de extrema importância nos cuidados ao potencial doador de órgãos e 

tecidos e requere dos Enfermeiros um pensamento crítico, para um julgamento clínico preciso 

e disciplinado na manutenção do potencial doador, com vista a tomadas de decisões focadas, 

resolutivas e efetivas no cuidado (Mártires et al., 2019; Silva et al., 2021). Assim o papel do 

Enfermeiro no processo de doação de órgãos destaca-se na manutenção do doador em MC, 

como profissional mais próximo da potencial doador, o seu conhecimento e a sua rápida 

identificação e monitorização das alterações provocadas pela MC leva a que sejam evitadas e 

detetadas complicações no processo, evitando a perda do potencial doador.  Esta tomada de 

decisão exigida ao Enfermeiro na sua atuação perante a manutenção do doador de órgãos, 

advém de um raciocínio clínico, de carácter complexo, dinâmico e contínuo, fundamentado em 

conhecimento em diversas áreas, quer técnico, quer científico, quer proveniente da sua prática 

profissional, envolvendo sempre o julgamento clínico e reflexivo dos cuidados prestados, com 

extrema importância na identificação de necessidades, estabelecimento de prioridades, 

resolução de problemas e na contínua avaliação das intervenções implementadas, para o alcance 

dos resultados desejados (Carvalho et al., 2017). 

Como medidas fundamentais de intervenção e cuidados de Enfermagem orientados ao 

doador em MC surgem:  a elevação da cabeceira entre 30 e 45 graus; alternâncias de decúbito 

a cada duas horas; aspiração do tubo orotraqueal, se necessário; manutenção da pressão de cuff 

entre 20 e 30cm H20; monitorização do parâmetros ventilatórios, objetivando-se uma 

ventilação protetora; cateterização venosa central e linha arterial e cuidados associados á sua 

manutenção, com avaliação contínua da tensão arterial, colheitas sanguíneas e gasimetrias 

arteriais sempre que necessário; cateterização vesical e monitorização do débito urinário 

horário; colocação de termómetro central e monitorização contínua da temperatura; entubação 

gástrica, para descompressão gástrica e/ou alimentação; avaliação glicémica regular e correção 

sempre que necessário; colheita de hemoculturas, urocultura e secreções brônquicas, para 
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rastreio séptico; monitorização cardíaca contínua; realização de registos; cuidados ao corpo e 

cuidados à família durante todo o processo, promovendo a sua participação (Barradas, 2010; 

Westphal et al., 2011; Pestana et al., 2013; Meyfroidt et al., 2019; Ball et al., 2020). É de 

ressalvar que durante o ano de 2019, com o surgimento da Pandemia por COVID 19, acresceu 

a necessidade de rastreio para a infeção por Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

2 [SARS-CoV-2] por risco de transmissão da infeção do doador para o recetor.  

No decorrer da manutenção do potencial doador é necessária a colheita de material 

biológico (sangue) para testes de virologia e de histocompatibilidade que são posteriormente 

encaminhados para o Centro de Histocompatibilidade, pela Guarda Nacional Republicana. Só 

depois da obtenção dos resultados dos exames complementares anteriormente realizados 

acontece a aceitação final do doador pelo GCCT, passando de potencial doador a doador 

elegível. É nesta fase que se efetua o segundo teste de MC (Barradas, 2010). 

Seguidamente procede-se à planificação da colheita de órgãos e tecidos. É necessário 

prover o transporte da equipa do Hospital recetor para o Hospital doador, isto é, onde se localiza 

o doador. O transporte decorrerá por via terrestre (responsabilidade do hospital do GCCT) ou 

por via aérea (efetuado pela Força Aérea e cabe ao Hospital do doador assegurar a transferência 

da equipa e do equipamento desde o aeroporto ou aeródromo até ao Hospital doador). A unidade 

onde se localiza o doador será avisada da hora provável da colheita pelo GCCT. O Enfermeiro 

e o médico responsável do doador transferem o doador para o Bloco Operatório na hora 

indicada para a extração dos órgãos e tecidos. No que respeita a toda a documentação 

(posteriormente alvo de auditoria) sobre o falecimento do doador cabe ao Serviço onde o doente 

se encontrava internado, sendo que os cuidados pós-morte são da responsabilidade do 

Enfermeiro do Bloco Operatório em articulação com o Enfermeiro do serviço do doador 

(Barradas, 2010).  

O sucesso na transplantação está diretamente interligado à qualidade dos órgãos colhidos 

que dependem dos cuidados prestados aos potenciais doadores. Cuidados de Enfermagem que 

exigem conhecimentos, habilidades e competências (Cavalcante et al., 2014).  

No processo de doação, o Enfermeiro, não detém a responsabilidade pela tomada de deci-

são da efetivação do potencial doador, mas como elemento da equipa, participa na prestação de 

cuidados ao potencial doador de órgãos (Barradas, 2010). Pela sua proximidade à PSC e família, 

tem uma posição privilegiada no acolhimento dos familiares dos potencias doadores (Caval-

cante et al., 2014). 
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3.2.2 O Enfermeiro e a Família do Potencial Doador de Órgãos/Tecidos 

 

Os familiares dos potencias doadores são uma parte integrante do processo de doação de 

órgãos e tecidos, pelo que a prestação de cuidados de Enfermagem a este grupo assume extrema 

importância (Cavalcante et al., 2014). O envolvimento das famílias representa um ponto-chave 

em todo o processo de doação e transplantação e é possivelmente o mais sensível, já que toda 

a evolução do processo decorre da decisão familiar sobre a aceitação ou não da doação (Barra-

das, 2010). Na legislação portuguesa todas as pessoas são doadoras, desde que não tenham 

manifestado em vida a vontade contrária, contudo sempre que nos encontramos perante um 

cidadão apátrida ou estrangeiro não residente em território português há mais de 6 meses, de-

verá ser seguida a lei do país de origem, sendo por vezes necessário o consentimento familiar 

para a doação de órgãos.  

Independentemente do sistema de consentimento para a doação de órgãos e das diferenças 

práticas existentes entre os países, é necessária a comunicação com a família do potencial 

doador em MC para transmitir informações sobre a MC e sobre a potencialidade de doação de 

órgãos (EDQM, 2018).  

O acolhimento da família do potencial doador de órgãos e tecidos é um dos principais 

cuidados de Enfermagem no processo de doação de órgãos. Quando os Enfermeiros 

estabelecem um bom relacionamento com os familiares do doador cria-se um clima positivo e 

de confiança que pode influenciar, favoravelmente, a tomada de decisão referente à doação de 

órgãos para transplante (Moraes, 2015). Figueiredo et al. (2020) na sua revisão refere que esse 

cuidado envolve distintas atividades dos Enfermeiros, exigindo preparação técnico-científico, 

competências e habilidades na comunicação terapêutica e atitudes fundamentadas a nível ético 

e legal. Os mesmos autores mencionam que esses atributos são primordiais na formação de 

vínculos entre os Enfermeiros e os familiares do potencial doador, que podem ser determinantes 

para a tomada de decisão autónoma e legítima da família sobre a doação de órgãos. Estas 

condutas humanizadas dos Enfermeiros no acolhimento dos familiares proporcionam 

sentimentos e comportamentos de segurança e confiança em todo o processo (Figueiredo et al., 

2020).  

É difícil prosseguir com a doação quando uma família é fortemente contra, mesmo que 

existam provas de que o potencial doador desejava ser doador de órgãos. A família tem o direito 

de manifestar a sua opinião perante a doação de órgãos, e a equipa multidisciplinar precisa 

tomar uma decisão equilibrada se deve continuar com a doação sem o apoio da família, correndo 

o risco de prejudicar a saúde emocional dos familiares (EDQM, 2018). 
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O Enfermeiro perante a família é um importante recurso mobilizador, facilitador e estimu-

lador no processo de transição, objetivando a adaptação e a definição de estratégias durante o 

processo, ajudando-os o melhor possível a recuperar o nível ótimo de bem-estar (Lucas, 2017).  

O cuidado prestado à família deve ter início na admissão da pessoa potencial doadora de 

órgãos no hospital, pois influencia a família e a forma como é encarada posteriormente a 

comunicação da MC e a possibilidade de doação (Freire et al., 2014). A preparação para uma 

abordagem familiar na doação de órgãos deve, como referido anteriormente, começar quando 

a pessoa é admitida no hospital, mas o tipo de informação entregue deve seguir as mudanças 

no estado clínico da pessoa (EDQM, 2018). O raciocínio crítico do Enfermeiro nos cuidados à 

família deve começar com o planeamento da entrevista à família. Dependendo da fase em que 

isso acontece, a entrevista com os familiares dos potenciais doadores de órgãos merece uma 

abordagem passo a passo (EDQM, 2018):  

• informação do desenvolvimento, progressão e prognóstico da doença/lesão crítica, con-

siderando as medidas diagnósticas e terapêuticas iniciais; 

• comunicação da morte, após confirmação do diagnóstico de MC;  

• clarificação da vontade expressa e presumida (Lei do país de origem) do doador em MC; 

 

A entrevista com a família de um potencial doador em MC tem como objetivo (EDQM, 

2018):  

• obter informações adicionais de familiares sobre o historial médico, social, viagens e 

comportamentos de risco; 

• informar os familiares sobre a situação clínica da pessoa (desenvolvimento, progressão e 

prognóstico); 

• informar os familiares da morte do seu familiar;  

• explicar a situação atual (com o conceito de MC e outros aspetos da morte e doação); 

• obter consentimento familiar ou apoio para a doação de órgãos (se aplicável); 

• apoiar a família focando-se nas suas emoções e necessidades atuais.  

 
Os profissionais do serviço de urgência e das UCIs devem informar a família sobre todas 

as informações relevantes e novas logo que estejam disponíveis, incluindo todas as tentativas 

de diagnóstico e terapêutica utilizada (EDQM, 2018). 

Contudo, a possibilidade de doação de órgãos nunca deve ser apresentada à família até que 

esta não tenha compreendido e reconhecido a inevitabilidade da morte do potencial doador de 
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órgãos. O estudo de Fernandes et al. (2015) salientou que a utilização de termos médicos 

dificultaram a compreensão da situação por parte dos familiares. Além disso, este resultado foi 

consistente com a observação de Ahmadian et al. (2019), de que os membros da família não 

eram capazes de associar rapidamente a morte a uma pessoa cujo batimento cardíaco se 

mantinha. Também Kentish-Barnes et al. (2019) descobriu que mesmo quando os familiares 

entendiam o significado da MC, era difícil para eles aceitar que o seu familiar tinha morrido 

devido à existência e manutenção de sinais vitais. 

Uma comunicação eficaz exerce um papel elementar na doação de órgãos, sendo que 

proporciona aos familiares os esclarecimentos necessários para se posicionarem sobre essa 

hipótese. A objetividade, clareza e simplicidade da linguagem utilizada na transmissão da 

informação seguramente vai colaborar no processo de decisão (Figueiredo et al., 2020). 

Perante a carga emocional e as circunstâncias dolorosas e angustiantes do acontecimento 

que levou à MC, é no estabelecimento de uma relação empática com a família que os Enfer-

meiros assinalam a diferença na manutenção de um doador (Batista, 2012).  

O luto é uma experiência pessoal e única. Devem ser respeitadas e compreendidas as várias 

demonstrações de luto, tendo em conta emoções e comportamentos inesperados. A morte súbita 

de uma pessoa aparentemente saudável, que é frequentemente o caso de um potencial doador, 

encontra a família desprevenida. Informações sobre a morte súbita de um familiar podem levar 

a várias reações emocionais que são características das pessoas em luto, tais como: choque, 

raiva, revolta e depressão (EDQM, 2018). 

Para a transmissão de informação sobre a potencialidade de doação de órgãos, é essencial 

o estabelecimento de uma relação terapêutica com os familiares do doador de órgãos e tecidos. 

O CHD e/ou a equipa responsável pelos cuidados ao potencial doador em MC é responsável 

por ajustar a entrevista às necessidades e expectativas da família. Este tipo de entrevista requer 

habilidades interpessoais, sensibilidade e empatia. Em situações em que há pressão sobre os 

profissionais, a entrevista com a família pode tornar-se difícil, apressada ou insensível (EDQM, 

2018).   

 Este raciocínio e julgamento crítico que orienta o exercício profissional de Enfermagem, 

neste caso o cuidado centrado na família do potencial doador, implica uma abordagem sistémica 

e sistemática, para a tomada de decisão. Nas entrevistas, o Enfermeiro deve recolher e analisar 

as informações transmitidas pela família, identificar as necessidades da família e após 

identificada a problemática, implementar as intervenções de Enfermagem de maneira a “evitar 

riscos, detetar precocemente problemas potenciais e resolver ou minimizar os problemas reais 

identificados. No processo da tomada de decisões em Enfermagem e na fase de implementação 
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das intervenções, o enfermeiro incorpora os resultados da investigação na sua prática” (OE, 

2015, p. 10087). 

Para os médicos e Enfermeiros do serviço de urgência e UCIs, as entrevistas altamente 

emocionais com os familiares são um grande desafio. A necessidade de identificação precoce 

de potenciais doadores de órgãos em conjunto com a experiência e a prática, evidenciou a 

importância da entrevista com a família, que deve ser estruturada numa série de fases sucessivas 

e autónomas (EDQM, 2018).  

A comunicação de más notícias em saúde constitui uma realidade frequente no dia a dia 

destes profissionais de saúde, é uma das áreas mais difíceis, exigentes e complexas no contexto 

das relações interpessoais (Buckman, 1992; Sequeira, 2016). Uma má notícia consiste em toda 

a informação que impõe uma mudança intensa na pessoa recetora, tendo um impacto negativo 

na sua perspetiva de futuro, influenciando os domínios cognitivo, emocional, espiritual e 

comportamental, com possíveis repercussões na dinâmica pessoal, familiar e social (Sequeira, 

2016). Está associada a um forte e doloroso impacto psicológico. Quem recebe uma má notícia 

dificilmente esquece e acaba por ficar com a memória de quem, como e onde foi comunicada 

(Buckman, 1992).  

Requer do profissional de saúde a detenção de um conjunto de conhecimentos e habilidades 

específicas e envolve uma elevada componente emocional (Sequeira, 2016), por vezes marcada 

por dificuldades e obstáculos, como situações de ansiedade, sentimento de culpa ou medo 

(Buckman, 1992). 

De forma a facilitar este processo, foram desenvolvidos protocolos que visam instituir um 

conjunto de etapas sequenciais que devem ser realizadas, que ao serem seguidas, facilitam a 

comunicação da má notícia e diminuem o impacto negativo que daí advém para a pessoa ou 

pessoas que a recebem (Sequeira, 2016). A existência de protocolos ou guias orientadores 

tornam-se elementares, pois identificam estratégias que ajudam a atenuar a angústia das 

pessoas/famílias e dos próprios profissionais envolvidos no processo (Pereira, Fortes & 

Mendes, 2013). 

A comunicação de más notícias em situação de doação de órgãos adaptando o protocolo 

SPIKES é usado para descrever o momento em que é fornecida à família do potencial doador 

de órgãos/tecidos a informação de morte cerebral e a potencialidade de doação de 

órgãos/tecidos (EDQM, 2018). O principal componente da estratégia SPIKES é a empatia, com 

a demonstração, reconhecimento e validação dos sentimentos do doente/família, explorando a 

sua compreensão na aceitação da má notícia (Becze, 2010), caraterísticas também essenciais 

nas entrevistas com os familiares dos potenciais doadores de órgãos. 
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As entrevistas com familiares devem ser efetuadas apenas por profissionais treinados para 

as realizar. Um médico será obrigado a fornecer informações médicas. No entanto, os 

Enfermeiros, têm um papel decisivo a desempenhar na comunicação com os familiares, uma 

vez que, têm o contato mais intensivo com a pessoa e os seus familiares. Para além de informar 

sobre o estado da pessoa potencial doadora de órgãos e tecidos e sobre o processo de doação, é 

essencial que os Enfermeiros se encontrem disponíveis e suscetíveis às necessidades e 

preocupações dos familiares, quer a nível emocional, comportamental, religioso e cultural 

(Robalo, 2016; EDQM, 2018).  

Magalhães et al. (2019) no seu estudo realizado com 25 Enfermeiras, salienta que o 

trabalho em equipe e os cuidados aos familiares destacam-se nas entrevistas. As Enfermeiras 

consideram que os familiares são os principais responsáveis no processo de decisão da doação 

dos órgãos do potencial doador e que todo o cuidado e formas de acolhimento e esclarecimento 

de dúvidas podem facilitar a decisão e desmistificar medos que os permeiam.  

Uma das preocupações dos familiares é que muitas vezes desconhecem a opinião do 

familiar em relação à doação de órgãos, nesta situação é importante usar argumentos de 

solidariedade, utilidade, reciprocidade e generosidade como visão positiva sobre a doação de 

órgãos e transplantação. Outra preocupação da família é o medo da alteração da integridade e 

da imagem do corpo. Se os membros da família estiverem preocupados com o facto de o corpo 

ser desfigurado, tranquilizá-los de que o corpo será plenamente respeitado e oferecer-lhes a 

possibilidade de observarem o seu familiar uma vez que a cirurgia de extração de órgãos e 

tecidos tenha terminado (EDQM, 2018).  

Devido à natureza diversa das populações migrantes na Europa, no que se refere à posição 

social, educação, profissão, idade, estatuto de residência, identidades éticas e religiosas, 

condições económicas, família, amigos e, não menos, experiências individuais, a diversidade 

de realidades sociais, filiações e identidades dentro deste grupo é grande. A comunicação de 

más notícias (diagnóstico, prognóstico, morte cerebral, doação de órgãos) é sempre difícil para 

os profissionais das UCIs. Para as famílias migrantes, fatores adicionais como o tamanho da 

família, o aumento da frequência dos visitantes e as barreiras linguísticas requerem uma 

preparação adicional para a comunicação de más notícias. A utilização de tradutores poderá 

ajudar na comunicação com os familiares. Para além da raça/etnia, a religião desempenha um 

papel fundamental para muitos na decisão de se tornar um doador de órgãos. Embora todas as 

principais religiões apoiem a doação de órgãos e tecidos, dentro de cada religião existem 

diferentes escolas de pensamento. A maioria dos textos religiosos alude ao conceito de ajudar 

os necessitados, que pode ser extrapolado para incluir a doação de órgãos. Em caso de 



 
 

62 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
preocupações religiosas, deverá ser promovido o aconselhamento com um líder religioso ou 

representantes (EDQM, 2018). 

