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RESUMO 

 

Introdução: O desenvolvimento de competências em contextos complexos de cuidados, como o 

Serviço de Urgência e Unidade de Cuidados Intensivos, constitui uma oportunidade de aumentar 

o know-how em Enfermagem e identificar potenciais áreas de melhoria. A Oxigenoterapia Nasal 

de Alto Fluxo (ONAF) é uma importante ferramenta para o cuidado à pessoa em falência respi-

ratória, com benefícios na adesão à técnica e no conforto da pessoa.  

Objetivo: Descrever e analisar criticamente o percurso de desenvolvimento de competências de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica à pessoa em situação crítica, assim 

como as aptidões, conhecimentos e competências de Mestre em Enfermagem, comprovando a 

sua aquisição.  

Metodologia: Relatório de estágio englobando o Projeto de Intervenção. 

Conclusão: As experiências e os conhecimentos adquiridos permitiram o desenvolvimento de 

competências, aptidões e conhecimentos em Enfermagem. Relativamente à ONAF, desenvolve-

mos um plano de formação e um projeto de intervenção, contribuindo para a melhoria da qua-

lidade dos cuidados. 

Palavras-chave: Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo; Competências; Enfermagem Médico-Cirúr-

gica; Projeto de Intervenção. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The development of competencies in the field of complex health care, such as the 

Emergency Service and the Intensive Care Unit, constitute an opportunity to increase your 

know-how in Nursing and identify potential areas for improvement. High-Flow Nasal Oxygen 

Therapy (HFNOT) is an important tool for caring for patients with respiratory failure, exhibiting 

important benefits in terms of adherence to the technique and the patient's comfort. 

Objective: Describe and critically analyze the development path of a Nursing Specialist in Medi-

cal-Surgical Nursing in critical care, as well as the skills, knowledge and competencies of a Master 

in Nursing, verifying their acquisition. 

Methodology: Final internship report including and contextualizing the Intervention Project. 

Conclusion: The experience and knowledge acquired allowed further development of compe-

tencies, skills and knowledge in Nursing. In regards to HFNOT, we developed a learning plan and 

an Intervention Project, contributing to the overall improvement in the quality of care provided. 

Keywords: High-Flow Nasal Oxygen Therapy, Competencies; Medical-Surgical Nursing; Interven-

tion Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No âmbito na Unidade Curricular Relatório Final, integrada no 1º semestre do 2º ano do 

4º Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica: pessoa em situação crítica (EMC-PSC), a 

decorrer no Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde, foi proposta a realização do 

relatório. O relatório de estágio pretende comunicar o processo de aquisição de competências, 

desenvolvido ao longo dos estágios, na prestação de cuidados à pessoa em situação crítica (PSC), 

e refletir sobre o percurso de desenvolvimento de competências registado. 

Os estágios decorreram em dois contextos distintos: o estágio em Enfermagem à PSC 

decorreu em 6 semanas (144h) num Serviço de Urgência Geral (SUG) e o estágio final, com a 

duração de 18 semanas (336h), decorreu numa Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 

(UCIP). 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, pela sua complexidade, exige que 

o enfermeiro especialista integre múltiplos conhecimentos e habilidades, de forma a dar 

resposta às necessidades da pessoa em tempo útil e de forma holística, potenciando respostas 

eficazes e eficientes que visam diretamente ganhos em saúde para a pessoa. Para tal, é 

imprescindível compreender de forma sustentada os fenómenos presentes, através da 

teorização em Enfermagem. Tendo em conta o percurso de desenvolvimento registado, a teoria 

de Enfermagem que procura dar resposta aos fenómenos identificados é a TEORIA DA 

INCERTEZA NA DOENÇA, proposta por Merle Mishel. 

Durante a realização do estágio final, na UCIP, foi desenvolvido um projeto de 

intervenção, com a temática: Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia 

Nasal de Alto Fluxo (ONAF), recorrendo à Metodologia de Projeto. A escolha da temática da 

ONAF prende-se com o facto de ser uma técnica que tem conquistado progressivamente maior 

notoriedade nos últimos anos, sendo atualmente uma das estratégias de primeira linha, no 

tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxémica. A terapia de alto fluxo, pela sua ação, 

melhora os outcomes das pessoas com problemas respiratórios implicando importantes ganhos 

no conforto e bem-estar. 

A elaboração do presente relatório de estágio tem como objetivos específicos: 

• Descrever o projeto de intervenção realizado; 
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• Reflexão sobre a elaboração, implementação e avaliação do projeto de 

intervenção; 

• Analisar o desenvolvimento de competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica; 

• Avaliar a consecução dos objetivos propostos no projeto de estágio em 

Enfermagem à pessoa em situação crítica e no estágio final; 

• Reflexão sobre as aprendizagens alcanças ao longo do Curso de Mestrado em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica: pessoa em situação crítica. 

O desenvolvimento de competências registado ao longo do percurso foi sustentado pelo 

Modelo de Dreyfus de aquisição de competências, aplicado à Enfermagem, adotado por Benner 

(2001). Foram ainda integradas as competências que constam no referencial de competências 

descrito no Regulamento das competências comuns do Enfermeiro Especialista (Regulamento 

n.º 140/2016) em articulação com as competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à pessoa em situação crítica 

(Regulamento n.º 429/2018), em interligação com as aptidões, competências e conhecimentos 

definidos para o Mestrado em Enfermagem (NCE/14/01772 - Apresentação do pedido corrigido 

- Novo ciclo de estudos, 2015), tendo como objetivo a obtenção do Grau de Mestre em 

Enfermagem. 

O presente relatório de estágio é composto por 5 grandes capítulos. No primeiro 

capítulo apresentamos o enquadramento teórico e conceptual que foi a base do percurso de 

desenvolvimento de competências, onde apresentamos os principais conceitos da prática de 

Enfermagem, com os quais nos identificamos e no qual baseamos a nossa prática. Em seguida é 

apresentada a Teoria da Incerteza na Doença, que explica os fenómenos identificados. O final 

do primeiro capítulo é dedicado à temática Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo em que 

apresentamos o enquadramento teórico e a reflexão sobre os cuidados de Enfermagem 

prestados à pessoa submetida a ONAF. O segundo capítulo consiste na apresentação do projeto 

de intervenção, realizado durante o estágio final, em que apresentamos as diversas etapas da 

metodologia de projeto desenvolvidas, em simultâneo com a sua fundamentação. O terceiro 

capítulo consiste na reflexão sobre o desenvolvimento de competências especializadas em 

Enfermagem, recorrendo ao Modelo de Dreyfus da aquisição de competências aplicado à 

Enfermagem, com base no qual analisamos e refletimos sobre o percurso registado. Realizamos 

o paralelismo entre as competências comuns do enfermeiro especialista, as competências 

especificas do enfermeiro especialista em EMC-PSC e os conhecimentos, aptidões e 
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competências definidas para o Mestre em Enfermagem. Por fim, no quarto e quinto capítulos 

são apresentadas a conclusão e as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do 

presente relatório, respetivamente, seguido dos anexos e apêndices. 

Ao longo do presente relatório, foram integrados os conhecimentos científicos 

provenientes da última evidência disponível, obtidas através da consulta de bases de dados, 

livros, sites nacionais e internacionais de relevo, procurando resposta aos desafios identificados, 

bem como dos conhecimentos obtidos nas Unidades Curriculares lecionadas ao longo do 

Mestrado.  

Este trabalho é elaborado e formatado de acordo com as normas bibliográficas da 

American Psychological Association [APA] – 7ª edição. 
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1. ENQUADRAMENTO TEORICO E CONCEPTUAL   

 

 

A Enfermagem é definida no Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro 

(1998) como  

“a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de Enfermagem ao ser 

humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, 

de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima 

capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.” (Regulamento do Exercício Profissional 

do Enfermeiro, 1998, art. 4º, n.º1) 

Para que a Enfermagem cumpra o seu objetivo, a qualidade dos cuidados de saúde é 

imprescindível e embora seja uma tarefa multiprofissional, o papel dos enfermeiros é 

preponderante para a sua consecussão. A melhoria contínua da qualidade dos cuidados exige 

reflexão constante sobre a prática e a integração dos conceitos metaparadigmáticos no 

quotidiano da prestação de cuidados. Neste sentido, surge a necessidade de analisar o quadro 

conceptual definido pela Ordem dos Enfermeiros (OE), nomeadamente os conceitos: saúde, 

pessoa, ambiente e os cuidados de Enfermagem. 

A saúde é definida como um estado subjetivo, que inclui “a representação mental da 

condição individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e 

espiritual.” Cada pessoa procura constantemente o equilíbrio entre as variáveis de forma a 

alcançar o seu estado de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p. 8). 

A pessoa é um ser único, dotado de dignidade própria e direito a autodeterminar-se, 

sendo os seus comportamentos variáveis consoante o ambiente onde está inserido. A pessoa 

procura o estado de equilíbrio, com o máximo de saúde, estado esse que é individual e 

influenciado por um quadro de valores, crenças, desejos e efeitos fisiológicos (Ordem dos 

Enfermeiros, 2001). 

O ambiente “é constituído por elementos humanos, físicos, políticos, económicos, 

culturais e organizacionais” que estão interligados com a pessoa (Ordem dos Enfermeiros, 2001, 

pp. 9-10). 

Na prestação de cuidados de Enfermagem, o enfermeiro dota-se de formação e 

experiência por forma a compreender e respeitar a pessoa pela sua individualidade, 
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estabelecendo uma relação terapêutica, que visa a consecução do projeto de saúde da pessoa. 

Desta forma o enfermeiro procura  

“(…) prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procura-se a satisfação 

das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na realização das atividades 

da vida, procura-se a adaptação funcional aos défices e a adaptação a múltiplos fatores – 

frequentemente através de processos de aprendizagem do cliente.” (Ordem dos Enfermeiros, 

2001, p. 11) 

No âmbito da especialidade em Enfermagem Médico-cirúrgica: pessoa em situação 

crítica, é importante compreender que a pessoa em situação crítica é definida como “aquela 

cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e 

cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica.” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19362) Neste contexto, os cuidados de Enfermagem 

especializados à pessoa em situação crítica  

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

funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e permitindo manter 

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

a sua recuperação total.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19362) 

Pressupõem o conhecimento da situação da pessoa de forma contínua, através da 

avaliação diagnóstica e monitorização constante, prevenindo ou detetando precocemente 

quaisquer alterações e garantindo uma intervenção precisa, concreta e eficiente em tempo útil 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

No processo de tomada de decisão o enfermeiro deve incorporar a última evidência na 

sua prática, promovendo a criação de manuais de boas práticas como pilar basilar da melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2001). 

A OE definiu padrões de qualidade que norteiam a prática de cuidados, visando a 

excelência dos cuidados prestados. Os enunciados descritivos são referentes à satisfação dos 

clientes, à promoção da saúde, à prevenção de complicações, ao bem-estar e ao autocuidado 

dos clientes, à readaptação funcional e à organização dos serviços de Enfermagem (Ordem dos 

Enfermeiros, 2001) 

Relativamente aos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

Médico-cirúrgica: na área de Enfermagem à pessoa em situação crítica, procuram promover a 
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reflexão no seio das equipas e o desenvolvimento e implementação de projetos de melhoria 

contínua. A atuação do Enfermeiro Especialista em EMC pretende dar resposta às necessidades 

das pessoas e famílias através da conceção, implementação e avaliação de planos de interven-

ção, tendo como objetivo último a rápida deteção, estabilização, manutenção e a recuperação 

da pessoa, quando a sua sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitoriza-

ção e terapêutica. Previne complicações e a ocorrência de eventos adversos, investindo em pro-

moção da saúde e prevenção da doença na prestação de cuidados (Ordem dos Enfermeiros, 

2017). 

A atuação do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica contempla uma 

atuação pronta e sistemática, na conceção, planeamento e gestão da resposta em situação 

emergência, exceção ou catástrofe. A preparação cuidadosa da atuação das instituições e das 

equipas de cuidados é um garante da prestação de cuidados de qualidade (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

O cuidado à pessoa em situação crítica implica o uso de técnicas invasivas de monitori-

zação, diagnóstico e tratamento, facto que acrescenta risco de infeção a uma situação de ele-

vada vulnerabilidade decorrente da condição clínica atual. Assim sendo, a prevenção de infeções 

associadas aos cuidados de saúde e a resistência aos antimicrobianos é um foco de atenção do 

Enfermeiro Especialista em EMC (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Os Enfermeiros especialistas em EMC-PSC são elementos fundamentais para a prestação 

de cuidados seguros à pessoa em situação crítica, assegurando o cumprimento o dever de exce-

lência (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

De modo a sustentar o processo de desenvolvimento de competências é importante 

compreender os fenómenos identificados, à luz de uma teoria de Enfermagem.  A teoria 

promove a autonomia profissional, traça um fio condutor para a prática, o ensino e a 

investigação e potencia o pensamento crítico e consequentemente suporta a tomada de decisão 

(Tomey & Alligood, 2004). 
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1.1.  Teoria da Incerteza na Doença 

 

A Teoria de Enfermagem selecionada, com vista à compreensão dos fenómenos 

identificados durante o percurso de desenvolvimento e aquisição de competências é a TEORIA 

DA INCERTEZA NA DOENÇA, de Merle Mishel. É uma teoria de médio alcance que corresponde 

ao conhecimento teórico menos abstrato, descreve, explica e antevê os fenómenos de forma a 

melhorar a prestação de cuidados (Tomey & Alligood, 2004). 

A teoria da incerteza na doença (UIT) foi publicada em 1988 e a sua reconceptualização 

em 1990, englobou contributos da disciplina de psicologia, incorporou a Teoria do Caos e o 

trabalho de autores como Lazarus e Folkman (Tomey & Alligood, 2004). O desenvolvimento da 

teoria e a integração de conhecimentos permitiu a criação da Mishel Uncertainty in Illness Scale 

(Smith & Liehr, 2014). 

Por forma a compreender a Teoria da Incerteza na Doença é importante definir o 

principal conceito, a incerteza. A Incerteza é definida como a incapacidade para identificar o 

significado dos eventos relacionados com a doença, caracteriza-se como um estado cognitivo 

no qual a pessoa não consegue categorizar ou estruturar adequadamente um evento de doença 

por informação insuficiente.1 A incerteza relacionada com a doença representa a força que 

compete com o equilíbrio do funcionamento prévio da pessoa,  a incerteza influencia os padrões 

de funcionamento normais, gera-se maior nível de incerteza até serem atingidos os limites de 

tolerância da pessoa e se instalar um estado de instabilidade pessoal (Smith & Liehr, 2014). 

Ao longo da evolução de uma doença a imprevisibilidade no início, a duração e a 

intensidade dos sintomas, bem como a dificuldade em perceber o significado das sensações 

físicas têm importante contributo para o aumento da incerteza. Diversos autores referem que a 

incerteza tem impacto negativo na qualidade de vida, na satisfação das relações familiares, na 

satisfação com os serviços de saúde e na manutenção das atividades de auto-cuidado dos 

prestadores de cuidados (Tomey & Alligood, 2004). 

A Teoria da Incerteza na Doença apresenta a gestão da incerteza como essencial para as 

pessoas atingirem a adaptação durante uma situação de doença, e a forma como o 

processamento cognitivo, decorrente dos eventos, evolui no sentido de uma nova e natural 

forma de vida (Tomey & Alligood, 2004). 

 
1 Tradução Livre: “Uncertainty is defined as the inability to determine the meaning of illness-related events. It is a 
cognitive state created when the individual cannot adequately structure or categorize an illness event because of 
insufficient cues (Mishel, 1988).” (Smith & Liehr, 2014, p. 53) 
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Figura 1 - Uncertainty in Illness. Fonte: Smith & Liehr. 2014. Middle Range Theory for Nursing 

 

A teoria é composta por três temas major: antecedentes da incerteza, avaliação da 

incerteza e as estratégias de coping para lidar com a incerteza. Aplica-se à doença aguda e 

crónica nas fases de pré-diagnóstico, diagnóstico, tratamento, tratamento residual, recuperação 

e provável recorrência, tendo como foco a pessoa e a sua família (Smith & Liehr, 2014). 

Os antecedentes da incerteza incluem a estrutura dos estímulos, as capacidades 

cognitivas e os promotores de estrutura. A estrutura dos estímulos inclui o padrão dos sintomas, 

a familiaridade com o evento e a congruência do evento, sendo a interpretação destes fatores 

influenciada pelas capacidades cognitivas e pelos promotores de estrutura. Os promotores de 

estrutura representam a informação dos profissionais de saúde e de outras autoridades 

credíveis, o suporte social e a educação.  Quando a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade 

de processar a informação é forte, facilita a interpretação do estímulo pela pessoa e 

consequentemente reduz a incerteza. Os níveis de educação, o suporte social e o suporte dos 

profissionais de saúde facilita a previsão e compreensão das experiências o que reduz a incerteza 

(Yingzi, 2017). 

A avaliação da incerteza é o processo de atribuição de valor a um determinado evento 

ou situação e é influenciado por dois fenómenos: a inferência e a ilusão. A inferência consiste 

na interpretação da situação baseada em exemplos ou experiências e conhecimento geral. A 

ilusão consiste na construção de crenças baseadas na perspetiva positiva da incerteza e da 

manutenção da esperança. Desta avaliação resulta a avaliação da incerteza em perigo ou 

oportunidade (Smith & Liehr, 2014). 
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Relativamente as estratégias de coping variam consoante a avaliação da incerteza em 

perigo, possibilidade de resultado prejudicial, ou oportunidade, possibilidade de resultado 

positivo. As estratégias de coping em situação de perigo pretendem reduzir a incerteza e gerir 

as emoções geradas pela avaliação da situação. Em situações de oportunidade as estratégias de 

coping visam manter a incerteza. Como resultado das estratégias de coping surge a adaptação, 

que é definida como a continuidade do comportamento biopsicossocial, definido como usual, 

que surge num determinado intervalo de tempo (Smith & Liehr, 2014). 

A reconceptualização da Teoria da Incerteza na Doença incorporou os conceitos de auto-

organização e de pensamento probabilístico. A auto-organização consiste na reformulação de 

uma nova perspetiva de vida, pela aceitação da incerteza como integrante da vida natural. O 

pensamento probabilístico consiste numa crença onde a expectativa da certeza e a 

previsibilidade são abandonadas (Tomey & Alligood, 2004). 

Na reconceptualização da teoria da incerteza na doença apresenta a capacidade para se 

focar em múltiplas alternativas, escolhas e possibilidades, aceitando a vida como impermanente 

e frágil e reavaliando o que é verdadeiramente importante na vida (Smith & Liehr, 2014). 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica implica uma constante gestão da 

incerteza, quer da pessoa quer dos familiares. A existência de uma ameaça à sobrevivência 

representa uma interrupção na vida normal. A imprevisibilidade que advém faz com que a 

pessoa e família sejam incapazes de identificar o significado dos eventos relacionados com a 

situação atual. A prestação de cuidados em contexto de Serviço de Urgência ou em Unidade de 

Cuidados Intensivos pela complexidade das intervenções realizadas e dos meios de diagnóstico, 

monitorização e tratamento, representam estímulos que contribuem para o desenvolvimento 

de incerteza. Os profissionais de saúde, pela sua proximidade com a pessoa, podem contribuir 

diretamente para a redução da incerteza, através do fornecimento de informação à pessoa e 

família sobre a situação atual e promover o esclarecimento de dúvidas, representando os 

promotores de estrutura. 

 

A prestação de cuidados de qualidade implica que o enfermeiro analise a prática à luz 

da teoria, por forma a compreender os fenómenos identificados e a forma como influenciam o 

cuidado á pessoa/família. Em simultâneo, o enfermeiro deve promover uma prática reflexiva, 

no qual analisa a sua prestação de cuidados, traçando o rumo para o que pretende alcançar. A 

reflexão sobre o nível de aquisição e desenvolvimento de competência, no presente relatório, é 
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realizado com base no Modelo Dreyfus da Aquisição de Competências desenvolvido por Patrícia 

Benner. 

 

 

1.2.  Modelo Dreyfus da Aquisição de Competências – Aplicado à Enferma-

gem  

 

Patrícia Benner estudou a prática da Enfermagem clínica e descreveu que através dos 

conhecimentos gerados pela experiência e pela investigação científica, baseada na teoria, 

ocorre o desenvolvimento da Enfermagem. Benner engloba a noção de excelência, na qual os 

enfermeiros podem descobrir novos conhecimentos através do estudo da prática, caminhando 

para o desenvolvimento no Know-how em Enfermagem (Tomey & Alligood, 2004). 

Benner adaptou o Modelo Dreyfus da aquisição de competências e desenvolvimento de 

competências à prática da Enfermagem, no qual são descritos cinco níveis de aquisição e desen-

volvimento de competências: 1 – Principiante; 2 – Principiante avançado; 3 – Competente; 4 – 

Proficiente e 5 – Perito. Através do trabalho desenvolvido por Benner, com base na prática de 

Enfermagem, surgiram domínios e competências que têm sido úteis para compreender os co-

nhecimentos implicados na prática de Enfermagem especializada. O modelo proposto permite 

identificar, definir e descrever a prática de Enfermagem (Tomey & Alligood, 2004). 

Antes de mais importa compreender qual a definição de competência assumida na re-

dação do presente relatório de estágio. Competência em Enfermagem é definida como  

“um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que mobiliza em 

contexto de prática clínica que lhe permitem ponderar as necessidades de saúde do 

grupo-alvo e atuar em todos os contextos da vida das pessoas, em todos os níveis de 

prevenção” (Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 10087).  

As competências Comuns do Enfermeiro Especialista  

“envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e 

levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de 

forma contínua a prática de Enfermagem” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4744). 
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Relativamente aos cinco níveis de aquisição e desenvolvimento de competências defini-

dos por Benner (2001):  

- Principiante não se verifica experiência anterior da situação, é necessário definir as 

regras e os atributos por forma a orientar o desempenho. Existe dificuldade em identificar os 

aspetos relevantes e irrelevantes de uma situação (Tomey & Alligood, 2004). Este nível poderá 

ser aplicado a estudantes de Enfermagem, mas também a enfermeiros que integrem um novo 

serviço, no qual não têm experiência (Benner, 2001). 

- Principiante avançado consegue demostrar desempenho aceitável devido a observa-

ção de situações reais ou por orientação por pares, contudo ainda não consegue ter uma pers-

petiva mais alargada da situação por experiência insuficiente, necessitam ainda de ajuda dos 

enfermeiros mais experientes (Tomey & Alligood, 2004). 

- Competente detêm aprendizagem a partir de situações da prática e por observação 

dos pares, consegue planear de forma consciente os aspetos relevantes atuais e futuros. Têm 

como principais implicações a gestão do tempo e a organização das tarefas. Nesta fase deve 

começar a determinar quais os aspetos prioritários e quais podem ser ignorados (Tomey & 

Alligood, 2004). 