É vantajoso que a família receba os cuidados adequados de que necessita. Em muitos 

países, os hospitais têm equipas específicas denominadas equipas de luto para prestar apoio 

psicológico, acesso a serviços sociais, apoio administrativo ou aconselhamento religioso aos 

familiares dos potenciais doadores de órgãos (EDQM, 2018). 

Para os Enfermeiros cuidar da pessoa em todos os ciclos vitais, é um desafio constante pois 

eles próprios seres humanos convivem com sentimentos e perdas quotidianas e têm os seus 

próprios valores e crenças sobre a doação de órgãos e tecidos. É essencial olhar para o Enfer-

meiro e para as suas necessidades com o objetivo de lhe oferecer suporte técnico e emocional 

constante e sistematizado, o que posteriormente contribui diretamente para o aperfeiçoamento 

do cuidado prestado aos familiares (Figueiredo et al., 2020). É também importante que os pro-

fissionais envolvidos recebam formação específica para ajudá-los a evitar a sobrecarga emoci-

onal que este tipo de trabalho pode induzir (EDQM, 2018). É através deste processo formativo, 

que inerentemente leva a um processo reflexivo que os Enfermeiros podem “aprender a reco-

nhecer 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). 

Uma atitude positiva articulada a uma equipa sensibilizada e treinada, com protocolos de 

doação bem definidos, leva à maior aceitação pelas famílias e melhora a efetividade dos núme-

ros de doadores efetivos, pelo que importa implementar programas de informação/formação 

dos profissionais sobre o processo da doação (Barradas, 2010). A implementação de programas 

de treino/ formação para os Enfermeiros, promove a melhoria das habilidades em comunicação 

de más notícias, podendo ser um dos caminhos para otimizar as taxas de consentimento familiar 

(Moraes, 2015). 

A formação de todos os profissionais, médicos, Enfermeiros, coordenadores, 

especialmente os envolvidos em entrevistas familiares, comunicação de más notícias e 

discussão de doações de órgãos é essencial. As suas habilidades na comunicação verbal e não 

verbal entre pessoas são vitais para estabelecer uma relação com a família. Recomenda-se que 

os sistemas de qualidade hospitalar em doação de órgãos promovam uma formação específica 

de comunicação aos profissionais em unidades de cuidados intensivos e serviços de urgência, 

através da formação profissional contínua. Os fundamentos e técnicas de entrevista devem ser 

fornecidos durante o treino através de exercícios práticos, incluindo exercícios simulados como 
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comunicar más notícias, lidar com os medos e a dor dos familiares e lidar com a morte, a morte 

e a doação de órgãos (EDQM, 2018).  

 

3.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

A Definição dos Objetivos corresponde à segunda etapa da MP sendo esta” ponto fulcral 

da planificação e do desenvolvimento” (Ruivo et al., 2010, p. 18), que revela os resultados que 

se pretendem atingir junto da população alvo com a implementação do projeto (Calçada, 2013). 

Sendo assim, para traçar objetivos é necessário pensar os problemas e necessidades 

identificadas no diagnóstico de situação e expressá-los de forma positiva enquanto condição a 

atingir no futuro, pelo que definimos como objetivo geral: 

 

• Promover a atualização de conhecimentos dos Enfermeiros da SUP, UCINT e 

UCIP 1, do SMI 1 para os cuidados de enfermagem à pessoa/família em situação 

crítica potencial doadora de órgãos/tecidos. 

 

Para que seja possível avaliar o objetivo geral é necessário colocá-lo em termos concretos 

e específicos, conferindo-lhe maior grau de sensibilidade e objetividade, sobre a forma de 

comportamentos a observar (Ruivo et al., 2010), assim delineámos os seguintes objetivos 

específicos:  

 

• Participar na atualização/difusão na Norma de Procedimento de Doação de Órgãos 

e Tecidos ao SUP, UCINT e UCIP 1;  

• Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem da SUP, UCINT e 

UCIP 1, do SMI 1 sobre os Cuidados de Enfermagem à pessoa/família em situação 

crítica potencial doadora de órgãos/tecidos; 

• Construir uma proposta de guia orientador para uma abordagem padronizada e es-

truturada na comunicação de más notícias à família da pessoa em situação crítica 

potencial doadora de órgãos/tecidos;  

• Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem do SUP, UCINT e 

UCIP 1, da SMI1 sobre comunicação de más notícias à família do potencial doador 

de órgãos. 

 



 
 

64 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
3.4   PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

 

Na MP, o Planeamento é a terceira etapa, no qual é delineado um plano estruturado e 

detalhado do projeto, que leve à execução dos objetivos anteriormente determinados. Nesta fase 

são determinados quais os recursos disponíveis e necessários, são planeadas e definidas as 

estratégias a utilizar e as atividades a desenvolver, analisando-se as possíveis condicionantes e 

limitações que condicionam a intervenção (Fortin, 1999; Ruivo et al., 2010). Todo o 

planeamento tem de decorrer num período temporal, na qual deve existir uma representação 

gráfica ou esquemática, pelo que é delineado um cronograma de atividades, flexível e dinâmico 

(Fortin, 1999; Ruivo et al., 2010).  

A quarta etapa da MP corresponde à Execução, que consiste na implementação de tudo o 

que foi anteriormente definido no planeamento, ou seja, na sua concretização prática, na 

execução das estratégias e atividades planeadas, permitindo aos participantes do projeto realizar 

o planeado (Fortin, 1999; Ruivo et al., 2010). 

Estas duas etapas são abordadas simultaneamente neste capítulo, pelas suas similitudes e a 

sua interdependência. Verifica-se também as analogias que apresentam com as etapas do 

MMPBE, particularmente com a 2, 3 e 4 etapa, quando se referem à localização e identificação 

das melhores evidências, com a sua posterior análise crítica, determinação de estratégias e 

recursos a utilizar, de forma a projetar a mudança da prática, com a implementação do projeto 

(Larrabee, 2011). 

Apoiado neste contexto, após a prévia apreciação e validação positiva pela Docente 

Orientadora do Estágio Final, do Diretor do SMI 1, da Enfermeira Gestora da UCIP 1 e da 

Enfermeira Gestora da SUP e UCINT (ANEXO II), dada a necessidade de autorização 

institucional e atendendo ao que menciona Nunes (2013), que a realização de um trabalho 

académico numa instituição de saúde, deve ser autorizado e validado por quem possui a 

autoridade e a responsabilidade, assim, foram formalizados os pedidos aos intervenientes 

supracitados e foi submetido ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento [CFIC], a 

proposta de PIP (APÊNDICE VI), com os documentos solicitados pelo CFIC, de acordo com 

as orientações institucionais para trabalhos académicos, de acordo com a Norma Hospitalar nº 

13/2019. Ao pedido apresentado obteve-se parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde 

do CHUA e consequentemente autorização do Conselho de Administração do CHUA, EPE, a 

30 de março de 2021 (ANEXO III).  

Simultaneamente, no contexto académico, foi submetido à responsável da Unidade 

Curricular Estágio Final, o anteprojeto (previamente assinado pela professora orientadora), para 



 
 

65 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
validação e aprovação por parte do Instituto Politécnico de Beja, na Escola Superior de Saúde, 

instituição que detém a responsabilidade da gestão administrativa e pedagógica na edição do 

ME, o qual também obteve parecer positivo (ANEXO IV).  

Como ajuda nestas etapas, foi executado um cronograma, “(…) um processo interactivo 

que determina as datas de início e de fim planeadas para as respectivas actividades a 

desenvolver durante o projecto” (Ruivo et al., 2010, p. 20). Um cronograma inicial adaptável e 

dinâmico, incluído na proposta do PIP (APÊNDICE VI), onde foram projetadas as atividades a 

desenvolver, nas várias fases da MP. A sua elaboração teve em conta os meios e recursos 

disponíveis, bem como o período de tempo do estágio final, com o acréscimo da fase de 

construção, redação e entrega do relatório de estágio.  

Foi tido em conta a calendarização das atividades para um período de 6 meses e meio, 

desde o início do estágio, dia 18 de janeiro de 2021 até à entrega do relatório de estágio a 28 de 

julho de 2021, onde as etapas de diagnóstico de situação, planeamento, execução abrangiam 

um período de 4 meses e meio, período do estágio final na UCIP 1 e as etapas de avaliação, 

divulgação, elaboração e entrega do relatório de estágio compreendiam uma duração prevista 

de 2 meses.  

O projeto inicialmente proposto, não foi rigorosamente cumprido, tendo sofrido alterações 

ao longo do estágio, consoante a necessidade de gestão do tempo, as necessidades do serviço 

(no período referido, na 3º vaga da pandemia COVID 19) e dos profissionais englobados direta 

ou indiretamente na execução do projeto e tendo também a data proposta de entrega do relatório 

sido prorrogada a pedido, para 2 de novembro de 2021.  Assim, consideramos pertinente 

apresentar um cronograma final com alterações efetuadas ao cronograma proposto inicialmente 

(APÊNDICE VII). 

Para a execução do objetivo geral proposto como referido anteriormente, foram delineados 

objetivos específicos, pelo que de seguida apresentamos inseridos em cada objetivo específico, 

as atividades e estratégias delineadas para os alcançar, assim como os recursos necessários e os 

indicadores de avaliação definidos para cada um, que consequentemente levam ao atingir do 

objetivo geral do PIP. 

 

• Participar na atualização/difusão na Norma de Procedimento de Doação de Órgãos 

e Tecidos ao SUP, UCINT e UCIP 1. 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 
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➢ Reunião com a Coordenadora Hospitalar de Doação de Órgãos/Tecidos, a Enfermeira 

responsável pela área da Doação de Órgãos/Tecidos na UCIP 1 e a Enfermeira supervi-

sora para criação de grupo de trabalho; 

➢ Realização de pesquisa bibliográfica acerca do processo de Doação de Órgãos e Teci-

dos;  

➢ Consulta dos principais documentos orientadores, guidelines atuais de entidades inter-

nacionais, estudos e protocolos de atuação sobre Doação de Órgãos/tecidos; 

➢ Realização de revisão sistemática sobre a Manutenção do Potencial Doador de Órgãos 

em Morte Cerebral (APÊNDICE V); 

➢ Elaboração da proposta da Norma de Procedimento Hospitalar da Doação de Órgãos e 

Tecidos; 

➢ Elaboração da proposta de CheckList dos cuidados ao possível/potencial doador de ór-

gãos; 

➢ Discussão das propostas com o grupo de trabalho; 

➢ Revisão das propostas da Norma de Procedimento e CheckList, de acordo com as indi-

cações do grupo de trabalho; 

➢ Elaboração da proposta final da Norma de Procedimento Hospitalar da Doação de Ór-

gãos e Tecidos e CheckList (APÊNDICE VIII E IX). 

 

Recursos humanos: Coordenadora Hospitalar de Doação de Órgãos/Tecidos; Enfermeira 

responsável pela área da Doação de Órgãos/Tecidos na UCIP 1; Enfermeira Supervisora, 

Docente Orientadora.  

 

Recursos materiais: bibliografia pesquisada nas bases de dados científicas e livros; normas e 

guidelines de entidades especialistas em Doação de Órgãos e Tecidos; computador. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final da norma de procedimento 

hospitalar da Doação de Órgãos/Tecidos, onde se inclui a CheckList dos cuidados ao 

possível/potencial doador de órgãos e implementação da Norma de procedimento hospitalar 

sobre a doação de órgãos/tecidos. 
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• Construir uma proposta de guia orientador para uma abordagem padronizada e 

estruturada na comunicação de más notícias à família da pessoa em situação crítica 

potencial doadora de órgãos/tecidos. 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 

 

➢ Reunião com a Coordenadora Hospitalar de Doação de Órgãos/Tecidos, a Enfermeira 

responsável pela área da Doação de Órgãos/Tecidos na UCIP 1 e a Enfermeira Super-

visora para criação de grupo de trabalho; 

➢ Realização de pesquisa bibliográfica acerca da comunicação de más notícias à família 

do potencial doador de Doação de Órgãos e Tecidos;  

➢ Consulta dos principais documentos orientadores, guidelines atuais de entidades inter-

nacionais, estudos e protocolos de atuação sobre comunicação de más notícias à família 

do potencial doador de Doação de Órgãos e Tecidos; 

➢ Elaboração da proposta de Guia Orientador na comunicação de más notícias à família 

do potencial doador de Doação de Órgãos e Tecidos; 

➢ Discussão da proposta com o grupo de trabalho; 

➢ Revisão da proposta de Guia Orientador na comunicação de más notícias à família do 

potencial doador de Doação de Órgãos e Tecidos, de acordo com as indicações do grupo 

de trabalho; 

➢ Elaboração da proposta final de Guia Orientador na comunicação de más notícias à fa-

mília do potencial doador de Doação de Órgãos e Tecidos (APÊNDICE X). 

 

Recursos humanos: Coordenadora Hospitalar de Doação de Órgãos/Tecidos; Enfermeira 

responsável pela área da Doação de Órgãos/Tecidos na UCIP 1; Enfermeira Supervisora, 

Docente Orientadora.  

 

Recursos materiais: bibliografia pesquisada em bases de dados científicas e livros; normas e 

guidelines de entidades especialistas em comunicação de más notícias à família do potencial 

doador de Doação de Órgãos; computador. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final do guia orientador para 

comunicação de más notícias ao doente/família em situação crítica potencial doadora de 
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órgãos/tecidos e implementação do guia orientador para comunicação de más notícias à família 

do potencial doador de órgãos/tecidos. 

 

• Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem da SUP, UCINT e 

UCIP 1, do SMI 1 sobre os Cuidados de Enfermagem à pessoa/família em situação 

crítica potencial doadora de órgãos/tecidos. 

 

• Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem do SUP, UCINT e 

UCIP 1, da SMI1 sobre comunicação de más notícias à família do potencial doador 

de órgãos. 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 

 

➢ Realização de pesquisa bibliográfica acerca do processo de Doação de Órgãos e Tecidos 

e comunicação de más notícias à família do potencial doador de Doação de Órgãos;  

➢ Consulta dos principais documentos orientadores, guidelines atuais de entidades inter-

nacionais, estudos e protocolos de atuação sobre Doação de Órgãos/tecidos e comuni-

cação de más notícias à família do potencial doador de Doação de Órgãos; 

➢ Realização de revisão sistemática sobre a Manutenção do Potencial Doador de Órgãos 

em Morte Cerebral; 

➢ Planeamento da sessão de formação sobre do processo de Doação de Órgãos e Tecidos 

e comunicação de más notícias à família do potencial doador de Doação de Órgãos, com 

a Enfermeira Supervisora; 

➢ Elaboração do plano de sessão de formação (APÊNDICE XI);  

➢ Elaboração dos diapositivos para a sessão de formação (APÊNDICE XII);  

➢Agendamento da sessão de formação com as Enfermeiras Gestoras, a Enfermeira 

supervisora e as Enfermeiras responsáveis pela formação em serviço na SUP, UCINT e 

UCIP 1;  

➢ Divulgação do agendamento da sessão de formação on-line, através de cartazes nos 

gabinetes de Enfermagem dos vários serviços e por correio eletrónico (APÊNDICE 

XIII);  

➢ Realização da sessão de formação; 
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➢ Elaboração de questionários de avaliação de conhecimentos pré e pós sessão de forma-

ção à equipa de Enfermagem; 

➢ Discussão dos questionários de avaliação de conhecimentos pré e pós sessão de forma-

ção à equipa de Enfermagem, com a Docente Orientadora; 

➢ Revisão dos questionários de avaliação de conhecimentos pré e pós sessão de formação 

à equipa de Enfermagem, de acordo com as indicações da Docente Orientadora; 

➢ Aplicação dos questionários de avaliação de conhecimentos pré e pós sessão de forma-

ção à equipa de Enfermagem (APÊNDICE XIV)  

➢ Aplicação de questionários de avaliação da sessão de formação à equipa de Enfermagem 

(APÊNDICE XV). 

 

Recursos humanos: equipas de Enfermagem; Enfermeira supervisora; Enfermeiras Gestoras 

da SUP, UCINT e UCIP 1; Docente Orientadora; Enfermeiras responsáveis pela formação em 

serviço do USP, UCINT e UCPI 1. 

 

Recursos materiais: bibliografia pesquisada em bases de dados científicas e livros; 

computador; normas e guidelines de entidades especialistas em Doação de Órgãos e Tecidos e 

comunicação de más notícias à família do potencial doador de Doação de Órgãos; computador; 

cartaz; questionários. 

  

Indicadores de Avaliação: Realização de momento formativo em serviço à equipa de 

Enfermagem do SMI 1 e aplicação de questionário de avaliação de conhecimentos pré e pós 

formação e de avaliação da sessão de formação. 

 

Para a realização dos objetivos previamente descritos, foi executada uma pesquisa 

bibliográfica de forma a possibilitar uma adequada síntese de evidência, entendida como uma 

organização dos resultados da investigação primária (Apóstolo, 2017). Desta pesquisa 

bibliográfica adveio a realização da revisão sistemática submetida como parte integrante da 

avaliação da UC do Estágio Final (APÊNDICE V).  

Esta pesquisa bibliográfica foi ampliada a mais fontes de conhecimento, principalmente 

documentos, diretrizes, guidelines e guias orientadores produzidos e originários de entidades e 

sociedades científicas de interesse na área da Doação de Órgãos, nomeadamente o Instituto 

Português do Sangue e Transplantação, Sociedade Portuguesa de Transplantação e Direção 



 
 

70 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
Europeia da Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde, de modo a complementar a 

síntese de evidência realizada. 

As supracitadas revisões e sínteses críticas da evidência corroboram com a segunda e 

terceira etapa do MMPE (Larrabee, 2011), no que concerne à localização da mais recente 

evidência científica e no efetuar da sua análise crítica, para utilização. 

Os dados encontrados na pesquisa bibliográfica efetuada e a consecutiva revisão 

sistemática sustentaram a tomada de decisão para a elaboração de normas, guias orientadores e 

CheckList sobre a temática.  

Na revisão sistemática elaborada são mencionadas nos estudos de Hoste et al. (2018) e no 

estudo de Westphal et al. (2021) sugestões de utilização de normas, protocolos e CheckList. 

Hoste et al. (2018), no seu estudo refere como indicadores de qualidade identificados na doação 

de órgãos: a existência de protocolos de procedimentos no processo de doação; documentação 

das intervenções-chave do processo de doação; objetivos de gestão de doadores e documentação 

de avaliação de potenciais doadores. Westphal et al. (2021) por sua vez, considerou uma boa 

prática clínica e sugere no seu estudo a utilização de protocolos orientados por objetivos durante 

a manutenção dos potenciais doadores de órgãos e referiu como vantagens a contribuição da 

sua utilização para o aumento do número de órgãos doados, com influência no aumento da 

função do órgão e diminuição das perdas de potenciais doadores devido a paragem cardíaca.  

Também a Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-2020 sugere como forma 

de melhoria da qualidade dos cuidados e aumento da segurança dos doentes, o uniformizar a 

prática de cuidados e o divulgar de boas práticas (MS, 2015). Nunes (2018), por sua vez, refere 

que as boas práticas em Enfermagem consistem num processo concreto que resulta da investi-

gação científica, unindo as “dimensões científica, técnica e humana, suportando as respostas 

humanas e as necessidades da pessoa ou grupo concreto, procurando a máxima satisfação do 

cliente” (Nunes, 2018, p. 13), objetivando-se atingir o resultado pretendido. Por outro lado, as 

guidelines e guias orientadores da boa prática, além de favorecerem a implementação da PBE, 

formam uma “base estrutural importante para a melhoria contínua da qualidade do exercício 

profissional dos enfermeiros” (OE, 2001, p.12). A sua utilização e construção promove um 

desempenho mais eficaz e seguro pelos profissionais, com efeito na melhoria dos resultados 

conseguidos. A teoria e a prática são conjugadas, uniformizando os cuidados, reduzindo a ocor-

rência de erro (Hess, 2009).  

Tendo em conta os resultados e os estudos analisados, objetivando a melhoria da qualidade 

e segurança dos cuidados prestados no processo de doação de órgãos/tecidos no SMI 1, foi 

atualizada e elaborada uma nova norma de procedimento hospitalar de doação de órgãos e 
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tecidos, com a integração na mesma de uma CheckList dos cuidados ao possível/potencial 

doador de órgãos/tecidos e um guia orientador de comunicação de más notícias à família do 

potencial doador de órgãos/tecidos, utilizando o protocolo SPIKES. 

Concluída a elaboração da proposta de atualização da Norma Hospitalar de Doação de 

Órgãos/Tecidos e a criação da proposta de guia orientador para a comunicação de más notícias 

à família em contexto de doação de órgãos/tecidos, foram apresentadas à Docente Orientadora 

e discutidas com o grupo de trabalho, a Enfermeira Supervisora, Enfermeira responsável pela 

área de Doação de Órgãos/Tecidos na UCIP 1 e a Coordenadora Hospitalar de Doação de 

Órgãos/Tecidos, sendo posteriormente revistas as sugestões, correções e adições  efetuadas pelo 

grupo de trabalho. 

O Processo de Doação de Órgãos/Tecidos é um processo complexo que, como analisado, 

pode ser simplificado através da adoção de diretrizes clínicas e ferramentas de alerta para 

aumentar a adesão aos padrões de cuidados. Tais melhorias organizacionais requerem 

envolvimento intensivo da equipa multidisciplinar na aplicação efetiva dos cuidados (Martin-

Loeches et al., 2019).  

A efetividade e sucesso de qualquer projeto é proporcional com a representação de todos 

os elementos da prática, por isso a envolvência quer dos elementos anteriormente referidos, 

quer da equipa multidisciplinar é de extrema importância (Larrabee, 2011). 

Prevendo a execução dos objetivos e o envolvimento da restante equipa, escolheu-se 

planear um momento formativo, integrado no plano de formação em serviço, com o objetivo de 

divulgar, discutir e ajustar as ferramentas construídas, de acordo com as sugestões fornecidas, 

tornando as necessidades reais mais próximas do contexto clínico em específico.  

O desenvolvimento profissional e a formação dos Enfermeiros são uma base decisiva para 

a melhoria contínua da qualidade e de um desempenho profissional individual e coletivo de 

excelência, nas variadas áreas do exercício profissional, “dotando os profissionais de 

competências e conhecimentos que os preparem para novos desafios, maiores áreas de 

intervenção e de responsabilidade num contexto de mudança mais exigente” (OE, 2021, p. 173).  

Deste modo, foi considerado o abrangimento dos momentos formativos, nas formações em 

serviço previamente planeadas no começo do ano nos três serviços, como sendo a forma mais 

eficaz na apresentação das ferramentas desenvolvidas e na atualização de conhecimentos sobre 

a temática. 

Foi elaborado um plano de sessão de formação (APÊNDICE XI), tendo em conta os 

resultados do questionário de diagnóstico realizado e que integrou o objetivo geral e específicos 

definidos para a sessão, os conteúdos programáticos abordados, os recursos didáticos utilizados, 
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as metodologias e técnicas pedagógicas empregues, os instrumentos de avaliação utilizados e o 

tempo estimado em cada uma das fases da sessão de formação. 

Para a sessão de formação programada, foram elaborados diapositivos para apresentação 

(APÊNDICE XII), onde foram abordados os conteúdos programáticos da sessão, que 

continham uma breve contextualização do âmbito académico e curricular do PIP, bem como os 

objetivos do mesmo, alicerçados com evidência científica encontrada para a fundamentação do 

PIP. Foram ainda apresentados inicialmente os resultados do questionário de diagnóstico de 

situação, que sustentavam as necessidades identificadas na população do PIP. 

Foi apresentado o processo de doação de órgãos, nas fases desenvolvidas no contexto 

clínico em questão, alertando para os cuidados de Enfermagem a desenvolver nestas fases e foi 

abordado a comunicação de más notícias e os cuidados a ter na abordagem à família do 

potencial doador de órgãos/tecidos. Terminou-se, com a apresentação da proposta de 

atualização construída da Norma de Procedimento Hospital de Doação de Órgãos/Tecidos, 

onde se incluí a CheckList para os cuidados ao possível/potencial doador de órgãos/tecidos e o 

guia orientador de comunicação de más notícias à família do potencial doador de 

órgãos/tecidos, tendo ficado as mesmas à disposição para discussão de possíveis propostas de 

reformulação. 

As equipas de Enfermagem dos serviços envolvidos no PIP, foram informadas da sessão 

de formação por correio eletrónico, com a marcação da sessão de formação e com a partilha da 

hiperligação para acesso on-line da sessão, pelas Enfermeiras responsáveis pela formação em 

serviço e com a divulgação de um cartaz (APÊNDICE XIII), exposto nos gabinetes de 

Enfermagem. 

Indo ao encontro dos objetivos da sessão de formação, que dariam resposta aos objetivos 

da PIP e tendo como resultados esperados a aquisição/atualização de conhecimentos sobre o 

processo de doação de órgãos e tecidos e de conhecimentos na comunicação de más notícias à 

família da pessoa potencial doadora de órgãos e tecidos; como forma de comparação e avaliação 

da sua concretização, foram elaborados e aplicados questionários on-line de avaliação de 

conhecimentos pré e pós formação, iguais para ambos os momentos (APÊNDICE XIV). Os 

questionários elaborados foram previamente à sua aplicação apresentados à Docente 

Orientadora e Enfermeira supervisora, sendo revistas as sugestões, correções e adições 

sugeridas por ambas. 

Como forma de avaliação dos momentos formativos e em concordância com a Docente 

Orientadora, recorremos ao questionário de avaliação da sessão de formação, um formulário 
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on-line utilizado na UCIP 1, que foi adaptado aos restantes serviços do PIP (APÊNDICE XV), 

cuja hiperligação foi divulgada por correio eletrónico à população presente na formação. 

 

3.5 AVALIAÇÃO  

 

A Avaliação, em MP, é um processo dinâmico e transversal a todas as etapas da MP, que 

permite analisar e recuar sempre que for necessário, por forma a facilitar uma análise 

organizada da situação, possibilitando a reelaboração de objetivos e atividades planificadas e a 

apreciação dos resultados obtidos (Ruivo et al., 2010), considerando os indicadores de avaliação 

propostos anteriormente (Issel, 2014). Na MP, esta etapa da avaliação, cruza-se com os 

pressupostos da etapa 5 do MMPBE, na qual são avaliados “o processo, os resultados e os 

custos” (Larrabee, 2011, p.36).  

Tendo em conta o referido, a análise dos objetivos referenciados no capítulo anterior, das 

atividades e estratégias utilizadas, realizar-se-á seguidamente, recorrendo aos indicadores de 

avaliação elucidados para cada objetivo.  

 

Objetivo: Participar na atualização/difusão na Norma de Procedimento de Doação de Ór-

gãos e Tecidos ao SUP, UCINT e UCIP 1;  

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final da norma de procedimento 

hospitalar da Doação de Órgãos/Tecidos, onde se inclui a CheckList dos cuidados ao 

possível/potencial doador de órgãos e implementação da Norma de procedimento hospitalar 

sobre a doação de órgãos/tecidos. 

 

Objetivo: Construir uma proposta de guia orientador para uma abordagem padronizada 

e estruturada na comunicação de más notícias à família da pessoa em situação crítica po-

tencial doadora de órgãos/tecidos. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final do guia orientador para 

comunicação de más notícias ao doente/família em situação crítica potencial doadora de 

órgãos/tecidos e implementação do guia orientador para comunicação de más notícias ao 

doente/família em situação crítica potencial doadora de órgãos/tecidos. 
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As atividades e estratégias delineadas foram essenciais para o alcançar destes objetivos. A 

proposta da norma de procedimento hospitalar de Doação de Órgãos/Tecidos, onde se incluía 

a CheckList dos cuidados ao possível/potencial doador de órgãos e o guia orientador para a 

comunicação de más notícias à família da pessoa potencial doadora de órgãos/tecidos, foram 

aprovados pelo grupo de trabalho e, posteriormente, expostos à equipa de Enfermagem, em 

momento formativo, com feedback positivo pela equipa. Consideramos assim que os objetivos 

delineados foram atingidos.  

A entrega da proposta final da norma de procedimento hospitalar (onde se incluem os 

restantes documentos), ao Conselho de Administração do CHUA, E.P.E. para sua aprovação e 

posterior implementação no SMI 1, ficou a cargo da Coordenadora Hospitalar de Doação de 

Órgãos. Após as várias reuniões deste grupo de trabalho, sugeriu-se a integração da vertente 

Pediátrica na Norma de Procedimento Hospitalar ou mesmo a realização de uma Norma 

separada, tendo sido exposto ao Departamento de Pediatria a sua colaboração e integração, pelo 

que a sua entrega decorrerá já após o término do estágio. 

 

Objetivo: Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem da SUP, UCINT e 

UCIP 1, do SMI 1 sobre os Cuidados de Enfermagem à pessoa/família em situação crítica 

potencial doadora de órgãos/tecidos. 

 

Objetivo: Proporcionar formação atualizada à equipa de Enfermagem do SUP, UCINT e 

UCIP 1, da SMI1 sobre comunicação de más notícias à família do potencial doador de 

órgãos. 

 

Indicadores de Avaliação: Realização de momento formativo em serviço à equipa de 

Enfermagem do SMI 1 e aplicação de questionário de avaliação de conhecimentos pré e pós 

formação e de avaliação da sessão de formação. 

 

A sessão de formação realizada, contou com a presença on-line de 58 Enfermeiros, sendo 

que foram considerados 164 Enfermeiros como totalidade da amostra (amostra inicial do PIP), 

o que indica que o total de participantes na sessão foi de 35,36% do total da equipa de 

Enfermagem do SMI 1, encontrando-se presentes elementos das 3 equipas de Enfermagem 

envolvidas no PIP.  

Para a avaliação dos conhecimentos adquiridos/atualizados com a sessão de formação, 

utilizamos a aplicação de um questionário pré e pós formação, com 10 questões sobre a temática 
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e pontos específicos abordados durante a formação. A avaliação dos resultados obtidos visa 

medir a aquisição de conhecimentos e em que medida os objetivos de aprendizagem do 

programa foram alcançados por parte dos formandos. 

Em ambos os questionários (pré e pós formação), obtivemos 29 respostas, que corresponde 

a 50% da população que assistiu à sessão de formação e que consentiu colaborar nos questio-

nários. Ao serem analisadas as respostas (Tabela 2), podemos aferir que em todas as questões, 

existiu evolução das respostas para a resposta correta à pergunta, podendo assim concluirmos 

que após a sessão de formação, houve aquisição e atualização dos conhecimentos prévios à 

formação, atingindo-se assim dois dos objetivos da sessão de formação e a nível macro o obje-

tivo geral da PIP:   Promover a atualização de conhecimentos dos Enfermeiros da SUP, UCINT 

e UCIP 1, do SMI 1 para os cuidados de Enfermagem à pessoa/família em situação crítica 

potencial doadora de órgãos/tecidos. 

 
Tabela 2. Conhecimentos pré e pós sessão de formação 

Fonte: Da própria 

 

Após a sessão de formação on-line foi enviado à equipa de Enfermagem do SMI 1 por 

correio eletrónico, como referenciado anteriormente o questionário de avaliação da sessão de 
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formação. O questionário é constituído por quatro áreas: Conhecimento inicial e expectativas, 

Conteúdos programáticos e métodos, Formadores e Avaliação Global. 

A aplicação deste questionário permitiu analisar o grau de satisfação da amostra em relação 

à ação de formação e às condições em que a mesma decorreu, objetivando-se um 

desenvolvimento de ações de melhoria, se necessário, no caso de formações futuras sobre a 

temática.  

Os resultados obtidos através do questionário (Tabela 3), apontam que a sessão de 

formação obteve de forma global uma avaliação positiva, em que a maioria dos itens foram 

avaliados entre o Bom e o Muito Bom. Todas as questões relativas aos conteúdos programáticos 

e métodos utilizados e relativos com o desempenho do formador, obtiveram as suas maiores 

percentagens de resposta no muito bom e bom. Quando avaliada a sessão de formação 

globalmente, obtivemos uma percentagem de respostas de 80,55%, no que se refere à 

concretização dos objetivos propostos e 75% classificou como muito boa a sessão de formação. 

 
 

Tabela 3. Resultados da avaliação da sessão de formação e satisfação do formando 
Fonte: Da própria 

 

No mesmo questionário utilizado, quando questionados se aconselhariam outros 

profissionais a frequentar esta formação (Gráfico 14), 96,3% da amostra respondeu que sim, 
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apenas 1 participante respondeu que não, representando 3,7% da amostra, que respondeu ao 

questionário de avaliação entregue. 

 

 

Gráfico 14. Recomendação para frequência da sessão formativa 
Fonte: Da própria 

 

Refletindo sobre o delineamento do projeto, no que se refere ao planeamento, execução e 

avaliação do mesmo, importa referirmos certas limitações que consideramos pertinentes. 

Perante o tempo reduzido para implementação do PIP, não se avaliou, de forma estruturada e 

formal, o impacto da implementação do PIP e especificamente da sessão de formação realizada, 

nos cuidados prestados no processo de doação de órgãos/tecidos, no SMI 1.  

Durante o período de implementação do PIP, não se constatou a presença de nenhum 

possível ou potencial doador de órgãos/tecidos no SMI 1, o que limitou a avaliação de 

conhecimentos à aplicação de questionários e não à observação direta da utilização dos 

conhecimentos adquiridos/atualizados com o momento formativo ou a aplicação dos 

instrumentos elaborados, não permitindo aferir as mudanças ocorridas no desempenho dos 

Enfermeiros envolvidos no processo. Assim não analisámos a conformidade entre os conteúdos 

divulgados na sessão e o contexto em que estes se pretendem manifestar. 

Concluímos perante aos resultados exibidos, a necessidade contínua e obrigatória, do 

prosseguimento de sessões de formação regulares, uma vez que a maioria dos Enfermeiros 

pertencentes ao SMI 1, não compareceu ao momento formativo; e a continuação da investigação 

nesta área, no SMI 1, pela importância demonstrada.  

Poderão ser avaliadas algumas variáveis e limitações apontadas, como a sustentabilidade 

no tempo do projeto de intervenção, bem como a reformulação e aprofundamento da temática 

no SMI 1, numa vertente de investigação-ação, com a investigação de outras áreas de 

intervenção dentro da temática, recorrendo a outros métodos de investigação, relacionando as 
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intervenções e os resultados obtidos no processo de doação de órgãos/tecidos e no número de 

doadores e órgãos colhidos, bem como a análise dos resultados obtidos e feedback da utilização 

do guia orientador elaborado, junto das famílias.  

 

3.6  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A Divulgação dos Resultados é a última etapa da MP, como tal, é fundamental, pois sem a 

divulgação dos resultados obtidos, o projeto pouco valor acrescenta à disciplina (Fortin et al., 

2009). Esta divulgação leva-nos à reflexão “(…) sobre a importância da metodologia de projeto 

e consequentemente da investigação para as disciplinas e em particular para a Enfermagem, 

equacionando as vantagens deste método de resolução de problemas para a qualidade e 

segurança dos cuidados prestados aos clientes” (Ruivo, et al., 2010, p. 33). 

Em Saúde a divulgação dos resultados permite demonstrar ao público os esforços 

desenvolvidos pela instituição no sentido da melhoria de cuidados, mas também fornece 

informação científica aos doentes, profissionais e outros serviços e instituições (Ruivo et al., 

2010). 

A etapa de Divulgação de Resultados, cruza-se com as pressuposições da sexta etapa do 

MMPBE.  Larrabee (2011, p. 233), na sexta e última etapa do MMPBE, menciona que a 

divulgação de resultados é “útil para terceiros que poderão replicar o projeto ou fazer um piloto 

da nova prática”, sendo que os mesmos podem ser divulgados em reuniões, conferências ou em 

congressos, quer com a publicação de artigos científicos em revistas científicas ou através da 

elaboração de relatórios (Ruivo et al., 2010; Larrabee, 2011). É uma etapa que favorece o 

conhecimento e o desenvolvimento de competências, levando a que mais se possam envolver 

em projetos idênticos (Larrabee, 2011).  

Assim perante o trabalho realizado, na sessão de formação efetuada deu-se a divulgação 

dos instrumentos construídos no PIP. Os instrumentos produzidos com o PIP carecem de 

autorização por parte do Conselho de Administração, pelo que após a sua aprovação serão 

implementados no SMI 1 e a nível hospitalar. 