- Proficiente é alcançado o entendimento da situação como um todo. Consegue com-

preender a situação, identificando os aspetos importantes através do domínio intuitivo. Com a 

identificação dos acontecimentos e a sua evolução implementando as respostas necessárias. 

Existe um incremento da confiança nos conhecimentos e nas capacidades (Tomey & Alligood, 

2004). 

- Perito, é a quinta fase do Modelo de Dreyfus, é atingido quando perante uma determi-

nada situação a enfermeira desencadeia uma ação, sem ter como base alguma regra ou linha 

orientadora. Os enfermeiros detêm o domínio intuitivo, conhecendo a pessoa como um todo. 

São descritos quatro aspetos-chave “da prática da enfermeira perita são: (1) um domínio clínico 

e uma prática baseada na investigação, (2) Know-how incorporado, (3) ver a situação no seu 

todo e (4) ver o inesperado.” O foco de atenção dos enfermeiros nesta fase são as preocupações 

e necessidades do doente (Tomey & Alligood, 2004, p. 193)  

Benner reforça, na sua teoria, a importância da experiência, desta forma a prática vivida 

suporta a ação dos enfermeiros. O perito apresenta um desempenho de alta qualidade, sem 

seguir regras ou linhas orientadoras, tornando-se figura de referência no seio da equipa. Sendo 

que essa perícia pode ser utilizada para promover a melhoria no seio da equipa (Nunes L. , 2010). 
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Com base nos cinco níveis de aquisição e desenvolvimento de competências será reali-

zada a análise do percurso de aquisição e desenvolvimento de competências, assumindo o nível 

de desenvolvimento existente no início do Mestrado e o nível alcançado após a incorporação do 

Know-how promovido pela vivência de experiências reais. 

 

 

1.3.  Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

 

O presente capítulo foi desenvolvido tendo como base uma revisão da literatura sobre 

a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo, cuja metodologia se encontra no Apêndice A, do qual re-

sultou o enquadramento teórico que apresentamos em seguida. 

A oxigenoterapia é a primeira linha de abordagem da pessoa com insuficiência respira-

tória, existem diferentes dispositivos de oxigenoterapia convencional desde os de baixo fluxo, 

como os óculos nasais e a máscara simples ou sistemas de alto fluxo como as máscaras de Ven-

turi, nas quais a fração inspirada de oxigénio (FiO2) varia entre 24% até 60% (Renda, et al., 2017). 

O desenvolvimento da ventilação não invasiva (VNI) surge como suporte ventilatório por pres-

são positiva tornando-se rapidamente no tratamento de eleição em situações de insuficiência 

respiratória grave (Pires, et al., 2018).  

A escolha do dispositivo de oxigenoterapia varia consoante a gravidade da hipoxemia e 

os mecanismos implicados bem como o padrão respiratório da pessoa e a sua tolerância, tendo 

em atenção que as pessoas em situação crítica requerem dispositivos de alto fluxo de oxigénio 

para colmatar as necessidades de oxigénio. Em muitas situações a taquipneia implica um pico 

de fluxo inspiratório que excede o fluxo de oxigénio disponível nos sistemas de oxigenoterapia 

convencionais (Renda, et al., 2017). 

Os avanços na oxigenoterapia convencional e na ventilação não invasiva permitiram o 

tratamento de pessoas com insuficiência respiratória moderada a grave, evitando a ventilação 

mecânica invasiva (VMI). Ambas as terapêuticas apresentam limitações e complicações associa-

das. A oxigenoterapia convencional apenas permite fluxos de oxigénio até 15L/min, condiciona-

dos pela diluição com o ar ambiente. A VNI implica a abolição dos mecanismos fisiológicos de 

defesa para ser atingidos os resultados necessários, sendo as complicações mais frequentes as 

lesões cutâneas, a irritação ocular e a sensação de claustrofobia. Surge assim a necessidade de 

desenvolver uma técnica que se situem entre a oxigenoterapia convencional e a ventilação não 

invasiva (Pires, et al., 2018). 
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A oxigenoterapia nasal de alto fluxo (ONAF) é uma terapia de suporte respiratório não 

invasiva que entrega 30-60L/minuto de uma mistura de ar e oxigénio, quente e húmido, através 

de cânulas nasais (Mauri, et al., 2019). 

O circuito de ONAF assenta em quatro componentes: uma fonte de oxigénio de alto 

fluxo, que permita controlar o fluxo do ar e a fração inspiratória de oxigénio fornecida, um hu-

midificador, um circuito inspiratório aquecido a 37º e cânulas nasais. A fração de oxigénio inspi-

rada em ONAF varia entre 21% e 100% (Pires, et al., 2018). 

As vantagens na utilização da ONAF são:  

• Técnica de fácil implementação e manutenção. 

• Risco mínimo de lesões cutânea, pela técnica. 

• Baixa sobrecarga de trabalho para a Enfermagem, comparativamente à técnica de 

VNI. 

• Estabilidade das cânulas nasais, quando comparado com o uso de máscaras faci-

ais. 

• Não provoca claustrofobia. 

• Possibilidade de comer, beber e comunicar durante a técnica (Renda, et al., 2017) 

As desvantagens da ONAF são: 

• Irritação da mucosa nasal (descrita como pouco frequente) 

• Desconforto (descrito como pouco frequente) 

• Rinorreia 

• Intolerância à temperatura 

• Alterações do olfato (descrito como pouco frequente) 

• Deslocação da cânula nasal (descrito como pouco frequente) 

• Intolerância ao barulho 

• Limitação dos movimentos 

• Risco de atrasar a entubação orotraqueal (EOT) (Renda, et al., 2017). 

Os efeitos fisiológicos da ONAF são: 

• FiO2 estável: em situações de dispneia o pico de fluxo inspiratório é elevado e nos 

sistemas de oxigenoterapia de baixo fluxo ocorre a mistura do oxigénio fornecido 

com o ar ambiente por forma de colmatar as necessidades da pessoa. A ONAF 

pelos elevados fluxos de gás administrados diminui a diluição da mistura de gás 

com o ar ambiente, aumentado a fiabilidade da concentração de oxigénio admi-

nistrada (Mauri, et al., 2019). 
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• Efeito Pressão Positiva no Final da Expiração (PEEP): o fornecimento continuo de 

elevados fluxos de gás permitem gerar uma pressão positiva nas vias aéreas. Es-

tima-se que o aumento de fluxo em 10L/min, quando a pessoa apresenta a boca 

fechada implica o aumento de PEEP de 0,69cmH2O e quando a pessoa apresenta 

a boca aberta implica o aumento de 0,35cmH2O. O incremento da PEEP implica o 

aumento de 25% do volume pulmonar expiratório o que potencia o recrutamento 

alveolar e a melhoria na capacidade pulmonar funcional (Pires, et al., 2018). 

• Washout de dióxido de carbono e diminuição do espaço morto anatómico: o 

fluxo de gás proporcionado pela ONAF permite eliminar o volume de dióxido de 

carbono residual nas vias aéreas superiores, substituído por gás enriquecido em 

oxigénio, aumentando a sua disponibilidade (Mauri, et al., 2019). A ONAF por 

apresentar como interface as cânulas nasais não implicam o aumento do espaço 

morto anatómico (Pires, et al., 2018). 

• Humidificação e aquecimento do ar inalado: a ONAF entrega oxigénio humidifi-

cado a 100% e com um circuito aquecido a 37º o que diminui os efeitos secundá-

rios associados à administração de oxigénio frio e seco, nomeadamente: secura 

das mucosas (oral, nasal e faríngea), hemorragia nasal, cefaleia, desconforto to-

rácico e tosse (Pires, et al., 2018). A humidade e o aquecimento potenciam a ati-

vidade mucociliar, permitindo eliminar as secreções mais facilmente das vias aé-

reas (Mauri, et al., 2019), o que torna a ONAF uma técnica melhor tolerada. 

• Redução da frequência respiratória e do trabalho respiratório: provavelmente 

estes efeitos são alcançados pela interação de todos os efeitos anteriormente 

mencionados, na medida em que o aumento da disponibilidade de oxigénio a ní-

vel alveolar melhoram a oxigenação e diminuem o impulso associado à hipoxia, a 

humidificação do gás diminuem o desconforto, a diminuição do espaço morto e o 

washout do dióxido de carbono permitem a estabilização dos valores de dióxido 

de carbono arterial (PaCO2) e diminuem o impulso associado à hipercapnia e por 

fim o efeito PEEP que implica melhoria na capacidade do sistema respiratório e 

na oxigenação, todos estes efeito contribuem para a redução da frequência res-

piratória e do trabalho respiratório, objetivado em muitas situações por diminui-

ção da assincronia toraco-abdominal (Mauri, et al., 2019). 

Segundo Pires, et al., (2018) as indicações da ONAF como primeira linha são:  

• Pneumonia - na presença de insuficiência respiratória Tipo I; 
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• ARDS (Acute respiratory distress syndrome) - na presença de insuficiência respira-

tória Tipo I; 

• Doentes imunocomprometidos 

• Doentes com decisão de não EOT; 

• Desmame ventilatório; 

• Apoio a técnicas invasivas como laringoscopia/broncobibroscopia 

• A ONAF pode ser implementada como alternativa à VNI, em caso de intolerância, 

em situações de insuficiência cardíaca e exacerbação da doença pulmonar obs-

trutiva crônica (DPOC) (Pires, et al., 2018). 

As contraindicações à realização de ONAF são a obstrução nasal severa, a hemorragia 

nasal intensa e o trauma ou cirurgia nasal recente. As contraindicações são uma temática pouco 

investigada até ao momento (Renda, et al., 2017). 

A ONAF, pelas suas características é uma técnica bem tolerada pelas pessoas, com me-

nor incidência de efeitos adversos comparativamente com a VNI ou a oxigenoterapia convenci-

onal, contudo a sua tolerabilidade implica o risco de atrasar a incrementação de terapêuticas de 

suporte ventilatório. Desta forma, a monitorização estreita da pessoa permite identificar preco-

cemente sinais preditores de insucesso, como a manutenção de frequências respiratórias eleva-

das, a persistência de ratios de pressão de oxigénio arterial (PaO2)/FiO2 baixos, indicies de gra-

vidade ((Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, Simplified Acute Physio-

logy Score (SAPS) II ou Sequential Organ Failure Assessment  (SOFA)) mais elevados, uso de va-

sopressores e o agravamento de parâmetros hemodinâmicos (Pires, et al., 2018). 

Baseado no estudo de Renda, et al., (2017) as recomendações práticas para a técnica de 

ONAF são: 

• Cânulas nasais: não devem ocluir a totalidade das narinas. 

• Fluxo de ar: deve iniciar em 30-40L/min, e aumentar progressivamente, conso-

ante as necessidades da pessoa. Aumentar o fluxo até atingir saturações periféri-

cas de oxigénio satisfatórias e redução da frequência respiratória. 

• Temperatura: iniciar a 37º 

• FiO2: aumentar o FiO2 até alcançar saturações periféricas de oxigénio satisfatórias. 

• Reservatório de água: colocar na posição mais elevada possível, acima do humi-

dificador. 

• Monitorização: monitorização contínua de frequência cardíaca, frequência respi-

ratória e saturações periféricas de oxigénio. 
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• Resposta positiva à ONAF: ajuste do FiO2 e do fluxo de ar consoante a resposta 

clínica da pessoa, expectável que seja dentro de 1h. 