A revisão sistemática desenvolvida na temática, sobre a Manutenção do Potencial Doador 

de Órgãos em Morte Cerebral, que resultou na elaboração de um artigo científico e o atual 

relatório, com a sua discussão pública e posterior publicação, assim como um artigo original 

referente ao PIP, consistem também numa forma de divulgação de resultados e de 

conhecimentos acerca da temática e assim de execução desta fase de metodologia de projeto.  
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVI-

MENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

A OE define competência como “os conhecimentos, as habilidades e operações que devem 

ser desempenhadas em distintas situações de trabalho” (OE, 2015, p. 19087), que corrobora 

com o definido pela International Council of Nurses [ICN] (2010, p.17) quando menciona que 

a “Competência refere-se à aplicação efetiva de uma combinação de conhecimento, habilidade 

e julgamento demonstrada por um indivíduo na prática diária ou no desempenho no trabalho”. 

Abrange quer o conhecimento, o julgamento clínico, a compreensão e uma soma de habilidades 

técnicas, cognitivas, psicomotoras, interpessoais, quer as qualidades e atitudes pessoais na prá-

tica profissional (ICN, 2010).  

Segundo Amaral & Figueiredo (2021, p.2) a competência manifesta-se na capacidade em 

“saber selecionar, mobilizar, integrar e transferir” saberes.  

Para Benner (2001), a aquisição de competências sugere três momentos de mudança, num 

primeiro momento deslocamo-nos do conhecimento abstrato à efetivação deste mesmo 

conhecimento, num segundo momento ocorre uma mudança na forma como observamos a 

situação, ou seja, passamos a percecionar a situação como um todo e não apenas como um 

desdobrar de acontecimentos casuais, e, por fim, reposicionamo-nos deixando o papel de mero 

observador para o de pessoa integrante da situação. Segundo a mesma autora, as competências 

não se adquirem ou se desenvolvem meramente com a aquisição ou aprofundamento de 

conhecimentos e capacidades técnicas, é necessária uma reflexão crítica (Benner, 2001), que 

nos permite analisar os diferentes cenários e transformando o conjunto de dados adquiridos nas 

verdadeiras competências. 

Nunes (2013a, p.4) sugere que “o que verdadeiramente importa é que a reflexão conduza à 

ação e que esta reconduza à reflexão, como meio e modo de descristalizar as nossas condutas”. 

Para a OE (2011), o Enfermeiro Especialista é o “Enfermeiro com um conhecimento 

aprofundado num domínio específico de Enfermagem, (…) que demonstram níveis elevados de 

julgamento clínico e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de competências 

especializadas relativas a um campo de intervenção” (OE, 2011, p.8648). É o profissional 

dotado de “competências científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” (OE, 2019, p.4744). Por sua vez, o 
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título de Enfermeiro Especialista de acordo com a OE (2019, p.4744) “pressupõe, para além da 

verificação das competências enunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva 

Especialidade em Enfermagem, que estes profissionais partilhem um conjunto de competências 

comuns, aplicáveis em todos os contextos de prestação de cuidados de saúde”. 

A prática clínica é um dos pressupostos insubstituíveis e imprescindível para o desenvol-

vimento de competências em Enfermagem, uma vez que é a confrontação entre os diversos 

padrões de conhecimento, saberes e a ação, que incentiva a aquisição de novos conhecimentos 

e habilidades. Deste modo, acreditamos que o facto de exercermos a nossa prática clínica em 

contexto de urgência há 16 anos, levou à aquisição e desenvolvimento de competências no âm-

bito da PSC, o que reforçou o pedido de creditação do primeiro estágio (Estágio em Enferma-

gem à PSC), integrado no plano de estudos do presente curso de ME, tendo sido aceite. 

A aquisição de competências consiste num processo contínuo, pelo que a frequência do 

curso de ME, de carácter profissional tem como propósito o desenvolvimento das competências 

já adquiridas e a aquisição e desenvolvimento das competências comuns do Enfermeiro Espe-

cialista, competências específicas do EEEMC, na vertente PSC, assim como para Mestre em 

Enfermagem. Assim sendo, torna-se relevante descrever as competências associadas ao grau de 

Mestre, definidas no documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (UE, 2015) e inseridas no atual Decreto-lei n.º 65/2018 (Ministério da Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior, 2018).   

Deste modo, o grau de Mestre em Enfermagem é concedido ao Enfermeiro que: 
 “1. Demonstra competências clínicas na conceção, 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. 27). 

 

Neste capítulo, objetiva-se a análise e reflexão crítica, devidamente fundamentadas, no que 

diz respeito às competências adquiridas durante o percurso formativo, complementadas com o 

as atividades desenvolvidas ao longo do mesmo, com realce na UC Estágio Final.  
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Foi inicialmente criado um projeto de estágio (APÊNDICE I), onde se delinearam os obje-

tivos e se planearam as atividades a serem executadas, objetivando-se a aquisição e desenvol-

vimento das competências supracitadas, que serão no presente capítulo analisadas, refletidas e 

fundamentadas. 

Considerando a transversalidade e o caráter complementar e dependente das competências 

comuns do Enfermeiro Especialista e das competências específicas do EEEPSC com as com-

petências conducentes ao grau de Mestre, realiza-se a análise simultânea das mesmas, quando 

assim for conveniente e concordante, no que concerne à descrição, análise e reflexão. 

 

4.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊN-

CIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

As competências comuns do Enfermeiro Especialista são “competências partilhadas por 

todos os Enfermeiros Especialistas” (OE, 2019, p. 4745), independentemente de qual seja a área 

de especialidade e são “demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e 

supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional espe-

cializado no âmbito da formação, investigação e assessoria” (OE, 2019, p.4745). Estão estrutu-

radas em quatro domínios de competências comuns sendo ele: a responsabilidade profissional, 

ética e legal; a melhoria contínua da qualidade; a gestão de cuidados; e desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais (OE, 2019). 

 

“COMPETÊNCIAS DO DOMÍNIO DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL, 

ÉTICA E LEGAL” (OE, 2019, p. 4745). 

 

“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.” (OE, 

2019, p. 4746).   

“A2 – Garante práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabili-

dades profissionais.” (OE, 2019, p. 4746).  
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COMPETÊNCIA DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“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.” (UE, 2015, p. 27). 

 

No âmbito da aquisição das competências referentes a este domínio acima descrito, consi-

deramos imprescindível e inseparável uma antecipada leitura dos documentos mentores nesta 

área essencial, vinculadores e normativos da profissão, que são norteadores de toda a prática 

profissional em Enfermagem. Assim, realizámos uma leitura e análise do REPE (OE, 1996), da 

DP (OE, 2015b), dos pareceres emanados pela OE no âmbito da prática profissional de Enfer-

magem e uma leitura dos documentos dispostos quanto ao ordenamento jurídico e normativo 

do direito em saúde, principalmente, os relevantes para a profissão e prática clínica em Enfer-

magem, no que se refere às responsabilidades profissionais e disciplinares intrínsecas, no que 

diz respeito às responsabilidades civis e penais, enquadradas no Código Civil (República Por-

tuguesa [RP], 2020) e Código Penal (RP, 2019). 

Igualmente, foram considerados os conteúdos programáticos lecionados na UC de Episte-

mologia, Ética e Direito em Enfermagem que ao serem analisados em sala de aula promoveram 

a melhoria da perceção dos documentos referidos anteriormente, o que nos permitiu a mobili-

zação dos conhecimentos adquiridos, assim como potenciou a tomada de decisão em consonân-

cia com os princípios éticos, valores e normas deontológicas (OE, 2015b).  

Marcámos presença no ciclo de webinars “Enfermagem às Quintas”, subordinado ao tema 

“Deveres Éticos e Deontológicos I” (ANEXO V), nos quais foram abordados temas como o 

acesso aos processos clínicos e recusa de cuidados versus objeção de consciência, auxiliando a 

aquisição de novos saberes e o respeito pelos princípios e valores éticos. 

Contudo os conceitos e temáticas abordados quer na UC, quer nas webinars centram-se no 

abstrato e académico, sendo necessário à posteriori a interligação dos conhecimentos e compe-

tências adquiridas e da prática clínica, por forma a mobilizá-los e aplicá-los numa tomada de 

decisão crítica e fundamentada, para a tentativa de conduzir e consolidar toda a prática clínica 

nos princípios dos documentos supracitados. 

Sendo a prática clínica centrada na PSC, nos vários contextos da prestação de cuidados no 

circuito da PSC, incluindo a formação em que habitualmente participamos e realizamos e aten-

dendo à complementaridade entre o nosso local de trabalho e o local de estágio, no qual se 

desenvolveu o Estágio Final, pertencendo ambos ao SMI 1, foi possível uma progressão célere 
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nas etapas de adaptação às situações vivenciadas, potencializando-se as situações e aprendiza-

gens. Tal facto, levou-nos a uma reflexão ética e deontológica com maior criticismo e funda-

mentação no que concerne aos direitos humanos e à responsabilidade profissional. Para tal, os 

contributos e reflexões diárias realizados junto da Enfermeira Supervisora, foram indispensá-

veis neste processo de aquisição e desenvolvimento de competências, pois como Enfermeira 

dotada de formação especializada, e como profissional de referência na equipa multidisciplinar, 

foi pilar na orientação do processo reflexivo e questionamento sobre dilemas e questões éticas, 

deontológicas e legais, que surgiram diariamente. 

O contexto clínico UCIP 1 pela sua especificidade, multidisciplinaridade e complexidade 

em resultado da presença e concentração em todo um conjunto de valências e recursos tecnoló-

gicos, pode levar à relativização de alguns princípios éticos e deontológicos, fundamentais e 

inerentes á profissão de Enfermagem. No entanto, consideramos que as competências científi-

cas e tecnológicas, associadas à nossa prestação de cuidados, fizeram-se anteceder sempre, de 

uma discussão e reflexão ética sobre as tecnologias e práticas desenvolvidas, levando a situa-

ções e dilemas concretos que careceram de consideração ética, implicando o reconhecimento 

de princípios e valores que muitas vezes foram conflituosos. As situações vivenciadas, integra-

ram fatores que necessitaram de compreensão jurídica, normativa e deontológica necessárias 

para a tomada de decisão em equipa, refletida e fundamentada. Considerámos primordial e fun-

damental a incidência numa prática ética e deontológica, pois “as intervenções de Enfermagem 

são realizadas com a preocupação na defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana” 

(OE, 2015b, p.80), existindo sempre o cuidado de centralizarmos a prestação de cuidados na 

Pessoa e na sua envolvência.  

Os cuidados prestados no decorrer do estágio final, foram enquadrados na DP (OE, 2015b) 

e no REPE (1996), com especial importância na defesa da liberdade e dignidade da Pessoa 

Humana e do Enfermeiro (artigo 99º), nos valores humanos (artigo 102.º) e no direito à vida e 

à qualidade de vida (artigo 103º), nunca desconsiderando os restantes princípios presentes nos 

documentos referidos. No entanto, foi o artigo 103.º, na alínea c), ao qual se deu especial aten-

ção, quando se refere que os Enfermeiros devem realizar esforços para valorizar a vida e a 

qualidade de vida, sendo que o local de estágio, é um local equipado com os mais variados 

meios que viabilizam manter indeterminadamente as funções vitais, em que a separação do 

processo terapêutico curativo da obstinação e do abusivo ato terapêutico é muitas vezes uma 

linha ténue e incerta, que gerou dilema, com necessidade de ser discutido e refletido no seio da 

equipa, especialmente no cenário vivenciado perante a pandemia da COVID 19. Neste cenário, 

a objeção de consciência era pertinente e muito presente, pois as unidades e consequentes vagas 
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eram necessárias para fazer face as situações vividas. É assim, nesta dicotomia, entre o prolon-

gar da vida e a aceitação da inevitabilidade do desfecho, que a equipa deve refletir ressaltando 

a importância sobre as questões do fim de vida (Baliza et al., 2015) e os princípios de benefi-

cência e não maleficência.  

Ainda no cenário pandémico, o dilema vivenciado no gerir e transmitir informação clínica 

e na comunicação de más notícias aos familiares das pessoas internadas e sem visitas, sem 

dúvida requereram dos Enfermeiros competências no domínio da responsabilidade profissional, 

ético e legal, assim como reflexão na tomada de decisão, que inegavelmente contribuíram para 

a aquisição e desenvolvimento destas mesmas competências. Esta situação transporta os pro-

fissionais para um contexto, nunca anteriormente vivenciado e que por vezes nem sempre me-

receu o devido reconhecimento pela equipa. Pela necessidade de ser transmitida informação por 

via telefónica,  justificando-se com o fato de o Enfermeiro segundo a DP (2015b), no seu artigo 

105.º ter o dever de informar a pessoa e a família no que respeita aos cuidados de Enfermagem 

e no Artigo 106.º, encontra-se descrito a obrigatoriedade de sigilo profissional respeitante à 

informação conhecida, focalizando-se no dever de partilhar a informação respeitante só com os 

que estão envolvidos no plano terapêutico, geraram-se verdadeiros  momentos de reflexão com 

a Enfermeira Supervisora. Ocorreram elevadas exigências nas competências comunicacionais 

e na gestão emocional, o que nos possibilitou atuar, informar, mediar e reconhecer.  

Constatámos que os dilemas são inerentes à prática de Enfermagem em qualquer contexto 

e que nem sempre chegamos à solução mais clara mas no entanto, a considerada mais acertada 

para o contexto, o que nos obrigou ao desenvolvimento de um raciocínio crítico e reflexivo, 

atempado e alicerçado na documentação e regulamentação da nossa prática. 

 Igualmente, não se descuidou as competências no domínio da responsabilidade profissio-

nal, ética e legal, ao longo do PIP. Assim, foi submetido ao CFIC, uma proposta de PIP, com 

os documentos solicitados pelo CFIC, que teve parecer favorável da Comissão de Ética para a 

Saúde do CHUA e consequentemente autorização do Conselho de Administração do CHUA, 

EPE. Como já referenciado, simultaneamente no âmbito académico, foi submetido à responsá-

vel da UC Estágio Final, o anteprojeto (previamente assinado pela Docente Orientadora) para 

validação e aprovação por parte do Instituto Politécnico de Beja, instituição que detém a res-

ponsabilidade da gestão administrativa e pedagógica nesta edição do ME, ao qual se obteve 

parecer favorável.  

Considerando o supracitado, concluímos, que a PSC foi cuidada no seu todo, numa pers-

petiva holística, numa prática de Enfermagem refletida e fundamentada, que levou a processos 
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de tomada de decisão em equipa multidisciplinar em situações de elevado grau de complexi-

dade, em termos éticos, deontológicos, conjuntamente com todo o enquadramento jurídico e 

responsabilidade profissional do Enfermeiro. Foi utilizada a máxima qualidade técnico-cientí-

fica, ancorada no respeito pelos direitos humanos, garantindo sempre a dignidade, privacidade, 

autonomia e individualidade da Pessoa Humana.  

Consideramos assim terem sido desenvolvidas as competências analisadas neste domínio 

de competência comum do Enfermeiro especialista. 

 

“COMPETÊNCIAS DO DOMÍNIO DA MELHORIA DA QUALIDADE” (OE, 2019, p. 

4745) 

 

“B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estra-

tégicas institucionais na área da governação clínica.” (OE, 2019, p. 4747). 

“B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melho-

ria contínua.” (OE, 2019, p. 4747). 

“B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro.” (OE, 2019, p. 4747). 

 

COMPETÊNCIA DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplina-

res e intersectoriais.” (UE, 2015, p. 27). 

 

A preocupação com a qualidade em saúde e a segurança da PSC tem apresentado um pro-

gressivo reconhecimento e importância e com isso, assume-se um dos eixos estruturais do Plano 

Nacional de Saúde (DGS, 2015), como previamente referido no ponto 2.2.  

A importância demonstrada com a qualidade em saúde e segurança da PSC está inerente-

mente ligada à prática profissional especializada em Enfermagem, como apresentado no regu-

lamento das competências comuns do Enfermeiro Especialista, pela exposição destas compe-

tências (OE, 2019). Perante a importância revelada, a OE concebeu vários documentos norma-

tivos e vinculadores, para a qualidade em saúde e segurança do doente com conceitos essenciais 

aos cuidados, como os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), e no 

contexto deste ME, o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem em PSC (OE, 2015a). Assim, considerou-se fundamental a leitura destes docu-

mentos, que orientam e regularizam a prática especializada em Enfermagem.  
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Para o desenvolvimento das competências citadas neste domínio e para maior abrangência, 

realizámos em simultâneo a leitura do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020 

(DGS, 2015), do Plano Nacional para a Segurança do Doente (MS, 2015a) e da Estratégia Na-

cional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (MS, 2015).  Tivemos em conta, também, os con-

teúdos programáticos adquiridos na UC Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e na UC 

Gestão em Saúde e Governação Clínica. 

Estivemos presentes no Ciclo de Webinars “Enfermagem às Quintas”, subordinado ao tema 

“Segurança nos Cuidados” (ANEXO VI), com a abordagem de conceitos relativos à segurança 

dos cuidados, que promoveram a aquisição de novos conhecimentos e da qual, a intervenção 

está continuamente relacionada com a qualidade dos cuidados e a melhoria contínua dos cuida-

dos.  

Constituindo-se a UCIP 1, uma unidade com elevado grau de multidisciplinaridade, de 

elevada complexidade e diferenciação de cuidados à PSC, desde a avaliação diagnóstica, ao  

diagnóstico e intervenção terapêutica, simultâneas e/ou urgentes, e também pela elevada tecno-

logia utilizada nos cuidados prestados, considerámos pertinente, por forma a adquirir e desen-

volver as competências em análise, a realização de uma constante e contínua pesquisa e revisão 

bibliográfica, baseada na mais recente evidência científica, tendo por base a prestação de cui-

dados sustentados na PBE. Existiu como foco de atenção o conhecer os protocolos, normas e 

guias orientadores em vigor, instituídos no serviço, e consistentemente mostrámos disponibili-

dade para a aprendizagem sobre o manuseamento dos vários equipamentos/tecnologias exis-

tentes, revelando-se essencial na prestação de cuidados eficientes, adequados, atempados e se-

guros. Da mesma forma, procurámos a familiarização com a dinâmica, estrutura física, organi-

zação, metodologias de trabalho, recursos materiais, humanos e valências clínicas existentes na 

UCIP 1, assim como, com os projetos em curso, que levam à melhoria contínua da qualidade.   