• Desmame da ONAF: redução de 5-10% do FiO2 e reavaliar após 1-2h. Redução do 

fluxo em 5L/min e reavaliar em 1-2h. Considerar a suspensão da técnica em fluxos 

≤ a 25L/min e FiO2˂ a 40%. 

• Resposta negativa à ONAF: caso não se verifique melhoria da condição clínica 

após 60-120 minutos do início da ONAF a escalada de tratamento deve ser consi-

derada. 

 

 

1.3.1. Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal 

de Alto Fluxo 

 

A pessoa com necessidade de ONAF pela falência do sistema respiratório configura-se 

como pessoa em situação crítica. É imperioso que os cuidados à pessoa com ONAF sejam alta-

mente qualificados e prestados de forma contínua, visando a prevenção de complicações e o 

restabelecimento das funções vitais afetadas (Ordem dos Enfermeiros, 2018). O levantamento 

das especificidades da técnica e da intervenção de Enfermagem no cuidado à pessoa submetida 

a ONAF contribuíram para a concretização do projeto de Intervenção, nomeadamente na elabo-

ração da Norma de Procedimento: Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a ONAF, que 

apresentamos no próximo capítulo. 

A informação sobre a situação de saúde, a necessidade de internamento e a incerteza 

face á situação clínica implicam mudanças significativas na pessoa e na família, fatores que de-

vem ser alvo dos cuidados de Enfermagem. O Enfermeiro na prestação de cuidados deve agir 

em tempo útil, sem descorar a informação sobre os procedimentos a realizar. A tomada de 

decisão da pessoa deve ser livre e esclarecida, apenas as pessoas informadas podem tomar de-

cisões conscientes (Fernandes, 2010). Embora a ONAF permita à pessoa falar e manifestar o que 

esta a sentir é importante informar sobre qual o objetivo da terapia, bem como a existência de 

um fluxo de ar com elevada pressão que pode gerar desconforto, promovendo desta forma a 

adesão da pessoa à terapia.  
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Os enfermeiros, visando a promoção da máxima segurança dos cuidados, devem excluir 

a presença de contraindicações à realização de ONAF, bem como garantir que a situação da 

pessoa é elegível para a terapia de ONAF. 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica acarreta níveis de ruido elevados, 

decorrente dos equipamentos e da prestação de cuidados permanentes onde estão envolvidos 

vários profissionais, o ambiente envolvente da pessoa é drasticamente alterado. A terapia de 

ONAF provoca elevados níveis de ruido, pelo grande fluxo de gás envolvido, bem como pelos 

alarmes inerentes à monitorização contínua. Explicar a origem e o significado dos ruídos, diminui 

em muito a ansiedade da pessoa. Os ruídos decorrentes da prestação de cuidados devem ser 

minimizados tendo especial atenção à promoção do sono e repouso da pessoa e a redução da 

incerteza face à situação atual. 

Os efeitos fisiológicos da ONAF são conhecidos, contudo pelo facto de ser uma terapia 

recente, é importante dotar as equipas de conhecimentos científicos sobre o tema. A prestação 

de cuidados de Enfermagem de qualidade é apenas alcançada através da incorporação da úl-

tima evidência científica na prática diária (Ordem dos Enfermeiros, 2018).  

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica implica observação contínua, os 

enfermeiros devem identificar precocemente e monitorizar os efeitos da ONAF, detendo infor-

mação constante sobre a situação da pessoa. A monitorização deve ser sistémica e sistemática, 

podendo ser necessários meios avançados de monitorização invasiva, por forma a assegurar pa-

râmetros vitais constantes e fiáveis (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Em associação as informa-

ções da observação e monitorização constantes é importante conhecer os sinais de sucesso e 

de insucesso da ONAF de forma a delinear estratégias e implementar intervenções que visem a 

melhoria da situação da pessoa (Lopes & Araújo, 2018). 

A ONAF implica tolerância a fluxos de gás elevados, níveis de humidade e temperatura 

definidos, sendo que estes fatores podem ser melhor ou pior tolerados pela pessoa. O enfer-

meiro, visando a melhoria da condição de saúde da pessoa deve vigiar e monitorizar a tolerân-

cia da pessoa ao fluxo de gás, ao nível de humidade e à temperatura, implementado sempre 

que necessário alterações nestes parâmetros que melhorem o conforto e a adesão da pessoa à 

técnica. Estas intervenções devem ser balanceadas tendo em conta os objetivos da terapia e a 

resposta da pessoa  (Lopes & Araújo, 2018). 

A interface utilizada na ONAF é a cânula nasal, à qual é adaptado um arnês que permite 

ajustar a cânula e evitar a fuga de gás. A interface simples garante um maior conforto à pessoa, 

embora esteja descrito como pouco frequente o desenvolvimento de lesões cutâneas. Durante 
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o tempo de permanência em contacto com a pele é importante garantir uma adequada higiene 

e hidratação da face, vigiando regularmente o desenvolvimento de zonas de pressão na face, 

pela cânula nasal, nas narinas pelas almofadas nasais e na cabeça onde é colocado o arnês. A 

higiene oral cuidada e frequente, para além de promover o conforto da pessoa, previne as in-

feções respiratórias pela migração de bactérias (Renda, et al., 2017). 

A ONAF não é isenta de complicações. Embora a literatura descreva os efeitos adversos 

como pouco frequentes, os enfermeiros devem vigiar o seu aparecimento, como exemplo a 

irritação da mucosa nasal ou a rinorreia (Renda, et al., 2017). 

O início da terapia de ONAF, pela complexidade dos cuidados prestados e a necessidade 

de resposta rápida, exige um ambiente com vigilância adequada. Desta forma a pessoa necessita 

de ser alocada à unidade onde sejam assegurados os cuidados necessários, devendo o enfer-

meiro ser responsável por garantir a continuidade dos cuidados. Em caso de transferência, o 

enfermeiro transmite toda a informação pertinente sobre a pessoa, a condição clínica, os parâ-

metros de início da técnica de ONAF, bem como as suas oscilações e a resposta da pessoa à 

terapia, nomeadamente parâmetros monitorizados e as intervenções de Enfermagem realiza-

das. 

  A posição de proximidade dos enfermeiros é o pilar para o sucesso dos cuidados pres-

tados, sendo que a ONAF não é exceção. Os cuidados de Enfermagem prestados à pessoa com 

ONAF são indispensáveis e significam ganhos em saúde para as pessoas. 
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2. PROJETO DE INTERVENÇÃO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM À PESSOA 

SUBMETIDA A OXIGENOTERAPIA NASAL DE ALTO FLUXO 

 

 

A elaboração do Projeto de Intervenção utiliza como referencial a Metodologia Projeto, 

no qual se procura resolver ou minimizar um problema no âmbito da prestação de Cuidados à 

pessoa em situação crítica, sendo a temática selecionada a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

(Ferrito, et al., 2010). 

A realização do projeto de intervenção procura ser um garante à melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados pela promoção da mobilização de conhecimentos e habilidades no 

âmbito da prestação de cuidados à pessoa com ONAF, como o preconizado pelo Regulamento 

das competências comuns do Enfermeiro Especialista no enunciado “B1 – Garante um papel 

dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da 

governação clínica.” e “B2 -  Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em 

programas de melhoria contínua.” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4747). O presente projeto 

visa a otimização do ambiente terapêutico e seguro, minimizando a ocorrência de complicações 

e efeitos adversos, como descrito no Regulamento das competências comuns do Enfermeiro 

Especialista pelo enunciado “B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro.” através da 

elaboração de uma norma de procedimento sobre a ONAF. (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 

4747) O projeto de intervenção pretende ainda, contribuir para a qualidades dos cuidados 

prestados, dando resposta ao definido pelo Regulamento de competências especificas do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica (EMC), no ponto 1 – “Cuida da 

pessoa, família/cuidados a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19363). 

O projeto de Intervenção é composto pelas seguintes fases: Diagnóstico de Situação, 

Objetivos, Planeamento, Execução, Avaliação e Divulgação de resultados que apresentamos em 

seguida. A sua elaboração decorreu durante o Estágio Final – Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente.  
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2.1. Diagnóstico de Situação 

 

O diagnóstico de situação pretende apresentar um modelo descritivo sobre o problema 

identificado (Ferrito, et al., 2010). Ao longo do presente capítulo iremos apresentar a definição 

do problema e a sua análise reflexiva através da metodologia SWOT (Strengths, Weakness, 

Oportunities e Threats). 

 

 

2.1.1. Definição e analise do problema 

 

A prestação de cuidados numa Unidade de Cuidados Intensivos destina-se ao cuidar da 

pessoa em situação crítica, na qual a complexidade dos equipamentos, das técnicas e dos pro-

cedimentos exigem formação específica e especializada (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2018, p.19362) “a pessoa em situação critica 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 terapêu-

tica.” 

Os cuidados de Enfermagem prestados à pessoa em situação critica  

“exigem observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada de 

dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação da pessoa alvo de cui-

dados, de prever e detetar precocemente as complicações, de assegurar uma interven-

ção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 

19363) 

A prestação de cuidados de qualidade à pessoa em situação crítica exige uma vasta mo-

bilização de conhecimentos e habilidades, permitindo responder às necessidades da pessoa a 

vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

A aquisição de competências e a sua consolidação decorre de diversos processos, sendo 

a promoção da melhoria contínua, a atualização constante de acordo com a última evidência 

científica e a criação e implementação de manuais de boas práticas alguns dos fundamentos 

essenciais. 
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A função respiratória está frequentemente comprometida na pessoa em situação crí-

tica, decorrente de diversos processos de doença. Desta forma, a falência respiratória é um de-

safio frequente das equipas de Enfermagem. Pela ameaça à sobrevivência da pessoa que o com-

promisso respiratório acarreta, exige avaliação precoce e contínua, por forma a diagnosticar 

atempadamente alterações e implementar medidas eficientes, que visem a prevenção de com-

plicações ou situações de falência.  

A prestação de cuidados de Enfermagem à pessoa com insuficiência respiratória inclui o 

fornecimento de oxigénio, sendo que atualmente estão disponíveis muitos dispositivos para 

esse efeito, nomeadamente a oxigenoterapia convencional como os óculos nasais, máscaras 

simples, máscaras de Venturi ou máscaras com reservatório. Existem situações graves de insufi-

ciência respiratória nas quais é necessário a ventilação mecânica, que pode ser invasiva ou não 

invasiva (Lopes & Araújo, 2018) 

A oxigenoterapia nasal de alto fluxo é uma terapia de suporte respiratório não invasiva 

que entrega 30-60L/minuto de uma mistura de ar e oxigénio, quente e húmido, através de cânu-

las nasais (Mauri, et al., 2019). 

O uso da técnica de ONAF na UCIP iniciou-se há cerca de 2 anos após a formação de 

alguns elementos da equipa, e após o estabelecimento de algumas parcerias com empresas for-

necedoras de equipamentos para a ONAF. Surge como um importante recurso para o trata-

mento da pessoa em situação crítica, sendo a necessidade de implementar a técnica o motivo 

de muitos internamentos na UCIP. 

O diagnóstico de situação teve início no envio do mail à Enfermeira Responsável da UCIP, 

o qual pretendia identificar as necessidades de melhoria sentidas pela equipa.  

A auscultação das necessidades da equipa foi realizada pela Enfermeira Responsável 

através do reencaminhamento do mail aos chefes de equipa. Através do feedback recebido iden-

tificamos que o desenvolvimento da técnica de ONAF foi o tema sugerido. Foi ainda referida a 

necessidade de criação de um referencial teórico (norma de procedimento) de forma a garantir 

a excelência dos cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF em outros serviços do hospital, 

nomeadamente no Serviço de Urgência. A enfermeira especialista, responsável pela supervisão 

clínica do estágio, detém vastos conhecimentos sobre a ONAF, pois esta área foi desenvolvida 

por si no âmbito da realização de trabalhos académicos, integrados no Mestrado. 