Na prestação de cuidados, promovemos a qualidade dos cuidados e a melhoria contínua 

dos cuidados, recorrendo ao uso de instrumentos de avaliação (implementadas no serviço) na 

identificação e prevenção de situações de risco na segurança do doente. São exemplos, a Escala 

de Braden, publicada em 1987 (Serpa et al., 2011), com o cumprimento da Orientação nº 

017/2011 da DGS (DGS, 2011), referente à sua inclusão nos respetivos serviços, para a avalia-

ção do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão; a Escala de Morse (Morse, 2009),  de 

acordo com a norma n.º  008/2019 da DGS (DGS, 2019), que incide na avaliação o risco de 

queda, onde são instituídas estratégias para a redução ou eliminação do risco consoante a iden-
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tificação e estratificação do mesmo. Perante a implementação de um projeto no contexto clí-

nico, durante o período de estágio, foi ainda aplicada a Escala de Cubbin-Jackson também para 

a avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão (Cubbin & Jackson, 1991). 

Ainda com foco na segurança do doente, tivemos em ponderação a transição segura de 

cuidados, para a qual realizámos registos de Enfermagem, e nos momentos de passagem de 

turno, utilizámos um instrumento semiestruturado de suporte à informação, produzido com base 

na mnemónica ISBAR, como recomendado pela DGS (DGS, 2017).  

No que concerne à gestão do risco clínico, constatámos a existência do programa para no-

tificação de erros/incidentes e eventos adversos, a nível hospitalar e com características especí-

ficas a nível da UCIP, proveniente de um projeto anterior. Esta é realizada numa aplicação 

informática, que possibilita a notificação anónima ou não dos eventos/ incidentes, de caracte-

rísticas não punitivas, de acordo com as recomendações do Plano Nacional para a Segurança 

dos Doentes (MS, 2015a). Os erros e os eventos adversos são frequentes nos cuidados de saúde 

e apesar de não se conseguirem extinguir, é necessário que se proceda à sua identificação e que 

se criem estratégias para o seu controlo e prevenção (Moreno et al., 2020). 

Relativamente às infeções associadas aos cuidados de saúde [IACS], área basilar para o 

CHUA e na manutenção de um ambiente seguro, especialmente em tempos de pandemia de 

SARS COV2, manteve-se a atualização das normas de orientação clínica, normas de boas prá-

ticas de cuidados e protocolos em vigor, emanados a nível institucional e nacional, norteando a 

prática em consonância com a mais atual evidência científica, refletindo com a equipa a sua 

adaptação ao contexto clínico em questão. 

Demonstrámos ainda a aquisição e desenvolvimento das competências em análise, com a 

implementação do PIP, utilizando um modelo teórico grandemente divulgado e testado, o 

MMPBE (Larrabee, 2011), onde identificámos e reconhecemos uma área da prestação de cui-

dados com potencialidade de melhoria. Desenvolvemos um projeto, com vista ao aumento da 

qualidade e segurança dos cuidados prestados à pessoa/família em situação crítica potencial 

doadora de órgãos, abrangendo todo o SMI 1, alicerçado na implementação da prática baseada 

em evidência.  

Assim diante do supracitado, consideramos ter obtido e desenvolvido as competências 

abordadas neste domínio de competência.  

 

 

 

 



 
 

88 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
“COMPETÊNCIAS DO DOMÍNIO DA GESTÃO DE CUIDADOS” (OE, 2019.p. 4745) 

 

“C1- Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articula-

ção na equipa de saúde.” (OE, 2019, p. 4748). 

“C2- Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a ga-

rantia da qualidade dos cuidados.” (OE, 2019, p. 4748).  

 

COMPETÊNCIA DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada.” (UE, 2015, p. 27). 

 

A gestão dos cuidados é uma aptidão fundamental e implícita à prática de Enfermagem, 

tornando os cuidados racionais, adequados, proporcionais e equitativos no contexto onde de-

correm. Assim, com a aquisição de competências especializadas, o Enfermeiro Especialista, 

especialmente o EEEMC-PSC, vê aumentadas as suas responsabilidades e torna-se o responsá-

vel pela gestão de cuidados, que requerem uma atuação ainda mais global, complexa e pro-

funda, dentro e fora da equipa que gere. Assim, o Enfermeiro Especialista, para lá da gestão 

direta dos cuidados, executa “a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e 

da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas” (OE, 2019, p. 

4748).  

Tanto o nosso caminho profissional como a nossa vivência das situações com que nos de-

paramos, fornece-nos inevitavelmente competências neste âmbito, de forma informal e maiori-

tariamente de forma empírica, através da observação e participação com os pares, relativamente 

às funções intrínsecas a este domínio e no fato de assumirmos no nosso contexto clínico funções 

de responsável de turno sempre que necessário, no entanto, é fundamental a esta aprendizagem 

e experiência acrescentar-se uma análise e reflexão crítica, acrescidas de conhecimento cientí-

fico para a mais adequada tomada de decisão. 

O estágio final constituiu um contexto clínico único para a aquisição e desenvolvimento 

destas competências, pelas singularidades intrínsecas a um SMI, ainda que o nosso contexto 

profissional também faça parte integrante do SMI 1, e por isso fazer parte do circuito hospitalar 

da PSC. A observação e participação direta, num contexto clínico diferente, com metodologias 

e configurações de trabalho distintas levou-nos a um processo reflexivo, inevitavelmente crítico 
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e construtivo, o que conduziu ao acréscimo e desenvolvimento de competências às já apresen-

tadas. Sendo que, a aprendizagem e desenvolvimento de competências nos diferentes domínios 

de competência, também se conseguem através da análise crítica e reflexão sobre as diferenças 

de cenário. 

De forma a desenvolver as competências supramencionadas, durante o estágio final, con-

siderámos elementar observar, analisar e refletir a respeito das funções assumidas pelo Enfer-

meiro responsável de turno, sendo que esta responsabilidade “compete ao enfermeiro especia-

lista, enquanto profissional melhor preparado e com competências para a área de gestão” (OE, 

2017, p.2). Verificou-se que a nomeação do papel de Enfermeiro responsável de turno é reali-

zada pela Enfermeira Gestora, nunca aleatoriamente, mas tendo em ponderação as competên-

cias apresentadas pelos Enfermeiros e a gestão equilibrada das respostas às necessidades da 

PSC.  

Segundo o Parecer Conjunto n.º 01/2017 (OE, 2017), o Enfermeiro com funções de 

responsável de turno deve ser possuidor de “um conjunto de competências, que integra 

cumulativamente as competências comuns e específicas na área da especialização de acordo 

com o core de conhecimentos científicos da respetiva unidade orgânica/serviço.” (p.2). Na 

realidade da UCIP 1, esta função é maioritariamente atribuída aos Enfermeiros especialistas, 

corroborando com o parecer supramencionado, no entanto, não exclusivamente e nem sempre 

especialistas em EEEMC, contrariando o referido na Norma para Cálculo de Dotações Seguras 

dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2019a), uma vez que, a equipa da UCIP 1 não é constituída 

por 50% de EEEMC-PSC, nem as equipas são constituídas por 50% de EEEMC-PSC. Dos 60 

Enfermeiros, 12 são EEEMC e por isso contrariando também o Parecer n.º 15/2018, da Mesa 

do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica (OE, 2018) que refere: 

“dispondo os serviços em apreço de equipas de enfermagem com enfermeiros detentores do 

título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica, deverão ser estes a exercer 

funções de chefia/coordenação” (p.3). Sempre que dos 20 Enfermeiros especialistas 

pertencentes ao serviço, não é possível nenhum assegurar a função de responsável de turno, é 

designado pela Enfermeira Gestora, um Enfermeiro que, não sendo especialista, é reconhecido 

como perito na área e no serviço, considerando o modelo de aquisição de competências de 

Benner (2001), estes são Enfermeiros com larga experiência cuja atuação é um combinado de 

experiências, saberes e intuição e cuja atitude é reconhecida pelos colegas (Benner, 2001), indo 

de encontro ao referenciado pela OE( 2017) que , “na ausência (…) ou inadequação à função, 

poderá ser designado um enfermeiro de cuidados gerais, desde que, comprovada a sua 

competência para a função.” (p.2). 
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O Enfermeiro responsável de turno apresenta como principais funções a gestão dos cuida-

dos mediante os recursos humanos existentes, a gestão de prioridades e de processos, com a 

realização do plano de distribuição dos Enfermeiros e dos assistentes operacionais, no início de 

cada turno, efetuando igualmente a sua alteração no decorrer do turno, caso os contextos impo-

nham a reorganização dos recursos humanos e materiais. A imprevisibilidade das situações de-

correntes numa UCI é uma constante, não só pelas PSC que se encontram em situação de risco, 

mas pelo facto da admissão de novos doentes poder ocorrer a qualquer momento, o que exige 

capacidade de organização, gestão e adequação na melhor resposta à situação, ou seja, elevado 

carácter resiliente. É esperado do Enfermeiro uma atuação que vise a melhor resposta a situa-

ções complexas, analisando, priorizando e tomando decisões (Pinho, 2020). É de salientar que 

a pandemia, diariamente, mostrou-nos o poder de adaptabilidade dos recursos humanos e ma-

teriais na promoção de cuidados especializados, diferenciados e de qualidade prestados na 

UCIP 1, demonstrando a importância de uma gestão flexível, eficaz e eficiente pelas situações 

inesperadas ocorridas. 

O Enfermeiro responsável de turno apresenta competência acrescida no que respeita à prá-

tica de cuidados, pois sendo considerado um guia para os demais Enfermeiros, é “líder no co-

nhecimento, nas capacidades e nas habilidades centradas no core da disciplina, da cultura orga-

nizacional e do serviço/unidade de cuidados, de modo a antecipar as respostas às necessidades 

em cuidados, prevenir complicações, promover respostas adequadas e seguras” (OE, 2017, p.2), 

assumindo assim um papel essencial ao nível da qualidade e segurança de cuidados que a equipa 

presta. Pelo modelo apresentado e pela capacidade de resposta às solicitações da equipa, implica 

que apresente um alto grau de conhecimentos quer a nível técnico, científico e habilidades co-

municacionais e de relações humanas.  

A Enfermeira Supervisora, enquanto especialista e elemento com mais tempo de experiên-

cia e formação na área da PSC, dentro da UCIP 1, era considerada pela restante equipa como 

referência. Assumiu também no decorrer do estágio final a função de responsável de turno, o 

que nos permitiu a observação direta da função em questão e da sua dinâmica, assim como 

possibilitou a colaboração nestas funções. Observou-se a sua interação com a equipa de Enfer-

magem e a restante equipa multidisciplinar, que se distinguia pela assertividade e respeito, na 

resolução de conflitos e no diálogo em equipa previamente à tomada de decisão, fundamen-

tando-as com conhecimento técnico e científico. Com base no seu exemplo e experiência, vários 

foram os momentos de reflexão e questionamento sobre decisões, práticas, métodos utilizados 

e situações vivenciadas, partilhando-se propostas de melhoria e práticas apoiadas na nossa ex-

periência, utilizando para isso fundamentação adequada.  
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Durante este estágio, procurámos também participar nos processos de tomada de decisão 

em equipa, de maneira fundamentada e crítica, por forma a integrarmos a equipa e sermos con-

siderados na tomada de decisão conjunta. Demonstrou-se competência na identificação de situ-

ações em que se adequava a referenciação para outros profissionais de saúde pertencentes ou 

colaboradores com a UCIP 1, procurando a sua articulação nos cuidados, quando as necessida-

des da PSC o justificavam. 

No que concerne à delegação de tarefas, participamos de forma ativa, garantindo a 

supervisão, orientação e avaliação de tarefas nos profissionais funcionalmente dependentes, 

observando as competências e capacidades dos mesmos, assegurando a manutenção da 

segurança e qualidade dos cuidados, em consonância com o mencionado no Artigo 109.° da 

DP, quando expõe que é dever do Enfermeiro “Garantir a qualidade e assegurar a continuidade 

dos cuidados das atividades que delegar, assumindo a responsabilidade pelos mesmos” (OE, 

2015b, p. 86).  

Neste domínio de competência, o contributo da UC de Gestão em Saúde e Governação 

Clínica foi fundamental, tendo os conteúdos programáticos e trabalhos desenvolvidos nesta UC, 

sido considerados. 

Similarmente, participamos no Ciclo de Webinars “Enfermagem às Quintas”, subordinado 

à temática “Qual o futuro dos Serviços de Medicina Intensiva em Portugal?” (ANEXO VII), 

nas Jornadas “Refletir na Pandemia: perspetivar o futuro”, comemorativas do Dia Internacional 

do Enfermeiro, no CHUA (ANEXO VIII) e no XXIII Congresso Nacional de Enfermagem 

Intensiva II e Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva, realizado pela Socie-

dade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI] com um painel intitulado “Gerir em tempo de 

crise” (ANEXO IX), em que em todos foi abordada a capacidade de resposta e a qualidade de 

cuidados, a gestão de equipas, a utilização de estratégias criativas e integradas de resolução de 

problemas e melhoria de processos, durante a pandemia de COVID 19, contribuindo para o 

alargamento dos conhecimentos sobre o tema, através dos contributos fornecidos pelos pales-

trantes, originários de contextos clínicos distintos, que consequentemente influenciam os con-

teúdos expostos. Ainda de ressalvar a presença no Third International Workshop on Geronte-

chnology – Virtual, onde podemos assistir à comunicação livre- “Pensamento Lean: cuidados 

de saúde do doente crítico em cuidados intensivos.” (ANEXO X), que permitiu a aquisição e 

desenvolvimento das competências no que se refere a este domínio, adaptados ao contexto clí-

nico onde decorreu o estágio final. 
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O desenvolvimento do PIP impôs a progresso das competências no domínio referido, ao 

identificarmos e gerirmos os recursos à disposição, organizarmo-nos com a equipa de Enfer-

magem e o grupo de trabalho desenvolvido e cumprimento do cronograma estipulado. Também 

a criação dos diferentes instrumentos constituintes do PIP visaram aperfeiçoar e melhorar a 

gestão dos cuidados na doação de órgãos e tecidos no SMI 1.  

Conclui-se que não havendo a possibilidade de, de forma autónoma, exercer as funções de 

gestão e liderança no decorrer do estágio final, enquanto aluna, consideramos ter desenvolvido 

as competências referentes a esta área, perante as atividades desenvolvidas, as observações, as 

reflexões e análises críticas realizadas quanto à gestão e liderança na realização do PIP.  

 

“COMPETÊNCIA DO DOMÍNIO DO DESENVOLVIMENTO DAS APRENDIZA-

GENS PROFISSIONAIS” (OE, 2019, p. 4745) 

 

“D1- Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade.” (OE, 2019, p. 4749).  

 

A autoconhecimento deriva da introspeção, da autoconsciência, é indissociável do ser 

humano e é através de uma reflexão contínua e persistente que progredimos e nos desenvolve-

mos quer no âmbito pessoal, quer no profissional. Phaneuf (2005), refere que a autorreflexão, 

o conhecimento de si próprio, a tomada de consciência da sua personalidade e a capacidade 

retroativa “permite-nos descobrir bastante quem nós somos, como somos e o que precisaríamos 

de fazer para nos actualizarmos” (p.177). Para a OE (2019) o Enfermeiro Especialista, no des-

critivo relacionado com esta competência, deve demonstrar “capacidade de autoconhecimento, 

que é central na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere no estabelecimento de re-

lações terapêuticas e multiprofissionais. Releva a dimensão de Si e da relação com o Outro, em 

contexto singular, profissional e organizacional.” (p. 4749). 

No seguimento do referido anteriormente, para a aquisição e desenvolvimento desta com-

petência, objetivamos a análise das condutas, atitudes e comportamentos pessoais influencia-

dores na relação e no processo terapêutico e na relação com a equipa multidisciplinar, assim 

como uma análise e reconhecimento dos recursos e limites pessoais e profissionais que possam 

influenciar o processo de Cuidar. Juntamente com a Enfermeira Supervisora, reunimo-nos in-

formalmente ou em momentos de debriefing, por forma a refletir e analisar a prática de Enfer-

magem em contexto de estágio. Debriefing é considerado como uma reflexão guiada a respeito 

da ação, uma discussão e reflexão sobre os processos, ajudando a consolidar saberes e a mudar 

comportamentos, no sentido de melhorar o desempenho dos indivíduos. Pode ser compreendido 
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como uma comunicação entre a equipa multidisciplinar sobre os cuidados prestados. (Dufrene 

& Young, 2014; Coutinho et al., 2014; Mullan et al. ,2014).  Constitui-se como uma forte fer-

ramenta educacional e na área da qualidade, influencia positivamente a qualidade dos cuidados 

prestados (Kessler et al.,2015).  

Considerando o estágio realizado e atendendo a um percurso de mais de 16 anos de prática 

clínica autónoma, no contexto clínico de cuidados à PSC, em Serviços de Urgência Polivalente, 

o estágio supracitado, constituiu um desafio e uma oportunidade para o desenvolvimento do 

conhecimento, perceção e avaliação de nós mesmos, sendo uma experiência positiva, pela ne-

cessidade de adaptação a diferentes formas de trabalho dentro do SMI 1. Cenário que favoreceu 

o reconhecimento dos recursos, limites e competências pessoais e profissionais. Esta experiên-

cia profissional ajudou-nos e dotou-nos de mecanismos para lidar com os sentimentos e emo-

ções em situações de maior pressão, stress e/ou promotoras de conflitos neste contexto, sendo 

que o contexto clínico habitual é um ambiente onde atuamos constantemente sob pressão e 

vivenciamos diariamente situações de elevado stress. Este exercício reflexivo revelou-se uma 

ferramenta que favoreceu o nosso crescimento interior e exterior, pela reflexão consciente das 

experiências vividas e pela possibilidade de observar os resultados e os ganhos que daí emergi-

ram (Pereira-Mendes, 2016), sendo que “a reflexão sobre a experiência transforma-a e é esta 

transformação que lhe dá sentido, ajuda-a a extrair dela um conhecimento próprio e dinamiza a 

identidade dos participantes.” (Fernandes, 2008, p.77). 

No decorrer do Estágio Final, analisámos a não existência de conflitos, merecedores de 

menção. As situações particulares verificadas foram solucionadas pelos Enfermeiros 

responsáveis de turno, principalmente pela sua presença preventiva na gestão, reconhecimento 

e antecipação dos potenciais conflitos, tendo a observação da sua prática, sido essencial para o 

desenvolvimento de tais técnicas de resolução de conflitos.  O responsável de turno ao utilizar 

estratégias de gestão de possíveis conflitos promove um ambiente adequado de trabalho, 

motivador de boas práticas de Enfermagem.  Este deve saber liderar, negociar, avaliar e ter 

conhecimento científico e técnico para conduzir a equipa. O seu comportamento depende do 

seu conhecimento, habilidades, atitudes e aptidões pessoais no processo de negociação e 

utilização da estratégia mais favorável para a resolução ou diminuição de conflitos (Osugui et 

al., 2020). 