A realização do presente projeto decorre em plena pandemia por Severe acute respira-

tory syndrome coronavirus (SARS-CoV2) na qual a ONAF assume especial relevância sendo a sua 

utilização, recomendação da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, como podemos 
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constatar no descrito pela recomendação 1 – “Sugere-se em doentes com COVID-19 com falên-

cia da oxigenoterapia convencional (SpO2 < 90% com FiO2 ≥40%) um ensaio de oxigenoterapia 

de alto fluxo por cânulas nasais ou ventilação não invasiva (…)” (Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos, 2020, p. 7). 

Face ao exposto e após a análise dos dados na aplicação B-ICU.CARE podemos constatar 

que do total de 218 pessoas internadas na UCIP durante o ano de 2020, 33 pessoas realizaram 

ONAF, o que representa 15,1% das pessoas internadas. Verificamos também que ao longo do 

ano de 2020 se registou progressivamente um aumento do número de pessoas submetidas a 

ONAF, sendo que o último trimestre regista cerca de 43,75% das pessoas submetidas a ONAF no 

ano de 2020. Dados que vêm corroborar a necessidade do presente projeto de intervenção. 

No ano de 2020, pela representatividade do número de pessoas que realizaram ONAF 

durante o internamento, é importante dar feedback à equipa sobre os dados disponíveis, nome-

adamente duração da ONAF, parâmetros iniciais implementados e qual a justificação para o tér-

minus da terapia, bem como as complicações identificadas, entre outros. Propusemos assim a 

realização de um artigo científico, tendo como base um Estudo Observacional Descritivo Retros-

petivo, com o horizonte temporal de 01.01.2020 a 31.12.2020 no qual tentaremos responder à 

seguinte questão: Quais as características e as complicações apresentadas pelas pessoas sub-

metidas a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo na UCIP? 

Assim sendo o presente projeto de intervenção pretende promover a melhoria contínua 

dos cuidados prestados à pessoa em situação crítica na Unidade de Cuidados Intensivos, forne-

cendo a última evidência científica sobre a ONAF, assente na elaboração de uma norma sobre a 

técnica, por forma a perpetuar o efeito do presente projeto de intervenção na prestação de 

cuidados. 

 

 

2.1.2. Análise SWOT 

 

A aplicação da metodologia SWOT à necessidade identificada e ao contexto no qual se 

insere permitiu identificar as fraquezas, as ameaças, as forças e as oportunidades envolvidas no 

processo. A análise reflexiva permite otimizar as forças e as oportunidades identificadas e mini-

mizar o impacto das fraquezas e das ameaças. 
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Figura 2- Análise SWOT 

 

Após a reflexão sobre a análise SWOT podemos identificar qua a força motriz da melho-

ria contínua são os profissionais de saúde. O facto de a equipa de Enfermagem da UCIP estar 

disponível e motivada para melhorar os cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF aliado 

ao envolvimento da Enfermeira Responsável, num contexto tão complexo é uma força impor-

tante para a consecução do presente projeto. 

A existência de uma política de melhoria contínua da qualidade na instituição, é uma 

oportunidade para o desenvolvimento de projetos de intervenção, visando a qualidade dos cui-

dados prestados às pessoas. 

Forças
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em projetos de melhoria contínua

- Disponibilidade da equipa para projetos 
de Melhoria contínua
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cuidados à pessoa submetida a ONAF
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extraordinárias)
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- Dependência da equipa médica na 
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Análise 
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A inexistência de sistematização dos cuidados prestados à pessoa com ONAF é uma das 

justificações para o desenvolvimento do projeto, do qual resulta a elaboração da norma de pro-

cedimento sobre a temática, dando resposta à necessidade identificada. 

Na Unidade de Saúde existe uma crescente necessidade de implementação de ONAF em 

outros serviços, mais intensa durante os picos da Pandemia por SARS-CoV2, aliado ao facto da 

disseminação de informações sobre a eficácia da ONAF ser uma constante entre as equipa de 

Enfermagem e equipas médicas, corresponde a um importante impulso para a melhoria dos 

cuidados. A supressão desta necessidade não seria possível sem os equipamentos necessários, 

nomeadamente ventilador/gerador de fluxo. Atualmente existe disponibilidade de ventiladores 

para realização de ONAF na UCIP, no Serviço de Urgência Médico-cirúrgica (SUMC) e na Unidade 

de Cuidados Intermédios (UCInt). 

 Durante a realização do projeto de intervenção é importante considerar as fraquezas e 

as ameaças identificadas, minimizando o seu efeito no projeto. O contexto atual de pandemia 

condiciona algumas intervenções, como por exemplo a realização de formações, em auditório. 

Para além disso a existência de rácios desadequados, e a constante necessidade de horas extra-

ordinárias, desgasta e desmotiva a equipa de enfermagem. A ONAF é uma técnica que regista 

um desenvolvimento importante a nível nacional e mundial, no tratamento à pessoa em situa-

ção crítica, o facto da otimização da técnica estar dependente da equipa médica pode gerar 

constrangimentos, em especial em equipas com pouca experiência na utilização da ONAF. 

 A análise SWOT permitiu conhecer detalhadamente quais os fatores positivos e negati-

vos que vamos encontrar durante o desenvolvimento do projeto, permitindo o desenvolvimento 

de estratégias de forma a garantir a consecução dos objetivos traçados. 

 

 

2.1.3. Problema  

 

Face ao anteriormente exposto os problemas identificados são: 

• Inexistência de sistematização das intervenções à pessoa submetida a ONAF, no 

hospital. 

• Défice de conhecimentos sobre a ONAF. 

• Necessidade de uniformizar as práticas de manutenção/descontaminação dos 

equipamentos utilizados no alto fluxo. 
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2.2. Objetivo do Projeto de Intervenção 

 

Após a definição e análise do problema é importante definir objetivo geral por forma a 

delimitar o que pretendemos alcançar com a implementação do projeto de intervenção, face ao 

exporto o objetivo geral é: 

• Melhorar a qualidades dos cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF. 

 

O objetivo geral é vasto importa fragmentar em objetivos específicos, que iram nortear 

as nossas intervenções no âmbito do projeto de intervenção, desta forma os objetivos específi-

cos são: 

• Elaborar a norma de procedimento sobre ONAF. 

• Identificar quais as indicações para a descontaminação dos equipamentos e dispo-

sitivos utilizados na ONAF. 

• Divulgar a norma de procedimento sobre a ONAF na equipa de saúde. 

 

 

2.3. Planeamento 

 

A etapa do planeamento permite delinear as estratégias a implementar com vista a al-

cançar os objetivos propostos. Consiste no levantamento dos recursos necessários para a con-

secução dos objetivos, bem como a delimitação temporal para a realização das tarefas. A iden-

tificação dos indicadores de avaliação permitem avaliar a concussão das estratégias e conse-

quentemente dos objetivos. 

 



 
 

Título | Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

Tabela 1 - Planeamento do projeto de intervenção 

Objetivo: Melhorar a qualidades dos cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF. 

Objetivos específicos Estratégias a desenvolver Recursos Indicadores de 
Avaliação Humanos  Materiais Tempo 

Elaborar a norma de 
procedimento sobre 
ONAF. 
 

• Realização pesquisa bibliográfica sobre ONAF  

• Realização a revisão da literatura sobre a ONAF. 

• Colheita de informação sobre os ventiladores/Geradores 

de Fluxo existentes nos serviços onde se realiza ONAF e 

onde é expectável que a técnica seja implementada. 

• Identificação das especificidades de cada ventilador/gera-

dor de fluxo para a realização da ONAF: dispositivos espe-

cíficos. 

• Contacto com os enfermeiros responsáveis por UCIP, 

UCint e SUMC a solicitar colaboração no projeto. 

• Consulta de normas de procedimento sobre a ONAF. 

• Elaboração do protótipo A da norma. 

• Envio do protótipo à enfermeira supervisora, à professora 

orientadora, Enfermeiro responsável da UCInt e do SUMC 

e à equipa de Enfermagem da UCIP. 

• Recolha de sugestões de melhoria ao documento enviado. 

• Elaboração de protótipo B. 

Aluna de 
Mestrado 
Enfermeira 
Supervisora 
Professora 
Orientadora 
Enfermeiros 
Responsáveis 
por: UCIP, 
UCInt. E SUMC 

bases de dados: 
EBSCO e RCAAP. 
Computador 
Entrevista 
Manuais de 
utilização dos 
Ventiladores ou 
Geradores de 
Fluxo 
E-mail 

9 sem Homologação da 
norma na 
instituição. 
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•  Envio do protótipo à enfermeira supervisora, à profes-

sora orientadora, à equipa de Enfermagem da UCIP, UCint 

e SUMC. 

• Recolha de sugestões de melhoria ao documento enviado. 

• Elaboração do documento final. 

• Envio da Norma de procedimento à Comissão de Quali-

dade e Segurança. 

• Envio da Norma de procedimento ao Concelho de Admi-

nistração para homologação. 

Identificar quais as 
indicações para a 
descontaminação 
dos equipamentos e 
dispositivos 
utilizados na ONAF. 

• Análise das normas de Controlo de Infeção vigentes na 

instituição. 

• Análise da especificidade dos dispositivos/equipamen-

tos utilizados na ONAF tendo em conta a sua desconta-

minação. 

Aluna de 
Mestrado 
Enfermeira 
Supervisora 
Professora 
Orientadora 

Normas de 
procedimento no 
âmbito de 
controlo de 
infeção 
Website interno 
do Controlo de 
Infeção. 
Manuais de 
utilização dos 
Ventiladores ou 
Geradores de 
Fluxo 
 

4 sem Incorporação de 
indicações sobre a 
descontaminação 
na norma realizada 

Divulgar a norma de 
procedimento sobre 

• Solicitar a divulgação da homologação da norma de pro-

cedimento, via e-mail para a equipa de saúde. 

Aluna de 
Mestrado 

Computador  
E-mail 
 

2 sem Divulgação da 
norma no sistema 



 
 

 
nov-21 | Página 37 

 

 | Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

a ONAF na equipa de 
saúde 

• Realização do vídeo de divulgação da norma. 

• Envio do vídeo de divulgação ao departamento de co-

municação da Unidade de Saúde. 

• Realização um portefólio com a norma sobre a ONAF e 

a última evidência científica sobre a temática e disponi-

bilizar da UCIP. 

Enfermeira 
Supervisora 
Professora 
Orientadora 
Departamento 
de 
comunicação 
da Unidade de 
Saúde 

de Intranet da 
Instituição 

 

 

2.3.1. Cronograma 

 

Em seguida apresentamos o cronograma das atividades a implementar, com vista à concussão dos objetivos definidos.  

Tabela 2 - Cronograma das atividades a implementar 

 
Objetivos 

Semanas 

Março Abril Maio 

1ª 

Sem 

2ª 

Sem 

3ª 

Sem 

4ª 

Sem 

1ª 

Sem 

2ª 

Sem 

3ª 

Sem 

4ª 

Sem 

1ª 

Sem 

2ª 

Sem 

3ª 

Sem 

4ª 

Sem 

M
el

h
o

ra
r 

a 
q

u
al

id
ad

es
 d

o
s 

cu
id

ad
o

s 
p

re
st

ad
o

s 
à 

p
es

so
a 

su
b

m
et

id
a 

a 
O

N
A

F.
 