É de salientar a contribuição da UC de Relação de Ajuda, na aquisição e desenvolvimento 

de competências, que nos forneceu suportes para a gestão de sentimentos e emoções no sentido 

de não comprometer a prestação de cuidados, dando-nos ferramentas e estratégias que facilitam 

a promoção de uma relação terapêutica, com a Pessoa e a sua família e fornecendo bases para 
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lidar com o conflito e integração na equipa multidisciplinar. Permitiu-nos ainda a nível pessoal, 

o desenvolvimento de estratégias na gestão do stress/pressão, com o desenvolvimento da 

autorreflexão, da autocrítica e a aquisição de habilidades comunicacionais. Evidencia-se 

também a UC de EMC 1, para o desenvolvimento desta competência, através da abordagem 

teórica da temática da gestão de emoções, relação e comunicação em saúde, que se tornou 

essencial com a execução e discussão dos trabalhos académicos propostos.  

Para a aquisição das competências em análise, estivemos presentes na Webinar “Saber+2.0: 

O Enfermeiro consciente do seu potencial”, no dia 13 de Abril de 2021, promovido pela OE 

(ANEXO XI), onde foram abordados temas relativos às competências e habilidades dos 

Enfermeiros na prestação de cuidados e mecanismos e estratégias na gestão de emoções, com 

a utilização de mecanismos de coping, que promoveram a aquisição de novos saberes, cuja 

intervenção está intrinsecamente associada ao desenvolvimento do autoconhecimento e 

assertividade. 

Concluindo pela reflexão e fundamentação apresentada, a competência analisada 

considera-se adquirida.  

 

“D2- Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.” (OE, 2019, p. 

4749).  

 

COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de En-

fermagem baseada na evidência.” (UE, 2015, p. 27).  

“4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida.” (UE, 2015, p. 27). 

“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.” (UE, 2015, p. 27). 

 

No âmbito desta competência, importa referir que o Enfermeiro Especialista consolida 

“(…) 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, 2019, p. 4749).  
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Assim sendo, para a aquisição e desenvolvimento da competência em análise, conjugámos 

e adaptámos os conhecimentos em Enfermagem e de outras disciplinas, às competências adqui-

ridas na prática clínica, experiências profissionais anteriores e o juízo clínico com a evidência 

científica, objetivando-se uma prestação de cuidados especializados, seguros, competentes e de 

qualidade, com a aplicação da melhor evidência na tomada de decisão. 

No decorrer do estágio e no sentido de uma prática clínica especializada baseada na evi-

dência, realizaram-se pesquisas, análises e reflexões críticas da mais recente e atual evidência, 

com o intuito de suprimir necessidades, dúvidas e lacunas existentes e identificadas no contexto 

clínico, o que levou à sua aplicação na prática clínica especializada, refletida e fundamentada. 

A PBE, como já referido anteriormente no ponto 2.1, consiste na inclusão da melhor e mais 

recente evidência, oriunda de uma pesquisa estruturada, sistematizada, tendo em conta a expe-

riência e julgamento clínico na tomada de decisão (Larrabee, 2011). A implementação da PBE 

eleva os cuidados de Enfermagem e os seus resultados. Salienta-se, os conteúdos programáticos 

lecionados na UC de Investigação em Enfermagem que contribuíram para aperfeiçoar a pes-

quisa de evidência científica e, consequentemente, a sua utilização.  

Com a elaboração do PIP conseguimos adquirir competências nas etapas do processo de 

investigação e na PBE. Com a pesquisa aprofundada na área do PIP, efetuada em bases de dados 

científicas, apoiada em artigos de investigação credíveis e em recomendações recentes das en-

tidades nacionais e internacionais, foi possível a criação de diferentes instrumentos, bem como 

a elaboração de uma revisão sistemática da literatura, que se tornou num artigo científico para 

publicação, que nos permitirá disseminarmos o conhecimento obtido. Pela concretização das 

diferentes etapas do PIP, utilizando a MP e criando instrumentos, acredita-se que contribuímos 

para a melhoria da segurança e qualidade dos cuidados de Enfermagem no potencial doador de 

órgãos/tecidos e sua família no SMI 1.  

Ainda no que respeita ao desenvolvimento do PIP, foi planeada e efetuada uma sessão de 

formação em serviço, com a construção de um plano de sessão e uma apresentação de diaposi-

tivos (referidos anteriormente), enquadrada no plano da formação em serviço anual. Deste 

modo, no papel de formadores contribuímos para a divulgação da investigação e dos instru-

mentos criados com o PIP e, ainda, para a transmissão de conhecimentos sobre o tema do 

mesmo, demonstrando a mais recente evidência na área. É de salientar que “formar pressupõe 

mudar, acrescentar valor no que respeita a competências, atitudes, para que essa mais-valia se 

faça sentir na melhoria contínua da qualidade dos cuidados, visando a obtenção de ganhos em 

saúde” (Fabião et al., 2005, p. 236). 
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A formação em serviço resulta da necessidade de resolução de problemas existentes nos 

contextos na produção de novos conhecimentos em Enfermagem, como é o caso da problemá-

tica identificada com o PIP.  Para Fonseca (1998), os objetivos da formação em serviço são a 

melhoria dos cuidados de Enfermagem, a otimização dos recursos humanos, a mudança de ati-

tudes e comportamentos, a satisfação das necessidades de formação dos Enfermeiros e ainda o 

desenvolvimento da profissão.  

A formação contínua para além de ser fundamental no progresso profissional, também, 

deontologicamente o Enfermeiro deve “assegurar a actualização permanente dos seus conheci-

mentos, designadamente através de acções de qualificação profissional” (OE, 2015b, p.81). “A 

formação alistada á mudança trará resultados melhorados do desempenho organizacional e ou-

tras mudanças positivas, como por exemplo a aquisição de novos conhecimentos e apetências.” 

(Salazar, Torres, Reche, 2012, p. 2682). 

No sentido da aquisição e desenvolvimento de competências na área da Investigação, 

assistiu-se ao "II Ciclo de Webinars de Investigação em Enfermagem 2021”, constituído por 

cinco sessões, entre o dia 3 de Fevereiro e o dia 3 de Março de 2021 (ANEXO XII), nos quais 

foram abordados temas relativos aos contributos para a excelência profissional e de 

investigação como pesquisas básicas e avançadas, a metodologia do processo de investigação, 

estudos experimentais e quase experimentais e a Grounded Theory que contribuíram para a 

aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento dos já adquiridos nesta área.  

Marcámos presença no XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Con-

gresso Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva, realizado pela SPCI, via on-line, em 19 

e 20 de novembro de 2020, no qual participámos como co autoras (apresentados em congresso 

por outras colegas também autoras) de um póster e uma comunicação livre oral, referentes a 

dois trabalhos produzidos na UC Investigação em Enfermagem e na UC EMC 3. O póster apre-

sentado foi intitulado “Simulação em catástrofe: que contributos?” (ANEXO XIII) e a comuni-

cação livre oral foi intitulada “A Presença da Família durante A Reanimação Cardiopulmonar 

– A Perceção Dos Enfermeiros” (ANEXO XIV). A apresentação dos referidos trabalhos, no 

congresso supracitado, permitiu a disseminação do conhecimento adquirido na investigação 

realizada nas UCs e a promoção da PBE.  

Participámos em dois momentos formativos considerados oportunos no percurso forma-

tivo. O primeiro momento foi o VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, realizado 

on-line, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2021, pela Associação de Apoio ao Serviço e Cuidados 

Intensivos do Centro Hospitalar do Porto (ANEXO XV) e a segunda atividade proposta como 
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complemento ao estágio, foi o Congresso Internacional de Controlo de Infeção 2021 que se 

realizou via on-line, ZOOM, nos dias 25 e 26 de março de (ANEXO XVI). 

Ademais, devido à situação pandémica vivida, participámos em várias formações on-line, 

organizadas e promovidas pela OE e por outras instituições de referência na área da Enferma-

gem, no âmbito das competências do EEEMC-PSC, que foram abordadas na fundamentação de 

outras competências comuns e outras que serão abordadas no capítulo aludido às competências 

específicas do EEEMC- PSC. 

Como referido anteriormente, realizou-se uma revisão sistemática da literatura, intitulada: 

Manutenção do Potencial Doador de Órgãos em Morte Cerebral (APÊNDICE V), com o qual 

objetivámos igualmente a disseminação da PBE. Este artigo foi elaborado com as orientações 

da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, revista indexada na SCOPUS©, que é uma publica-

ção trimestral da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e da Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos. O artigo científico teve ponderação quantitativa no processo avaliativo da 

UC do Estágio Final e será enviado para publicação.  

Face ao apresentado, considera-se adquiridas as competências acima referidas. 

 

4.2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFER-

MAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊN-

CIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

As competências especificas do Enfermeiro Especialista, no que refere a OE (2019), são 

competências que resultam “das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de 

saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, demonstradas atra-

vés de um elevado grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas.” (OE, 

2019, p. 4745).  

Na especialidade de EMC perante a sua grande abrangência e considerando “(…) as ne-

cessidades de cuidados de enfermagem especializados em áreas emergentes, relativamente às 

quais se reconhece a imperatividade de especificar as competências de acordo com o destinatá-

rio dos cuidados e o contexto de intervenção, sobressaem e destacam-se diferentes áreas de 

enfermagem (…)” (OE, 2018a, p.19359). Identificam-se assim quatro áreas de abrangência da 

EMC, destacando-se neste contexto em particular a área de Enfermagem à PSC, sendo promo-

vida a sua descrição e análise reflexiva.  

O EEEMC, na área de Enfermagem à PSC, apresenta como competências específicas:  

https://rbti.org.br/


 
 

98 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
“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, 
2018a, p.19359)  

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA (OE, 2018a) 

 

“1 - Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica.” (OE, 2018a, p. 19363)  

 

COMPETÊNCIA DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada.” (UE, 2015, p. 27). 

 

A PSC, como anteriormente referenciado “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, 2018a, p.19362). Perante a com-

plexidade e o caráter urgente das necessidades da PSC e da sua família/pessoa significativa, é 

exigido ao EEEMC-PSC a mobilização de uma multiplicidade de conhecimentos e habilidades, 

para conseguir, em tempo útil, dar uma resposta holística e individualizada (OE, 2018a). 

Face à situação pandémica de COVID 19, no qual decorreu o estágio final e estando a 

maioria dos recursos humanos da UCIP 1 mobilizados para este contexto, a prestação de cui-

dados realizou-se maioritariamente em contexto de PSC, com COVID 19 (UCIP COVID 19), 

que tal como outra PSC, necessita de cuidados holísticos, individualizados, eficientes e efica-

zes, sistematizados e realizados em tempo útil. 

No decurso do estágio final e por forma a adquirirmos as competências em análise, de-

monstrámos e prestámos cuidados à PSC, portadora ou não de COVID 19, antecipando a ins-

tabilidade e risco de falência orgânica, focando-nos na identificação, antecipação e resposta no 

tempo certo dos possíveis focos de instabilidade e complicações, prestando cuidados, com o 

nível de vigilância e monitorização de acordo com as necessidades da pessoa e adequados à 
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gravidade da situação clínica. Foi essencial neste contexto, as competências e habilidades ad-

quiridas durante a prática profissional exercida ao longo de 16 anos, no serviço de urgência, 

assim como a formação contínua efetuada na área, complementadas pela leitura e reflexão dos 

conteúdos programáticos das diferentes UCs da área da EMC, lecionados durante o ME e a 

vasta experiência na área do doente crítico, da qual a Enfermeira Supervisora era detentora.  

Na identificação e resposta em tempo útil dos focos de instabilidade, efetuámos durante a 

prestação de cuidados no contexto do estágio final, a avaliação, vigilância e monitorização con-

tínua do doente, definimos prioridades na resolução dos problemas identificados, utilizando 

uma abordagem organizada, priorizada e sistematizada,  sendo ela a abordagem primária 

ABCDE (A - Airway/Via aérea; B - Breathing/Ventilação e oxigenação; C - Circulation/Circu-

lação; D - Disability/Disfunção Neurológica; E – Exposure/Exposição) (American Heart Asso-

ciation, 2016; American College of Surgeons, 2018; Instituto Nacional de Emergência Médica 

[INEM], 2019). 

Como referido, perante a prática e experiência profissional em contexto de urgência, em 

complementaridade com este percurso académico, adquirimos e desenvolvemos competências 

na realização de cuidados técnicos de alta complexidade e administração de protocolos terapêu-

ticos complexos, respeitantes aos procedimentos e cuidados de Enfermagem com maior fre-

quência na área da PSC.  

Dos  procedimentos e cuidados de Enfermagem específicos realizados nas unidades de 

cuidados intensivos, destacamos os relacionados com a via aérea e respiração, maioritariamente 

existentes neste contexto da pandemia COVID 19 com a prevalência de doentes com necessi-

dades do foro respiratório, através dos quais desenvolvemos e adquirimos competências, parti-

cularmente  nos cuidados de Enfermagem para a colocação, manutenção e remoção do tubo 

endotraqueal, nos cuidados de manutenção de traqueostomia, colocação e gestão de adjuvantes 

de via aérea, cuidados de Enfermagem na prevenção da pneumonia associada à intubação oro-

traqueal, cuidados aos doentes sob ventilação invasiva e não invasiva, cuidados aos doentes sob 

oxigenoterapia de alto fluxo, realização e interpretação rigorosa de gasometrias arteriais.  

Na PSC com necessidades do foro cardíaco, houve a possibilidade de prestação de cuidados 

a dois doentes COVID 19, submetidas a cateterismo cardíaco, consequente da patologia: En-

farte Agudo do Miocárdio. É de ressalvar nesta situação específica, a vasta experiência da En-

fermeira Supervisora na área da cardiologia, que contribuiu para a aquisição e desenvolvimento 

de competências nesta área de intervenção.  



 
 

100 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
No doente em falência renal foi proporcionada a oportunidade de implementar e prestar 

cuidados à pessoa submetida a terapias de substituição renal, adquirindo e desenvolvendo com-

petências técnicas neste âmbito.  

Relativamente à PSC com necessidades do foro neurocrítico, ocorreram em diversas oca-

siões, oportunidades de prestar cuidados a pessoas em situação neurocrítica em ambas as uni-

dades, através das quais foram adquiridas competências técnicas na avaliação de pressão intra-

craniana, cuidados na manuseamento e manutenção de sensores de PIC e drenagens ventricu-

lares externas e na otimização da pressão de perfusão cerebral, monitorizando continuamente e 

gerindo a administração de vasopressores. 

Perante o contexto clínico do estágio e perante a PSC, portadora de COVID 19, com falên-

cia multiorgânica, principalmente falência cardíaca e pulmonar, com necessidade de suporte de 

ECMO, existiu a oportunidade de prestar cuidados à pessoa/família proposta para esta técnica 

e colaborar com a equipa de ECMO, na preparação da implementação da técnica de suporte e 

preparação para o transporte para a unidade de referência. Para tal, consideramos que este mo-

mento foi facilitado, pelos conhecimentos adquiridos durante a nossa formação contínua, nas 

UCs do ME e com a nossa participação na Webinar da OE, “Saber+2.0: Doente com suporte 

de vida extracorporal”, no dia 16 de março, na plataforma digital Cisco Webex Events (ANEXO 

XVII). 

Os cuidados de Enfermagem à PSC implicam a junção entre esta dimensão técnica e a 

dimensão humana como afirma Watson (2002), em que “A atividade da arte de cuidar, surge 

pela interação humana numa situação de cuidar” (p.119). A PSC é o foco principal do cuidado 

e não a patologia em si, sendo assim que foram encarados os cuidados prestados, focando-nos 

em cuidados personalizados, holísticos e individuais, na participação e envolvimento da pessoa 

e família como parceria no plano individual de cuidados, na colaboração na tomada de decisão, 

atendendo aos seus valores, necessidades e preferências, numa comunicação clara, eficaz e em-

pática, acrescentando qualidade ao cuidado (Alhalal et al., 2020). 

No decurso do estágio final, foi possível desenvolver competências na área do transporte 

intra-hospitalar e inter-hospitalar da PSC, ao acompanharmos doentes ao serviço de Radiologia, 

ao/do bloco operatório e na preparação de doentes para transferência inter-hospitalar. Neste 

âmbito, considerou-se as recomendações resultantes da evidência científica e emanadas pela 

Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI] (2008), no 

que concerne à fase pré transporte, transporte e pós transporte da PSC, realizadas pela equipa 

médica e de enfermagem. Atendemos sempre ao princípio de que os níveis de cuidados devem 

ser iguais ou superiores aos existentes no serviço de origem, no que se refere à vigilância e 
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intervenção aquando do transporte e englobamos pontos como a comunicação, equipa, estabi-

lização, monitorização, equipamento e documentação necessária ao transporte, como defendido 

pela Ordem dos Médicos & SPCI (2008) e Canellas et al. (2020). É de salientar que não foi 

utilizada nenhuma CheckList formal, mas sim conhecimentos detidos pela prática clínica na 

área, aspeto que posteriormente foi refletido com a Enfermeira Supervisora sobre as vantagens 

da utilização de uma CheckList para os transportes realizados. A evidência científica na área 

mostra-nos que a utilização de CheckLists nos permite padronizar ações, promover o cuidado 

baseado na evidência, melhorar a comunicação, a utilizar apropriadamente os equipamentos e 

principalmente a minimizar erros e eventos adversos (Winters et al., 2009; De Almeida et al., 

2012). Também Williams et al. (2020) demonstrou no seu estudo que a introdução de uma Che-

ckList de transporte revelou o aumento da conformidade com as guidelines disponíveis. Cri-

ando um conhecimento mais eficiente e efetivo, sintetizando as evidências em comportamentos 

claros e incorporando evidências empíricas e tácitas (Winters et al., 2009). Importa referir que 

a formação, a utilização de CheckLists com o cumprimento das guidelines, a adequação dos 

equipamentos necessários e a monitorização clínica da PSC no transporte “são determinantes 

para a prevenção ou minimização dos eventos adversos, obtenção da excelência do cuidado e 

segurança do doente, onde o enfermeiro assume uma responsabilidade determinante enquanto 

elemento integrante da equipa de transporte” (Canellas et al., 2020, p. 554). 