Elaborar a norma de procedimento 
sobre ONAF 

            

Identificar quais as indicações para a 
descontaminação dos equipamentos e 
dispositivos utilizados na ONAF. 

            

Divulgar a norma de procedimento 
sobre a ONAF na equipa de saúde 
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2.4. Execução e Avaliação 

 

A etapa de Execução na metodologia de projeto corresponde à operacionalização das 

atividades/estratégias previstas, ultrapassando os problemas que surgem no decorrer do pro-

jeto. É imperioso uma gestão eficiente do tempo com vista a consecução das tarefas propostas 

(Ferrito, et al., 2010). 

A execução do projeto contou com a colaboração da orientadora de estágio e a coorde-

nação por parte da Professora. Foram colocadas em prática as parcerias realizadas nomeada-

mente com a equipa de Enfermagem da UCIP, com os Enfermeiros Responsáveis do SUMC e 

UCInt e as respetivas equipas. A implementação do projeto contribuiu para o desenvolvimento 

de aprendizagens e potenciou a aquisição de competências sobre a temática: ONAF. 

Por forma a facilitar o entendimento da fase de execução do projeto será apresentada 

conjuntamente com a avaliação. Analisamos os objetivos propostos, comparando-os com os 

objetivos alcançados e enunciamos as adaptações realizadas nas atividades propostas. Será 

ainda, apresentada a avaliação contínua realizada em simultâneo com o desenvolvimento do 

projeto. 

A realização do presente projeto tem como ponto de partida a melhoria da qualidade 

dos cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF, dando resposta ao dever de procura de 

excelência dos cuidados prestados definido pela Ordem dos Enfermeiros. 

Como referido anteriormente foram definidos três objetivos específicos, e as respetivas 

estratégias a desenvolver, com vista a consecução do objetivo geral: 1 – Elaborar a norma de 

procedimento sobre a ONAF; 2- Identificar quais as indicações para a descontaminação dos equi-

pamentos e dispositivos utilizados na ONAF e 3 – Divulgar a norma de procedimento sobre a 

ONAF na equipa de saúde. 

Por forma a atingir o objetivo definido e proporcionar impacto direto na segurança dos 

cuidados prestados é importante integrar os pares no projeto de intervenção, através do esta-

belecimento de parcerias. Foi enviado um mail aos enfermeiros responsáveis pela UCIP, UCInt e 

SUMC no qual apresentamos o projeto e solicitamos a colaboração das equipas na elaboração 

da norma de procedimento. A seleção dos serviços UCIP, UCInt e SUMC prende-se com facto de 

receberem pessoas com patologia respiratória e existir atualmente capacidade (recursos huma-

nos, equipamentos e materiais disponíveis) para implementar a ONAF, dispondo de meios de 

monitorização e vigilância avançados que garantem cuidados de qualidade. 
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Objetivo: Elaborar a norma de procedimento sobre a ONAF – o cumprimento deste obje-

tivo pressupõe a incorporação da última evidência sobre a temática da ONAF por forma a ela-

borar um manual de boas práticas, que suporte a prestação de cuidados de Enfermagem de 

qualidade. A revisão da literatura recorreu a bases de dados e após a seleção dos artigos foi 

realizado o enquadramento teórico, apresentado anteriormente. Aquando da realização da pes-

quisa foi possível identificar que atualmente existe pouca informação sobre os cuidados de En-

fermagem à pessoa submetida a ONAF. A ONAF é uma técnica recente em adultos, e registou 

notoriedade nos últimos anos. Ultimamente o seu desenvolvimento foi impulsionado pela pres-

são nos cuidados de saúde gerada durante a pandemia e com as recomendações emanadas por 

organismos como a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.  

A procura da última evidência permitiu identificar que os conhecimentos constantes nos 

artigos selecionados estão em constante mutação. Por exemplo, segundo os autores consulta-

dos o início da ONAF realiza-se com a temperatura de 37º, contudo a vasta utilização permitiu 

comprovar que o valor de 37º é um valor elevado e com baixa tolerância, quando a técnica é 

realizada por longos períodos e com fluxos elevados. Existem autores que comprovaram a efi-

cácia da ONAF utilizando temperatura mais baixas. Após a realização do enquadramento teórico 

sobre a temática é importante selecionar a informação que deverá constar na norma, tornando-

a de fácil compreensão e acesso, contribuído como um recurso efetivo para os enfermeiros na 

prestação de cuidados. 

Na tentativa de aproximar as intervenções de Enfermagem que constam da norma de 

procedimento à realidade efetiva dos cuidados, foi enviado um mail aos serviços a questionar 

quais os geradores de fluxo/ventiladores disponíveis na Unidade de Saúde, com capacidade de 

realizar ONAF. A informação obtida foi que a Unidade de Saúde dispõe dos ventiladores: Phillips 

V60 Plus; Hamilton C1; EVE e Servo U e o Gerador de Fluxo: AIRVO2.  Foi ainda identificado que 

a UCInt tem apenas disponível o ventilador Phillips V60 Plus e o Gerador de Fluxo AIRVO2 e o 

SUMC dispõe apenas no ventilador Hamilton C1 para realização de ONAF. Os restantes equipa-

mentos enunciados estão disponíveis na UCIP. Após auscultação da equipa e da enfermeira res-

ponsável, no decorrer do estágio final, questionando alguns elementos da equipa durante as 

passagens de turno, foi identificado que os equipamentos amplamente utilizados são o ventila-

dor Phillips V60 Plus e o Gerador de Fluxo AIRVO2.    

No que diz respeito à atividade: identificação das especificidades de cada ventilador/ge-

rador de fluxo foi enviado um e-mail à gestora responsável pelos equipamentos a solicitar os 

manuais de utilizador, com vista à incorporação das especificidades de cada equipamento na 
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norma. Não foi possível obter resposta ao e-mail enviado, tendo sido elucidada sobre esta te-

mática pela enfermeira supervisora e pela enfermeira responsável da UCIP. 

Durante a elaboração da norma procuramos identificar outras normas de procedimento 

sobre a ONAF. Concluímos que as normas existentes são de outros países, como por exemplo 

Brasil, e são destinadas à prestação de cuidados a crianças submetidas a ONAF, âmbito onde a 

ONAF é desenvolvida há vários anos.  

Com as informações disponíveis foi elaborado o protótipo A da norma de procedimento: 

Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a ONAF. O protótipo foi enviado para a enfer-

meira supervisora, professora orientadora, enfermeiros responsáveis da UCInt e do SUMC e à 

equipa de Enfermagem da UCIP. Foram recolhidas as sugestões de melhoria e incorporadas no 

documento – protótipo B. O protótipo B foi novamente enviado à enfermeira supervisora, à 

professora orientadora e à enfermeira responsável pela UCIP, obtendo a validação das altera-

ções realizadas. 

Por forma a responder ao 2º objetivo:  Identificar quais as indicações para a desconta-

minação dos equipamentos e dispositivos utilizados na ONAF foi realizada uma pesquisa na base 

de dados do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e 

Resistência ao Antimicrobianos (GCLPPCIRA) na Unidade de Saúde, através do microsite dispo-

nível, identificando as seguintes normas de procedimento como pertinentes para a elaboração 

da norma de procedimento sobre os cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a oxigenote-

rapia nasal de alto fluxo:  Precauções Básicas de Controlo de Infeção, Higiene das Mãos e Des-

contaminação de equipamentos médicos e equipamentos clínicos tendo os seus contributos 

sido incluídos no protótipo B, que em seguida foi enviado ao elemento de Enfermagem que 

constitui o núcleo executivo do GCLPPCIRA na Unidade de Saúde. Embora esta atividade não 

fosse inicialmente prevista, a sua realização e a recolha dos contributos da enfermeira foram 

incorporados na versão final da norma de procedimento, o que se revelou como uma mais-valia 

para a qualidade dos cuidados prestados, sendo um garante à prestação de cuidados seguros. 

Desta forma concluímos, que o objetivo foi alcançado e foi cumprido o cronograma inicialmente 

proposto para a implementação das atividades definidas. 

Após a validação das alterações propostas pelas equipas e a integração dos contributos 

da Enfermeira constituinte do GCLPPCIRA o protótipo B da norma de procedimento foi então 

enviado para a Comissão de Qualidade e Segurança da Unidade de Saúde. Após a apreciação do 

documento pela Comissão foram propostas sugestões de melhoria que foram incorporadas na 
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versão final da Norma de Procedimento. O passo seguinte foi o envio da Norma de Procedi-

mento para o Concelho de Administração da Unidade de saúde, a aguardar homologação. Rela-

tivamente ao cronograma inicialmente definido o envio da norma de procedimento para o Con-

celho de Administração ocorreu 1 semana após o prazo estipulado, contudo o atraso registado 

não teve implicações na consecução do objetivo, desta forma considera-se que o objetivo foi 

atingido com sucesso. 

Relativamente à validação do impacto efetivo da norma na melhoria dos cuidados pres-

tados a norma comtempla a realização de auditorias mensais, através da aplicação da grelha de 

auditoria elaborada. Sendo também primordial para a identificação de aspetos a melhorar na 

prestação de cuidados. 

Relativamente ao 3º objetivo: Divulgar a norma de procedimento sobre a ONAF na 

equipa de saúde, as atividades a desenvolver estavam dependentes da homologação por parte 

do Concelho de Administração, nomeadamente o pedido de divulgação da norma no site interno 

da Unidade de Saúde e a disseminação do vídeo de divulgação da norma. A homologação da 

norma ocorreu 4 semanas após o prazo inicialmente definido no cronograma. Desta forma a 

consecução do último objetivo foi alcançado 6 semanas após o prazo definido. Registou-se alte-

rações nas atividades a desenvolver visto que o pedido de divulgação da norma no site interno 

foi realizado pela Comissão de Qualidade e Segurança e não por nós, está alteração não repre-

sentou constrangimento para a consecução do objetivo. 

Foi elaborado o vídeo de divulgação com o objetivo de dar a conhecer à equipa de saúde 

a existência da norma de procedimento, despertando o interessa da equipa em conhecer a 

norma. Tendo em conta a plataforma onde fica disponível para visualização é importante que 

seja um vídeo curto, por forma a captar a atenção dos profissionais. Após a sua realização e 

edição procedeu-se ao envio do vídeo de divulgação para o Enfermeiro Diretor, que após validar 

encaminhou para o departamento de Comunicação da Unidade de Saúde. A divulgação do vídeo 

ocorreu 1 semana após a divulgação da norma no site interno.  Em simultâneo com estas ativi-

dades foi realizado o portefólio, no qual constam os artigos selecionados para a realização da 

revisão da literatura (descritos na tabela 3 apresentada no Apêndice A - Metodologia de Pes-

quisa – Revisão da Literatura) e a norma de procedimento: Cuidados de Enfermagem a pessoa 

submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo e entregue na UCIP. O portefólio será incorpo-

rado no dossier de normas/protocolos/informações existente na UCIP, de forma a estar acessí-

vel para consulta pelos enfermeiros. Face ao exposto o objetivo definido foi alcançado. A neces-

sidade de adequação do cronograma deveu-se a fatores externos. É possível consultar a Norma 
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de procedimento: Cuidados de Enfermagem a pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto 

Fluxo no Apêndice C.  

O desenvolvimento de normas de procedimento pretende sustentar a tomada de deci-

são dos enfermeiros, garantindo que os cuidados prestados são cuidados seguros, que integram 

a última evidência sobre a temática. 

A prestação de cuidados seguros apenas é possível se pessoa for detentora de todas as 

informações sobre a sua situação. Como tal, a elaboração da norma de procedimento incluiu a 

seguinte intervenção de Enfermagem: Explicar o procedimento: objetivos, complicações e o que 

a pessoa poderá sentir durante a ONAF. A necessidade de realizar ONAF pressupõe uma situação 

grave de insuficiência respiratória, na qual a pessoa vivencia um conjunto de sintomas que lhe 

causam desconforto e incerteza quanto ao futuro. Segundo a Teoria da Incerteza na Doença a 

principal intervenção que promove a diminuição da incerteza é o fornecimento de informação 

por parte dos fornecedores de estrutura, que nesta situação é a equipa de saúde. A situação de 

vulnerabilidade pode ser agravada pela identificação da incerteza como um perigo, desencade-

ado uma situação de instabilidade na pessoa, que irá comprometer a sua adaptação à ONAF e 

consequentemente comprometer o sucesso da técnica. O conhecimento do procedimento e dos 

efeitos que irão surgir com o início da ONAF promove o desenvolvimento de estratégias de co-

ping que visam a redução da incerteza e promove uma gestão adequada das suas emoções, com 

influência positiva no sucesso da técnica. 

Em termos de avaliação global os objetivos iniciais foram alcançados com sucesso, con-

tribuíndo para a consecução do objetivo de melhoria da qualidade dos cuidados prestados à 

pessoa submetida a ONAF. Os obstáculos identificados foram ultrapassados, os ajustes às ativi-

dades a implementadas foram pertinentes para a consecução dos objetivos. As parcerias contri-

buíram para a inclusão dos pares do projeto proporcionando-lhes sentimento de pertença à 

norma e incorporando os seus contributos. Os colegas partilharam feedback positivo relativa-

mente ao desenvolvimento do projeto, dando contributos importantes, baseados na experiên-

cia diária de cuidado à pessoa submetida a ONAF. 

Face ao exposto o presente projeto contribuiu para a melhoria da qualidade dos cuida-

dos prestados à pessoa submetida a ONAF. 
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2.5. Divulgação dos resultados 

 

A divulgação dos resultados de um projeto permite dar conhecimento do investimento 

na melhoria dos cuidados e partilhar informações científicas com as equipas de cuidados 

(Ferrito, et al., 2010). A divulgação do presente projeto pretende alcançar o máximo de profis-

sionais de saúde, potenciando a visibilidade e os resultados do projeto.  

Foi selecionado como método de divulgação do presente projeto, a elaboração e disse-

minação de um vídeo no site interno da Unidade de Saúde. O site interno da Unidade de Saúde 

é um dos “rostos” da instituição sendo a página de abertura disponível nos computadores da 

Unidade de saúde, onde o profissional tem acesso as ferramentas/funcionalidades da Unidade 

de Saúde. Desta forma selecionou-se um vídeo de curta duração no qual apresentamos em li-

nhas gerais o projeto. Pretendemos suscitar o interesse dos profissionais de saúde na Norma de 

Procedimento. A utilização da imagem e da voz teve como objetivo captar a atenção dos profis-

sionais em ouvir a mensagem. Para a realização do vídeo de divulgação elaborou-se o slide de 

apresentação e o guião que pode consultar no Apêndice B – Slide de apresentação e guião para 

a elaboração do vídeo de divulgação. 

A utilização do site interno da Unidade de Saúde permitiu divulgar a norma de forma 

eficiente, abrangendo grande número de profissionais de saúde. Tendo em conta o tempo de 

pandemia e as dificuldades registadas na realização de formação em serviço, a estratégia sele-

cionada correspondeu com o que era pretendido, contudo ponderamos ser uma mais valia a 

realização de um poster com a informação relevante sobre a prestação de cuidados à pessoa 

submetida a ONAF e a sua fixação nos serviços onde é possível realizar a técnica, facilitando o 

acesso dos profissionais à informação. 

Considera-se que o meio de divulgação tornou visível o projeto de intervenção e conse-

quentemente transmitiu o ideal de melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. 

 

 Partido do enquadramento teórico e conceptual e da apresentação do projeto de Inter-

venção: Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a ONAF, é apresentada a analise e refle-

xão do processo de desenvolvimento e aquisição de competências do enfermeiro especialista 

em EMC-PSC, expondo os contributos para o desenvolvimento de competências alcançados pela 

vivência de experiências em estágio. 
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3. ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM 

ENFERMAGEM 

 

 

O enfermeiro especialista é definido pela Ordem dos Enfermeiros (2017) como 

“aquele que detém um conhecimento aprofundado num domínio específico de Enfermagem, 

tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde, que 

demonstram níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, traduzidos num con-

junto de competências especializadas relativas a um campo de intervenção.” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2017, p. 1) 

Competência é definida como um conjunto de saberes, um agir complexo que tem como 

base conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos externos, ligados à formação e experiência 

realizada ao longo do tempo. Desta forma, a vivência de experiências e situações deve ser ma-

ximizada fornecendo oportunidades de aquisição/desenvolvimento/consolidação de competên-

cias pelo enfermeiro. A experiência revela-se preponderante para o processo de desenvolvi-

mento/consolidação de competências pelo Enfermeiro Especialista, permitindo que se torne pe-

rito na prestação de cuidados, numa determinada área (Ordem dos Enfermeiros, 2017).  

 

O presente relatório de estágio faz parte do processo de obtenção de grau de Mestre, 

como tal é importante referir que segundo o artigo 15º, ponto 1, da Lei nº 63/2016 o grau de 

mestre é conferido aos que demonstrem: 

• Ser detentores de conhecimentos e capacidade de compreensão aprofundadas, a partir 

dos conhecimentos e capacidades obtidos no 1º ciclo, permitindo e constituindo a base 

de desenvolvimento em situações como a investigação. 

• Sabedoria para aplicar os seu conhecimentos e capacidades de compreensão e de reso-

lução de problemas nos contextos da sua área de estudo. 

• Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, em situações 

de limitação de informação desenvolver soluções, tendo em conta as implicações e res-

ponsabilidades éticas e sociais. 

• Ter capacidade de comunicar as conclusões, conhecimentos e raciocínios de forma clara 

e sem ambiguidades aos pares (especialistas e não especialistas). 
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• Competências que promovam a aprendizagem ao longo da vida. (Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, 2016). 

Tendo em conta os discriminadores definidos anteriormente, em seguida serão apre-

sentadas as aptidões, conhecimentos e competências de mestre em Enfermagem definidas pela 

Associação de Escolas, na Proposta de Mestrado Integrado em Enfermagem, que são parte in-

tegrante da reflexão sobre o desenvolvimento de competências especializadas em Enfermagem: 

• “Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada;  

• Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfer-

magem baseada na evidência; 

• Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éti-

cas, profissionais e sociais;  

• Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida; 

• Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares 

e intersectoriais; 

• Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pa-

res e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde 

em geral e da Enfermagem em particular;  

• Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 

de especialidade.” (A3ES, 2015, p. 27) 

 

O estágio de Enfermagem à pessoa em situação crítica decorreu no Serviço de Urgência 

Geral e o estágio final realizou-se na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. A reflexão 

sobre o processo de aquisição e desenvolvimento de competências é precedido de uma descri-

ção sumária dos contextos. 

 

2.1. Serviço de Urgência Geral 

 

O Centro Hospitalar assegura a prestação de cuidados de saúde diferenciados e dá res-

posta à população da área de influência que compreende um total de 328 732 mil habitantes. 

(Ministério da Saúde, 2020). 
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 No que concerne ao Serviço de Urgência Geral (SUG), é classificado como urgência mé-

dico-cirúrgica, na qual estão ainda disponíveis a Via Verde Acidentes Vascular Cerebral (AVC) e 

Via Verde Coronária. O SUG dispõe das valências de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia, 

Anestesiologia, Cardiologia, Neurologia, Patologia Clínica, Medicina Intensiva, Imunohemotera-

pia e Diálise em permanência. As valências de Imagiologia e Gastroenterologia são asseguradas 

de segunda a domingo das 9h às 24h, Psiquiatria das 9h às 22h e Otorrinolaringologia e Oftal-

mologia de segunda a sábado das 8h às 22h (Ministério da Saúde, 2020). 

  No que diz respeito aos recursos humanos do SUG a equipa fixa de enfermeiros é cons-

tituída por 97 enfermeiros. A enfermeira Coordenadora e o 2º elemento do serviço em funções 

de gestão, ambos especialistas em Enfermagem de Reabilitação e em Enfermagem Médico-ci-

rúrgica, respetivamente. Atualmente com um 3º Elemento em funções de Gestão da Área dedi-

cada ao atendimento de doentes Respiratórios (ADR) – pela situação atual de pandemia, tam-

bém especialista em Médico-cirúrgica. Os restantes enfermeiros encontram-se divididos por 5 

equipas com horários rotativas entre si, assegurando os cuidados 24h/dia. Cada equipa têm um 

chefe de equipa, também ele especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica, e segundos e ter-

ceiros elementos, que substituem o chefe de equipa na sua ausência. O chefe de equipa é res-

ponsável por assegurar a distribuição dos elementos pelos postos de trabalho, a distribuição é 

feita mensalmente pelo chefe de equipa, respeitando a rotação dos elementos pelos postos de 

trabalho e a adequação às funções a desempenhar. Relativamente aos Enfermeiros especialistas 

existem 9 enfermeiros especialistas em Enfermagem médico-cirúrgica, 9 enfermeiros especia-

listas em Enfermagem de reabilitação e 1 enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiá-

trica. 

 O estágio em Enfermagem à pessoa em situação crítica, no SUG, decorreu do dia 2 de 

novembro de 2020 a 14 de dezembro de 2020, com a duração de 144h, para a sua realização 

foram definidas atividades a desenvolver com base no Regulamento de Competências Comuns 

do Enfermeiro Especialista e do Regulamento de Competências Especificas do Enfermeiro Espe-

cialista em Enfermagem Médico-cirúrgica: pessoa em situação crítica (Pré-projecto do estágio 

em Enfermagem à PSC - Apêndice D). O estágio iniciou-se pela apresentação do serviço (estru-

tura orgânica e funcional) e dos restantes elementos da equipa pela enfermeira supervisora. Ao 

longo da primeira e segunda semana foram identificadas as principais ligações com outros ser-

viços, nomeadamente com a Imagiologia, o laboratório de hemodinâmica (via verde coronária), 

a unidade de doenças cerebrovasculares (via verde Acidente Vascular Cerebral), a Unidade de 
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Cuidados Intensivos e o Bloco Operatório.  Durante a realização do estágio realizamos uma ses-

são de formação sobre a temática oxigenoterapia nasal de alto fluxo, como resposta a uma ne-

cessidade de formação identificada. A descrição e análise da sessão de formação será apresen-

tada juntamente com a análise do desenvolvimento de competências. A enfermeira supervisora 

é especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica e assume funções de chefia de equipa, e ainda 

é o elo de ligação ao Controlo de Infeção do Centro Hospitalar. 

 

 

2.2. Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente  

  

A Unidade de Saúde tem uma área de influência direta de 5.309,04 Km com uma densi-

dade populacional média de 18,44 habitantes por Km2, aos quais garante a prestação de cuida-

dos, no âmbito de cuidados de saúde primários e de cuidados hospitalares.  

A Unidade de Cuidados Intensivos está em funcionamento desde o ano de 2005, inicial-

mente com disponibilidade para 7 doentes (com 1 quarto para isolamento). Atualmente, após 

as obras de ampliação, realizadas no início do ano de 2021, apresenta capacidade para 11 do-

entes, dos quais 5 em quartos de isolamento (Palmeirinha et al., 2018). 