O nosso percurso profissional e a prática profissional diária, permitiu-nos o desenvolvi-

mento do conhecimento e habilidades em suporte avançado de vida e trauma, através da con-

cretização de vários cursos realizados com creditação internacional, tendo-se obtido creditação 

no contexto do ME, na UC EMC 4. Contudo no decorrer do estágio na UCIP COVID 19 e UCIP 

1, não se proporcionaram situações, para os colocar em prática. Foi na ativação da equipa de 

EEMIH, para uma situação de paragem cardiorrespiratória dentro do CHUA, que estes conhe-

cimentos foram aplicados, colaborando assim com a equipa, da qual fazia parte a Enfermeira 

Supervisora. Sendo uma área em constante atualização, considerámos importante a atualização 

de conhecimentos com a leitura e análise nas guidelines para o suporte avançado de vida, ema-

nadas pela European Resuscitation Council (2021), com extrema relevância para a adaptação à 

fase pandémica COVID 19. 

A caraterística urgente/emergente associada aos cuidados à PSC, pela sua diversidade de 

procedimentos e terapêuticas complexas, exigem a intervenção de diversos profissionais, sendo 

a resposta adequada e atempada à PSC, mais facilmente atingida com o trabalho em equipa. 

Objetivando-se a qualidade e segurança dos cuidados e uma resposta eficaz e atempada, bem 
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como a uniformização de cuidados, o desenvolvimento e implementação de protocolos e pro-

jetos, envolvendo a equipa multidisciplinar das UCIs é fundamental pela complexidade intrín-

seca aos cuidados à PSC e fundamentais para a implementação da PBE (Marshall et al., 2017; 

Chawla & Todi, 2020). Carecem de uma monitorização, avaliação e revisão, dos indicadores 

de processo e de resultado (Mazer & Levy, 2016). 

No contexto clínico, perante a existência de vários protocolos, consideramos essencial a 

sua leitura e consideração numa fase inicial do estágio, por forma a promover a integração no 

contexto e nos cuidados prestados na referida unidade, sempre com a colaboração fundamental 

da Enfermeira Supervisora. O conhecimento dos protocolos existentes permitiu-nos, garantir a 

gestão de protocolos terapêuticos complexos, a adequação dos protocolos e implementação de 

respostas às necessidades identificadas da pessoa, executando um diagnóstico precoce, a moni-

torização e prevenção dos efeitos e complicações associados e consequentemente a avaliação e 

monitorização dos resultados obtidos.  

Exemplo desta prática é o protocolo de sedação, analgesia e delirium, que estabelece como 

objetivo a sedação e analgesia, individualizada à situação clínica, sendo responsabilidade do 

Enfermeiro otimizar e titular os ritmos de perfusão da sedação e analgesia, objetivando com o 

mínimo de efeitos e complicações alcançar os resultados definidos para a pessoa. Igualmente 

aplicamos protocolos como o controlo de glicémia e a consequente administração de insulina, 

terapias contínuas de substituição renal com diferentes formas de anti coagulação e seu con-

trolo, administração de alimentação entérica e parentérica, desmame ventilatório, posiciona-

mento em decúbito ventral, levando à aquisição e desenvolvimento de competências.  

No sentido da melhoria da qualidade dos cuidados prestados e na padronização das 

intervenções de Enfermagem nas UCIs, a utilização de normas e protocolos constituem uma 

ferramenta fundamental. Sales et al. (2018), no seu estudo concluí que os resultados da sua 

utilização demonstram que se trata de uma ferramenta que apoia a tomada de decisão do 

Enfermeiro, possibilita corrigir as não conformidades, permite cuidados de Enfermagem 

pradonizados de acordo com os princípios técnico-científicos e assentes na PBE, levando assim 

ao aumento da segurança e qualidade nos cuidados prestados, quer para a PSC quer na prestação 

dos Enfermeiros. Concluiu ainda que é uma componente positiva para o aumento da satisfação 

dos doentes e melhora a visibilidade da Enfermagem ao demonstrar as bases científicas do 

cuidado. 

Outra competência desenvolvida durante o estágio final e indo ao encontro do emanado 

pela OE (2018a), o EEEMC-PSC, “garante a gestão de medidas farmacológicas de combate à 

dor” e “demonstra conhecimentos e habilidades em medidas não farmacológicas para alívio da 
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dor” (OE, 2018a, p. 19363), foi a identificação, avaliação, monitorização e aplicação de estra-

tégias de alívio da dor na PSC, na sua individualidade. A dor é definida pela International As-

sociation for the Study of Pain (2021), como “Uma experiência sensorial e emocional desa-

gradável associada a, ou semelhante àquela associada a, lesões reais ou potenciais” (s.p.). Re-

conhecida como quinto sinal vital desde 2003 (DGS, 2003), a OE elaborou o guia de boas prá-

ticas (OE, 2008). É um fenómeno de elevada complexidade pela sua natureza individual e sub-

jetiva, que envolve as componentes física e emocionais da pessoa, bem como, uma ação multi-

dimensional e multidisciplinar (DGS, 2008).  

Na UCI, a PSC, pelas suas caraterísticas específicas decorrentes da sua situação clínica, 

apresenta frequentemente níveis de consciência alterados, com a comunicação comprometida, 

imobilidade prolongada, são submetidos a procedimentos complexos e à presença de múltiplos 

dispositivos invasivos, o que exige uma avaliação e gestão da dor precisa e sistemática, utili-

zando um protocolo próprio (Devlin et al., 2018). A sua avaliação é um dever profissional e 

essencial para a real humanização dos cuidados prestados. 

A dor é frequente em PSC, independentemente do seu critério de admissão (Ferreira et al., 

2014). O mesmo autor refere dados de que 75% dos doentes reportaram dor severa durante o 

seu internamento em UCI e que 80% dos profissionais consideraram a analgesia fornecida ade-

quada.  

As boas práticas (OE, 2008) emanam que a dor deve ser avaliada continuamente e realizado 

o seu registo, pois o uso de estratégias adequadas só se consegue com monitorização constante 

(OE, 2008, SPCI, 2016), pelo que efetuamos a avaliação, monitorização e registo da dor de 

forma sistemática, todos os turnos de 2 em 2 horas, conforme o protocolo utilizado e sempre 

que se justificou, o que nos possibilitou o ajuste do plano de tratamento, sempre que o alívio da 

dor era inadequado.  

 A avaliação da dor deve ser concretizada, utilizando instrumentos de avaliação adequados 

às caraterísticas da pessoa à qual se prestam cuidados, assim, no contexto clínico, para pessoas 

conscientes, com capacidade de resposta verbal, incentivamos à descrição e avaliação da sua 

dor e recorremos a instrumentos de avaliação como, a Escala Visual Analógica e a Escala Nu-

mérica, corroborando com a SPCI (2016) e Ferreira et al. (2014) que refere que a autoavaliação 

do doente é considerado o Gold-standard da avaliação da dor e a Escala Visual Analógica e a 

Escala Numérica de Dor, são as mais válidas e fiáveis em doentes que se apresentam conscien-

tes e colaborantes.   



 
 

104 
 

O Enfermeiro e a Pessoa/Família Potencial Doadora de Órgãos/ Tecidos 

 
Na pessoa sob ventilação mecânica, com a comunicação comprometida, sedada, com de-

pressão do estado de consciência, utilizámos a Behavioral Pain Scale [BPS], escala comporta-

mental validada para a população portuguesa e recomendada pela SPCI (2016), é o instrumento 

de avaliação mais válido para aplicação em PSC incapazes da autoavaliação, sendo que nestas 

situações a incapacidade de comunicar não invalida a presença de dor e a necessidade de cui-

dados, pelo que a capacidade de alívio passa pelo reconhecimento da sua existência ( Ferreira 

et al., 2014). Na pessoa com comunicação comprometida, centrámo-nos na avaliação da dor 

pela observação de comportamentos e indicadores fisiológicos manifestados, sendo que os En-

fermeiros têm um papel primordial, pela proximidade na prestação de cuidados e consequente-

mente na sua identificação (OE, 2008).  

A evidência científica mostra-nos que a implementação de escalas de dor em UCI, refle-

tem-se na melhoria dos outcomes clínicos, com menor recurso a agentes analgésicos e sedativos 

assim como menor duração de ventilação mecânica e concomitantemente menor duração de 

internamento em UCI (Ferreira et al., 2014). 

Utilizou-se o protocolo de analgesia existente na UCIP 1, anteriormente referido, adminis-

trámos terapêutica analgésica endovenosa quer opióide, quer não opióide, sob perfusão ou em 

bolús, monitorizando a resposta à administração dos fármacos e os efeitos secundários e adver-

sos, caso existissem. Também, previamente a algum procedimento potencialmente doloroso, 

administrámos analgesia, habitualmente um analgésico opióide de ação rápida, com o objetivo 

de diminuir ou eliminar a dor associada ao procedimento, com avaliação e registo da dor antes, 

durante e após o procedimento, conforme defendido pela SPCI (2016). Considerando as inter-

venções não farmacológicas no controlo da dor e promoção do bem-estar da pessoa, de caráter 

complementar à gestão primária da situação dolorosa (OE, 2008), recorremos aos posiciona-

mentos, à massagem com uma frequência adequada à sua situação clínica, à aplicação de frio 

ou de calor, objetivando-se a diminuição da dor, bem como a disponibilização de suporte a nível 

emocional. 

Na UCIP 1, uma grande percentagem de PSC encontrava-se entubada orotraquealmente, 

traqueostomizada, com interfaces ventilatórios que comprometiam a comunicação ou em pro-

cesso de extubação endotraqueal, o que fez com que algumas pessoas permanecessem entuba-

das, mas conscientes, sendo necessário investirmos no desenvolvimento de estratégias facilita-

doras da comunicação. Adaptámos a comunicação à complexidade da situação clínica da pes-

soa, identificando as barreiras, suscetíveis de causar desconforto emocional, frustração e mal-

estar, por não conseguirem exprimir os seu problemas ou necessidades, e assim, promovemos 
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meios de comunicação alternativos, como a comunicação escrita, o desenvolvimento da comu-

nicação não verbal, com a utilização de gestos ou expressões facilitadores do processo de co-

municação, pelo que se considera ter sido alcançada a competência em análise. Para Vaeza et 

al. (2019), para a humanização dos cuidados nas UCIs é essencial fomentar a comunicação com 

o aumento de alternativas à comunicação verbal, adaptadas individualmente às necessidades de 

cada PSC, o que permite a participação da pessoa no seu plano de cuidados.  

Numa situação de doença súbita ou de agudização de doença de base, com necessidade de 

um internamento inesperado, podem surgir sentimentos de ansiedade, medo e stress quer na 

pessoa quer na família (Benner et al., 2011). Assim além do mal-estar físico, ocorreu confronto 

com situações de mal-estar emocional e psicossocial, principalmente no contexto COVID 19, 

quer na pessoa quer na sua família, com a incerteza que vivenciavam na evolução da sua situa-

ção clínica e perante o desconhecido, experimentando sentimentos de solidão, isolamento e 

medo. Procurámos, assim estabelecer uma relação terapêutica, de forma a identificar as neces-

sidades quer da PSC quer da família e intervir, oferecendo um ambiente terapêutico benéfico, 

quer pelo esclarecimento de dúvidas e incertezas, quer através de contatos com a família, con-

forme as necessidades identificadas. Corroborando com a visão de Hetlanda et al. (2018) que 

defende que o Enfermeiro na relação com o doente, tendo como foco o cuidado centrado no 

mesmo, deve ter em atenção as crenças, valores e preferências do mesmo, mostrar empatia, 

respeito e escuta ativa, informar e partilhar as tomadas de decisão e responder às necessidades 

físicas e emocionais do doente, elemento crucial na qualidade de cuidados. Este cuidado cen-

trado, na individualidade e na defesa da identidade, permite a satisfação com os cuidados, o 

envolvimento nos cuidados, o bem-estar e a criação de um ambiente terapêutico. As relações 

terapêuticas estabelecidas com a PSC e suas famílias permitiram diminuir medos e ansiedades, 

decorrentes do internamento, solucionar problemas, recolher informações, transmitir e disponi-

bilizar suporte psicológico, para o que considerámos fundamental as habilidades e competên-

cias comunicacionais detidas e desenvolvidas. 

Pereira (2008) menciona que a comunicação é uma premissa terapêutica essencial que per-

mite o acesso ao princípio de autonomia e autodeterminação da pessoa doente, ao consenti-

mento informado e à informação necessária para o doente/família no seu processo de cuidados. 

A comunicação permite aos doentes partilharem os seus problemas, serem escutados e compre-

endidos, encontrando respostas aos seus problemas, sentirem-se mais seguros e permite a ob-

tenção de informação sobre a sua saúde (Sequeira, 2016). 
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É na relação de ajuda que se encontra fortemente presente a ligação entre comunicar e 

cuidar, que para Phaneuf (2005, p. 324) é “uma troca tanto verbal como não verbal que ultra-

passa a superficialidade e que favorece a criação do clima de compreensão e o fornecimento do 

apoio de que a pessoa tem necessidade”. Através da empatia, escuta ativa e assertividade, per-

mite ao Enfermeiro, o estabelecimento de uma relação terapêutica com a pessoa e a família, 

permitindo abordar tanto as suas inquietações como a sua inclusão na tomada de decisão (Pha-

neuf, 2005). 

Para estabelecer a relação terapêutica, centrada na pessoa e sua família, intervenção 

autónoma de Enfermagem, fundamental ao cuidado, foram aplicados os conhecimentos 

desenvolvidos na UC Relação de Ajuda e na UC EMC 1, crucial na aquisição desta 

competência.  

   A pandemia COVID 19 restringiu as visitas a nível hospitalar e com isso afastou os 

familiares de dentro das UCIs, com consequências para a PSC, família e profissionais. Novas 

estratégias de comunicação com a família foram utilizadas, de forma a garantir seu direito à 

informação, com respeito e dignidade e assegurando a sua colaboração, envolvimento e 

participação nos cuidados e tomadas de decisão (Mandetta & Balieiro, 2020). Na UCIP 1, a 

relação com a família foi estabelecida por via telefónica ou vídeo chamada, pelo projeto em 

curso na UCIP 1 - “Amor Entrelinhas”, que não incluía só as PSC internadas na UCIP 1, mas 

também alargado às PSC internadas na UCIP COVID e tinha como missão a humanização e 

criação de um ambiente tranquilizador e de maior tranquilidade entre a PSC, a família e os 

profissionais. Neste modo alternativo de comunicação, procurámos sempre informar a família 

da evolução da situação do seu familiar e dos cuidados de Enfermagem prestados, bem como 

apoiar e detetar as suas necessidades emocionais e psicológicas, tendo em conta sempre o 

esclarecimento das suas dúvidas e preocupações. Atendendo sempre que intervenções que 

promovam o apoio familiar e com isso, a humanização dos cuidados, melhoraram os resultados 

das PSC em UCIs (Vaeza et al., 2019). 

Apesar da variedade de esforços, tecnologias, técnicas e conhecimentos, a situação de 

morte é comum nas UCIs, tanto pela complexidade da doença, como pela irreversibilidade no 

restabelecimento dos órgãos ou funções de órgãos em falência (Mirel et al., 2013). Assim 

quando perante situações de fim de vida, realidade presente nas UCIs, que enfrentamos durante 

a pandemia, e nas quais as necessidades ultrapassam a intencionalidade curativa, a que os En-

fermeiros de cuidados intensivos estão habituados, o foco foi a centralização dos cuidados na 

pessoa e na família, com a perceção das suas prioridades, desejos e necessidades. Implementa-

mos cuidados de Enfermagem que foram para além do alívio de sintomas físicos, integraram 
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cuidados psicológicos, sociais e espirituais da PSC e a sua família, humanizando os cuidados, 

dignificando a morte da PSC e facilitando os processos de luto da família.  Corroborando com 

a ideia de Mirel, et al. (2013), que os Enfermeiros devem adotar uma postura de acompanha-

mento à PSC em final de vida, bem como da sua família, priorizando uma Enfermagem holís-

tica, focada no cuidado transicional que facilite a articulação e conjugação de conforto e bem-

estar. 

Durante este estágio, não surgiu a oportunidade de prestação de cuidados à pessoa em 

morte cerebral potencial doadora de órgãos/ tecidos e sua família, no entanto sendo uma área 

onde se diagnosticaram necessidades no contexto clínico, salienta-se o PIP desenvolvido nesta 

área, que proporcionou a atualização e criação de uma norma de procedimento e um guia ori-

entador de comunicação de más notícias à família do potencial doador de órgãos/tecidos, o que 

permitiu o desenvolvimento de competências, enaltecendo a importância de cuidados centrados 

na família, a comunicação com a família e o seu envolvimento em todo o processo. 

Exalta-se, como supramencionado na fundamentação para a competência D2, a pesquisa 

realizada e os meios utilizados para a procura da mais atual e reconhecida evidência científica, 

por forma a sustentar a prática dos cuidados prestados à PSC.  

Participamos ainda em vários momentos formativos que se consideraram oportunos no per-

curso formativo, como recurso para adquirir e desenvolver as competências em análise. Assis-

timos aos Webinars organizadas pela OE, “Via Verde AVC / Via Verde Coronária” e “Via 

Verde Trauma / Via Verde Sépsis” inserida no Ciclo de Webinars da Mesa do Colégio da Es-

pecialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica: Reflexões de Primavera, no dia 17 e 19 de maio 

de 2021, na Plataforma digital Cisco Webex Events (ANEXO XVIII e XIX). 

Por fim, ainda neste âmbito, com referenciado na competência D2,  estivemos presentes no 

VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, realizado on-line, nos dias 27 e 28 de 

fevereiro de 2021, pela Associação de Apoio ao Serviço e Cuidados Intensivos do Centro Hos-

pitalar do Porto (ANEXO XV), que abordou temas como: a Sedação e Monitorização Hemodi-

nâmica em contexto de cuidados intensivos; alimentação entérica e parentérica aliada à recupe-

ração do doente crítico; ECMO, Técnicas dialíticas contínuas, Ventilação Não Invasiva e Tera-

pia de Oxigénio de alto Fluxo no doente infetado com SARS-CoV-2, bem como os cuidados 

de Enfermagem ao doente crítico COVID 19 em posição ventral e a humanização dos cuidados 

em tempos de COVID 19. Ainda relacionado com o PIP, foi abordado neste congresso o im-

pacto do COVID 19 na transplantação, com a experiência e realidades de diferentes países. 

Consideramos que as presenças nestes painéis durante o congresso, contribuíram para uma 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos em várias áreas, relativas à PSC e enriqueceram 
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os cuidados posteriormente prestados no contexto clínico, com a utilização da mais recente 

evidência apresentada pelos palestrantes. 

Posto isto, consideramos que as competências acima mencionadas foram adquiridas e de-

senvolvidas. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA (OE, 2018a) 

 

“2- Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação”. (OE, 2018a, p. 19363). 

 

O envolvimento de multi-vítimas em situações de exceção e catástrofe constituem fenóme-

nos de aumento considerável a nível nacional e mundial nos últimos anos, causadoras de des-

truição, perda e angústia (ICN, 2019). 

Uma situação de emergência, de acordo com a OE (2018a, p. 19362) advém de uma agres-

são que um indivíduo sofre por “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 sua assistência ser imediata. 

Já uma situação de exceção é uma “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, 2018a, p. 19362). 

A Lei de Bases da Proteção Civil descrita pela OE (2018a, p.19362) determina catástrofe 

como um “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”. 

Os cuidados à PSC podem resultar de uma das situações acima mencionadas, pelo que 

como grupo profissional maioritário nas equipas multidisciplinares, os Enfermeiros apresentam 

um relevante potencial no planeamento e implementação de capacidade de resposta em situa-

ções de emergência, exceção e catástrofe, especialmente, na gestão e liderança em cenários de 

crise (Jonson et al., 2017, Sonneborn et al., 2018).  De acordo com a OE (2018a, p.19363), cabe 

ao EEEMC-PSC agir “concebendo, planeando e gerindo a resposta, de forma pronta e sistema-

tizada, no sentido da sua eficácia e eficiência (…)” aos vários níveis de abrangência, de situa-

ções de emergência, exceção e catástrofe. 
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No sentido da aquisição e desenvolvimento da competência em análise, foram consultados 

documentos e orientações fundamentais na resposta e gestão de situações de exceção, no âmbito 

nacional, regional, institucional e local, onde se destacam a orientação n.º 007/2010 da DGS 

relativa à Elaboração de um Plano de Emergência nas Unidades de Saúde (DGS, 2010a) e o 

Manual de Resposta a situações de Exceção (INEM, 2012). A nível institucional consultámos 

o Plano de Emergência Externa, do CHUA (2018), acessível na Intranet, também conhecido e 

simulado no âmbito do contexto de trabalho. A nível local, foi consultado o Plano desenvolvido 

dentro da UCIP 1, para a Triagem/ Evacuação de Doentes na UCIP 1, segundo os critérios para 

priorização do doente. Este plano encontra-se afixado dentro da UCIP 1 sobre a forma de es-

quema, para fácil consulta em caso de necessidade.  

No âmbito da pandemia COVID 19, foi consultado, o Plano de Contingência da Medicina 

Intensiva 1, para o Doente COVID 19 Crítico do CHUA, 2ª vaga (2020b), por forma a colaborar 

na implementação do mesmo no contexto clínico do local do estágio final (disponível na intra-

net do CHUA). 

Todos os documentos institucionais e locais, foram abordados e discutidos com a 

Enfermeira Supervisora, Mestre em Catástrofe, considerada uma perita na área, o que promoveu 

vários momentos de reflexão sobre os mais diversos aspetos, tais como a mobilização de 

recursos humanos de outros serviços e a necessidade de formação improvisada dos mesmos, 

por forma a responder às necessidades sentidas, aliado com a necessidade de se criarem 

futuramente planos de formação internos, com criação de bolsas de profissionais aptos, em caso 

de necessidade futura; e a capacidade de adaptação, união, dinamismo e resiliência dos 

Enfermeiros, face à evolução dos planos de contingência e do aumento de vagas destinadas ao 

COVID 19. Tais momentos permitiram adquirir e desenvolver conhecimentos e sem dúvida, 

competências neste âmbito, uma vez que considerado que “pelo componente reflexivo 

dialogante sobre o observado e o vivido, por meio de situações práticas reais, é possível 

capacitar o profissional a enfrentar e tomar decisões apropriadas diante de situações instáveis e 

complexas, sempre novas, diferentes, ambíguas e confusas” (Netto et al., 2018, p.3). 

Também, os conteúdos programáticos apreendidos na UC de EMC 3, bem como o póster 

realizado neste âmbito académico e posteriormente apresentado em congresso, contribuíram 

para o desenvolvimento de competências nesta área.  

No que se refere à preservação de vestígios de indícios de prática de crime, não se 

adequando ao contexto clínico em que decorreu o estágio final, o desenvolvimento desta 

unidade de competência foi atenuado com participação na sessão de formação, realizada no 

CHUA, no dia 29 de junho de 2021, com o tema “Procedimentos dos Enfermeiros do Pré- 
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Hospitalar e Hospitalar na Preservação dos Vestígios e a Investigação Criminal”, de forte 

interesse para o contexto diário de cuidados (ANEXO XX—a aguardar certificado). 

Deste modo, perante as atividades realizadas, a própria realização do estágio final em situ-

ação pandémica, num serviço dedicado a pessoas em situação crítica COVID 19 e a revisão de 

conhecimentos efetuadas, consideram-se adquiridas as competências em análise. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA (OE, 2018a) 

 

“3- Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a An-

timicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à comple-

xidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas.” (OE, 2018a, 

p. 19364). 

 

As IACS constituem um reconhecido problema a nível global quer pela sua relevância, 

quer pela sua prevalência, estando correlacionadas com o prolongamento do tempo de interna-

mento hospitalar, aumento dos custos, da morbilidade e mortalidade (Programa de Prevenção 

e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos [PPCIRA], 2018). 

As pessoas em situação crítica admitidas em UCI, têm um risco acrescido de contrair IACS, 

resultado das suas patologias base, das comorbilidades associadas, dos dispositivos e procedi-

mentos invasivos usados e a que são submetidos, circunstâncias estas intensificadas pela doença 

crítica (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2018). A OE (2018a) 

seguindo o mesmo juízo, refere que o EEEMC-PSC perante a multiplicidade de contextos, 

complexidade e diferenciação dos cuidados necessários para a manutenção da vida da PSC, ao 

qual está inerente o aumento do risco de infeção, é o Enfermeiro que apresenta competências 

para responder de forma eficaz na prevenção, controlo de infeção e de resistência a antimicro-

bianos. 

Deste modo, é de ressalvar os conhecimentos alcançados na UC EMC 5, tendo sido elabo-

rado um trabalho de grupo sobre os “Microrganismos multirresistentes e/ou epidemiologica-

mente importantes”, que nos forneceu conhecimentos sobre os microrganismos mais significa-

tivos motivadores de IACS e epidemiologicamente significativos, como é o caso do SARS-

CoV-2.  

Considerou-se fundamental, a leitura e análise de recomendações internacionais lançadas 

por sociedades científicas idóneas, tais como a OMS e a ECDC, recomendações nacionais da 
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DGS e PPCIRA, com a leitura de normas, orientações e relatórios mais recentes como as Pre-

cauções Básicas de Controlo de Infeção [PBCI] (DGS, 2013), os  “feixes de intervenções” ema-

nados para: Prevenção da Infeção do Local Cirúrgico (DGS, 2013a), Infeção Urinária Associ-

ada a Cateter Vesical (DGS, 2017a), Pneumonia Associada à Intubação (DGS, 2017b), Infeção 

Relacionada com o Cateter Venoso Central (DGS, 2015b) ou o Relatório Anual referente às 

infeções e resistência aos antimicrobianos (DGS, 2018). 

Simultaneamente à consulta dos documentos supracitados, atendendo que a UCIP 1 faz 

parte de uma organização hospitalar, também esta regida por normas, protocolos e recomenda-

ções do Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Re-

sistência aos Antimicrobianos, considerámos essencial consultar as normas e protocolos insti-

tuídos na UCIP 1,  que se encontram em conformidade com o emanado pelo Grupo Coordena-

dor Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobi-

anos.  

Face à situação pandémica de COVID 19, esta área de competência assumiu extrema im-

portância e relevância, pelo que inevitavelmente ocorreu a consulta e constante atualização das 

recomendações nacionais e locais emanadas pelos grupos de referência na área, nas normas e 

orientações da DGS como a COVID-19: Fase de Mitigação – Abordagem do doente com sus-

peita ou infeção por SARS-CoV-2 (DGS, 2020), Plano Nacional de Preparação e Resposta à 

doença por novo coronavírus (DGS, 2020a), Prevenção e controlo de infeção por SARS-CoV-

2 (COVID-19): Equipamentos de proteção Individual [EPI] (DGS, 2020b,  COVID-19: Defi-

nição de Caso de COVID-19 (DGS, 2020c) , Abordagem ao doente com suspeita ou confirma-

ção de COVID-19 (DGS, 2020d) , Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV- 2 (DGS, 

2020e) e Cuidados pós-mortem (DGS, 2020f). Esta atualização ocorre simultaneamente para o 

nosso local de prática profissional, serviço que presta igualmente cuidados aos doentes suspei-

tos e confirmados COVID 19. 

Desta forma, durante o estágio final, aplicámos na prática os conhecimentos adquiridos e 

desenvolvidos e procurou-se cumprir na íntegra as normas e orientações neste âmbito de com-

petência. Através dos períodos de reflexão com a Enfermeira Supervisora e a equipa multidis-

ciplinar, sobre a prática individualizada e a prática da equipa, principalmente em contexto de 

COVID 19 e atualizações neste contexto, identificámos sempre que necessário, pontos de me-

lhoria.  

Ainda neste âmbito, de aquisição e desenvolvimento das competências de intervenção na 

prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos, estivemos presentes no 

Congresso Internacional de Controlo de Infeção 2021, que se realizou via on-line, ZOOM, nos 
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dias 25 e 26 de março de 2021, organizado pela IXUS, Formação e Consultadoria, Lda. 

(ANEXO XVI), onde foram abordados temas como as novas recomendações do controlo de 

infeção e resistência antimicrobiana da OMS, prevenção das IACS associada a procedimentos 

invasivos e prevenção da infeção em contexto COVID 19; e no World Sepsis Congress 2021: 

Advancing Prevention, Survival and Survivorshio of Sepsis and COVID 19, que se realizou on-

line, no dia 21-22 de abril de 2021, organizado pela Global Sepsis Alliance (ANEXO XXI), 

onde se abordam temas como as políticas de saúde no combate à sépsis, combate à sépsis como 

estratégia para a segurança do doente, sépsis no doente COVID 19 e guidelines na abordagem 

do doente com sépsis e COVID 19. 

Consideramos assim que os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos nos contextos re-

feridos colaboraram para o desenvolvimento e aquisição das competências em análise. 
 

 

COMPETÊNCIA DE MESTRE EM ENFERMAGEM (UE, 2015) 

 

“7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade.” (UE, 2015, p. 27). 

 

Considera-se ter sido alcançada esta competência relacionada ao grau de Mestre em Enfer-

magem, após a concretização deste capítulo, onde de uma forma refletida e fundamentada se 

descreveram as atividades realizadas no estágio final e no âmbito académico, que evidenciam 

a aquisição e desenvolvimento das competências comuns e específicas do EEEMC-PSC.  
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração do presente relatório proporcionou a descrição, análise crítica e reflexão 

fundamentada de todo o percurso realizado ao longo do ME, em EMC-PSC, testemunhando a 

aquisição e desenvolvimento das competências comuns e específicas de EEEMC-PSC e de 

Mestre em Enfermagem. Salienta-se a importância da UC de Estágio Final e a sua inter-relação 

com os conteúdos programáticos das UCs, com a sua integração na prática profissional de um 

EEEMC- PSC, como fomentadora da aquisição e desenvolvimento das referidas competências.  

Face à diversidade de ambientes onde o EEEMC- PSC desempenha a sua prática e onde é 

notório o acrescento valor destes profissionais, conjuntamente com as numerosas dimensões e 

complexidade das necessidades resultantes da PSC e da sua doença grave, a prática profissional 

dos EEEMC-PSC é dotada de desafios de elevada complexidade e priorização que requerem 

dos mesmos, uma gestão de cuidados refletida e em tempo útil. Os inúmeros desafios e a sua 

complexidade, requerem por meio duma reflexão clínica, fortemente crítica, capacidade de 

gestão, assente na continuidade da aquisição e desenvolvimento de saberes e competências, tal 

como na capacidade de análise das situações e das experiências vivenciadas, com o necessário 

enquadramento normativo de Enfermagem e a mais recente evidência científica. 

O Estágio Final inserido na respetiva UC do referido ME, pelo contexto clínico onde 

decorreu, revelou-se ímpar em momentos e oportunidades de aprendizagem. O raciocínio, a 

reflexão e a fundamentação crítica utilizadas na tomada de decisão perante estas oportunidades, 

proporcionou a aquisição e o desenvolvimento de competências. É com base em pressupostos 

de reflexão e fundamentação, que se consegue objetivar e realizar uma intervenção e prestação 

de cuidados diferenciados e especializados, com qualidade e segurança, fundamentais na 

excelência da prática de Enfermagem.  

No primeiro capítulo descrevemos o contexto clínico do Estágio Final e foi desenvolvido 

o PIP, na qual procedemos à descrição do enquadramento constitucional, legislativo e 

normativo, estrutura organizacional, recursos humanos, físicos e materiais existentes, 

finalizando-se com uma breve análise da gestão e produção de cuidados, o que permitiu 

contextualizar o CHUA, EPE e a UCIP 1, integrada no SMI 1, confirmando-se a adequação do 

contexto na concretização do Estágio Final e simultaneamente para a aquisição e 

desenvolvimento das competências anteriormente referidas.  
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No segundo capítulo, referente ao enquadramento teórico e conceptual no qual se suportou 

e norteou o estágio final e a elaboração do PIP, abordámos o MMPBE, de Larrabee, de 2011, 

que mostrou ser o modelo mais apropriado, para fundamentar o PIP e a aquisição e 

desenvolvimento de competências durante o percurso realizado, uma vez que, os cuidados 

especializados prestados à PSC, pelo EEEMC-PSC, requerem a articulação de uma prática 

alicerçada na evidência, que integre não só a experiência, a competência e o juízo clínico do 

Enfermeiro, como também os valores e preferências da PSC, objetivando-se a resposta às suas 

necessidades, com cuidados seguros e de qualidade.  

O terceiro capítulo, consignado à exposição do PIP implementado, seguiu a MP, bem como 

o presente relatório, de forma a promover a resposta à necessidade identificada no contexto 

clínico, no âmbito dos cuidados de Enfermagem à PSC/família potencial doadora de órgãos e 

tecidos. É exposta e justificada a problemática identificada com o diagnóstico de situação: a 

atualização e divulgação da norma de procedimento hospitalar da doação de órgãos e tecidos, 

a lacuna de um guia orientador de atuação na comunicação de más notícias à família do 

potencial doador de órgãos e tecidos, bem como a necessidade de formação das equipas nestas 

áreas. Efetuámos uma síntese teórica dos conceitos fundamentais ao Enfermeiro perante a PSC 

potencial doadora de órgãos/tecidos e a sua família, terminando com a descrição e análise crítica 

das restantes etapas que inclui a MP, como a definição de objetivos, planeamento, execução, 

avaliação e divulgação dos resultados.  

A elaboração e implementação do PIP contribuiu para o desenvolvimento e o aumento no 

contexto clínico, da qualidade dos cuidados e segurança do doente, com a pretensão da 

uniformização dos cuidados prestados, após a criação e divulgação dos instrumentos realizados, 

bem como, com a sessão formativa realizada, onde se conseguiu a atualização dos 

conhecimentos dos Enfermeiros do SMI 1, ambos fomentados na mais recente evidência 

científica na área da doação de órgãos/tecidos.  

Concluindo, no quarto capítulo objetivámos a análise reflexiva do processo de aquisição e 

desenvolvimento das competências comuns do Enfermeiro Especialista, das competências 

específicas do EEEMC- PSC e as competências conducentes ao grau de Mestre em 

Enfermagem, referindo as atividades desenvolvidas, experiências vivenciadas e os desafios que 

surgiram durante o estágio final, analisadas criticamente e fundamentadas em evidência 

científica e nos documentos reguladores de Enfermagem, procurando  evidenciar a contribuição 

proveniente da nossa experiência profissional e das restantes UCs do ME.  Esta análise e 

avaliação do percurso realizado evidenciou também a nossa evolução pessoal e profissional, na 

aquisição e desenvolvimento das competências enunciadas e do objetivo primordial do ME.  
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Como principais limitações inerentes à realização da UC do Estágio Final, consideramos a 

gestão do tempo e disponibilidade para a realização do estágio e trabalhos académicos inerentes 

à UC, em parte devido à situação pandémica vivenciada ao longo do decorrer do estágio. Esta 

dificuldade, prendeu-se com a imperecível necessidade de dedicação ao serviço da nossa prática 

profissional, uma vez que sofreu constantes alterações na sua dinâmica, por forma a fazer frente 

á pandemia de COVID 19. Salientamos ainda, como limitação, no que concerne à metodologia 

utilizada para a avaliação da implementação do PIP, que durante o período da sua 

implementação, não foi possível intervir e prestar cuidados a uma Pessoa potencial doador de 

órgãos/tecidos no SMI 1. Esta situação limitou a avaliação de conhecimentos a uma aplicação 

de questionários, ao invés de uma observação direta da utilização dos conhecimentos 

adquiridos/atualizados com o momento formativo ou com a aplicação dos instrumentos 

elaborados. Não foi assim possível, aferirmos as mudanças ocorridas no desempenho dos 

Enfermeiros envolvidos no processo, no entanto, de forma a colmatar esta limitação, utilizámos 

questionários pré e pós formação como referido, como método avaliativo da sessão formativa 

e divulgação dos instrumentos elaborados. 

Face ao apresentado no presente relatório, consideramos ter cumprido os objetivos 

propostos para este documento, que presente a provas de defesa pública, encerrará esta etapa 

no percurso académico e profissional. Também contribuiu positivamente para o nosso 

desenvolvimento e crescimento pessoal. Este documento, resultado do ME, será determinante 

para o início de um percurso acrescido de responsabilidade, pelo título de Enfermeiro 

Especialista e do grau de Mestre, no qual seremos Enfermeiros mobilizadores de mudança no 

contexto profissional onde estamos inserimos, objetivando-se sempre a melhoria da prática e a 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de Enfermagem. 
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