 A equipa de Enfermagem na UCIP é composta por 27 enfermeiros. A enfermeira respon-

sável é enfermeira especialista em Enfermagem de Reabilitação. Os enfermeiros estão divididos 

em 5 equipas, com horários rotativos, assegurando os cuidados durante 24/h. Cada equipa tem 

um chefe de equipa, e um segundo elemento, responsável pela distribuição dos enfermeiros e 

dos assistentes operacionais, realizada a cada turno, de acordo com as especificidades dos do-

entes e as necessidades do serviço.  

No serviço existem 6 enfermeiros especialistas, dos quais 5 enfermeiros são especialis-

tas em Enfermagem Médico-Cirúrgica e 1 enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilita-

ção. Os enfermeiros especialistas estão integrados nas equipas assegurando que pelo menos um 

elemento da equipa seja especialista.  

A UCIP é classificada como nível III, apresentando um rácio mínimo de 1:2 (Ordem dos 

Enfemeiros, 2018). 

O Estágio final, na UCIP, teve início no dia 18 de janeiro de 2021 e término a 28 de maio 

de 2021, no qual realizamos 336h em contexto de prestação de cuidados. Com vista à consecu-

ção dos objetivos definidos para o estágio final, foi elaborado o Pré-projecto do estágio final, no 

qual estão definidas atividades a implementar, que constam do Apêndice E. O estágio teve início 
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com apresentação da estrutura orgânica e funcional do serviço pela Enfermeira responsável. No 

momento foi entregue o manual de integração de enfermeiros no serviço, onde constam as in-

formações importantes sobre o funcionamento da unidade, nomeadamente os recursos físicos, 

tecnológicos e humanos; as aplicações informáticas utilizadas na prestação de cuidados; o modo 

de utilização eficaz e segura dos equipamentos disponíveis; as principais drogas utilizadas na 

prestação de cuidados, bem como a sua forma de preparação e administração e os principais 

conhecimentos teóricos a mobilizar para a prestação de cuidados à pessoa em situação crítica 

na UCIP. Foi apresentada a enfermeira supervisora, sendo que é Mestre em Enfermagem e en-

fermeira especialista em Enfermagem médico-cirúrgica, e ainda é o elemento de ligação à co-

missão de Qualidade e Segurança da Unidade de Saúde. No decurso do estágio final realizou-se 

o projeto de intervenção: Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a oxigenoterapia nasal 

de alto fluxo, apresentado anteriormente e cuja análise e contributo para o desenvolvimento de 

competências será apresentado em seguida. 

 

 

2.3. Competências comuns do enfermeiro especialista e aptidões, conheci-

mentos e competências de mestre em Enfermagem 

  

O exercício da Enfermagem apresenta como quadro de referência o Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros, o Código Deontológico do Enfermeiro, os Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem Gerais e Especializados, na área de Enfermagem à PSC, 

e as Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais e Especializados, sendo que todo o enfer-

meiro deve nortear a sua atuação pelo descrito nestes documentos (Ordem dos Enfermeiros, 

2017). 
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A prestação de cuidados à pessoa em situação critica implica uma atuação segura e ime-

diata, com o objetivo de garantir a sobrevivência da pessoa e a sua recuperação com qualidade 

de vida. Olhando diretamente para o objetivo da prestação de cuidados, à manutenção do su-

porte vital da pessoa, incorremos no risco de descorar os problemas éticos inerentes à prestação 

de cuidados à PSC (Nunes L. , 2015). 

 O foco da Enfermagem é a pessoa.  Desta forma, qualquer situação de relação com o 

outro, deve estar suportada no respeito pela dignidade humana e pelos valores da pessoa, sendo 

que, todas as intervenções de Enfermagem estão sujeitas a um conjunto de valores, normas, 

interesses e princípios (Nunes L. , 2018).  

 No artigo 99º do Código Deontológico (Lei n.º 156/2015 - Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros - 2015) estão consagrados os princípios gerais do exercício profissional. No presente 

artigo é reconhecido que a prática de Enfermagem deve ter a preocupação de defender a 

libertade e a dignidade da pessoa humana. Como valores universais a respeitar na relação com 

a pessoa: a igualdade, a liberdade responsável, a verdade e a justiça, o altruísmo e a 

solidariedade e a competência e o aprerfeiçoamento profissional. O mesmo artigo refere ainda 

que os princípios orientadores da prática são: a responsabilidade decorrente do papel que o 

enfermeiro assume na Socideade, o respeito pelos direitos humanos  e a excelência do exercício 

da profissão.  

 A prestação de cuidados à PSC, pela sua especificidade e o recurso a meios avançados 

de vigilância, monitorização e tratamento, representa um aumento significativo da condição de 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista: 

• A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especi-

alidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a 

deontologia profissional. 

• A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e 

as responsabilidades profissionais. 

Aptidões, conhecimentos e competências de mestre em Enfermagem: 

• 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. 
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vulnerabilidade que a situação clínica, por si só, acarreta. Torna-se importante refletir sobre os 

problemas éticos inerentes à prestação de cuidados à PSC. 

 Durante a prestação de cuidados nos estágios realizados, esteve sempre presente o res-

peito pela dignidade da pessoa humana, como consagrado no Artigo 1º da Constituição da Re-

pública Portuguesa (Constituição da República Portuguesa. Diário da República: Série I, n.º 

86/1976 de 1976-04-10, 2021). A tomada de decisão incluiu, sempre que possível, a pessoa, 

estando esta livre e esclarecida para tomar as suas decisões. O âmbito de prestação de cuidados 

à PSC pela rapidez e complexidade, implica uma atuação estruturada garantindo que a transmis-

são de informação à pessoa não é negligenciada, respeitando o artigo 105º do Código Deonto-

lógico (2015) – Do dever de Informação. Aquando da realização de intervenções, como por 

exemplo o cateterizar o acesso venoso ou monitorização eletrocardiográfica, foi sempre questi-

onado o consentimento à pessoa, precedido da explicação sobre o que ia ser realizado, respei-

tando o princípio da autonomia da pessoa.  

 O desenvolvimento de parcerias com a pessoa no planeamento do plano terapêutico foi 

uma das preocupações, corroborando o descritivo dos Padrões de qualidade dos cuidados de 

Enfermagem “o estabelecimento de parcerias com o cliente no planeamento do processo de 

cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p. 14) Sempre que não foi possível incluir a pessoa na 

tomada de decisão, pela sua condição clínica, a tomada de decisão decorreu em ambiente mul-

tidisciplinar, visando a obtenção dos melhores cuidados para a pessoa. A tomada de decisão, 

nestas circunstâncias, teve em conta o respeito pelos princípios da bioética: beneficência, não-

maleficência, respeito e justiça, procurando informações sobre a existência de manifestações 

de vontade da pessoa, junto dos familiares ou verificando a existência de Testamento Vital, no 

qual a pessoa expressou a sua vontade em relação aos cuidados de saúde. 

 Relativamente ao respeito pela vontade da pessoa ocorreu uma situação bastante mar-

cante no decorrer do estágio final. Um senhor em situação de choque séptico com falência mul-

tiorgânica e necessidade de elevadas medidas de suporte de órgão, como ventilação invasiva, 

perfusão de terapêutica vasopressora e técnica de substituição renal. Após alguns dias surge a 

necessidade de realizar uma transfusão de concentrado de eritrócitos, contudo pela sua religião, 

o senhor não consentia a implementação destas medidas. Face ao exposto foi realizada uma 

reunião com os familiares sobre o assunto de modo a corroborar a decisão prévia do senhor e 

foi ainda possível, através da consulta do processo clínico, identificar a sua manifestação de von-
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tade, expressa a um elemento da equipa na admissão hospitalar. A decisão da pessoa foi respei-

tada pela equipa multidisciplinar, sendo alvo de discussão no seio da equipa promovendo a re-

flexão sobre a temática.  

 

A pessoa a quem prestamos cuidados traz consigo um conjunto de valores e crenças que 

devem ser respeitados em todos os contactos, procurando as melhores e mais adequadas res-

postas para a pessoa. A prestação de cuidados realizada foi ao encontro do enunciado no docu-

mento Padrões de qualidade dos cuidados de Enfermagem garantindo “o respeito pelas capaci-

dades, crenças, valores e desejos da natureza individual do cliente” (Ordem dos Enfermeiros, 

2001, p. 14). 

 A intervenção do enfermeiro especialista no cuidado à PSC, pelos conhecimentos e ex-

periência exigidos, proporciona uma posição sólida que permite identificar situações em que a 

evolução desfavorável que a pessoa apresenta irá inevitavelmente culminar na morte. Durante 

o estágio em Enfermagem à pessoa em situação crítica foram identificadas situações em que a 

gravidade da situação clínica era irreversível, na qual a equipa pretendia realizar intervenções 

inúteis, face à situação clínica da pessoa, que apenas iriam proporcionar dor e desconforto numa 

situação de elevada vulnerabilidade. Neste contexto, foi possível participar no processo de to-

mada de decisão junto da equipa multidisciplinar e tomar a melhor decisão para a pessoa, evi-

tando medidas de obstinação terapêutica.  

 A tomada de decisão em Enfermagem implica questões éticas e deontológicas, quer a 

decisão seja tomada em parceria com a pessoa ou por ela em situações de impossibilidade para 

decidir. Deve ser norteada pela última evidência científica e pelo dever de cuidado inerente à 

prestação de cuidados (Nunes L. , 2018). 

Em muitas situações em que a pessoa não pode expressar a sua vontade, a equipa de 

saúde informa os familiares ou pessoa de referência sobre o que está a acontecer. Durante o 

estágio em Enfermagem à pessoa em situação crítica fomos confrontados com o pedido de 

informações por parte dos familiares. Em fases iniciais de estabilização da pessoa as informações 

disponíveis são ainda pouco concretas e têm como objetivo tranquilizar os familiares, 

informando sobre as intervenções implementadas. Numa fase posterior, com maior 

conhecimento da situação, a equipa fornece informações mais detalhadas.  

 Relativamente a informação sobre as pessoas internadas na UCIP, tendo em conta a 

situação pandémia em que o estágio decorreu, a equipa de Enfermagem no primeiro contacto 

com a família, por telefone, define o familiar de referência e é acordada uma hora para  o familiar 
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telefonar e receber informações da equipa de Enfermagem e da equipa médica. A familia tem 

oportunidade de acompanhar a evolução do familiar e existir uma continuidade no processo de 

transmissão de informação. É realizado agendamento de visitas presenciais. Antes da sua 

realização, decorre uma conversa com os elementos da equipa de Enfermagem e médica, 

informando sobre a situação clínica atual e o estado em que irá encontrar o seu familiar. 

Foi possível estabelecer contactos, via telefone, com familiares das pessoas internadas, 

e facultar as informações sobre a situação da pessoa no âmbito dos cuidados de Enfermagem e 

o esclarecimento de questões. Correspondendo ao enunciado nos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em EMC- PSC, onde refere a importância da “gestão da comunicação 

interpessoal e da informação à pessoa e família face à complexidade da vivência de processos 

de doença crítica e ou falência orgânica.” (Ordem dos Enfermeiros, 2017, p. 11) 

 Durante a prestação de cuidados à PSC no estágio de Enfermagem à PSC e no estágio 

final, foram realizadas intervenções tendo em conta o respeito pela privacidade da pessoa, re-

correndo às cortinas individuais. Em contextos de cuidados com recurso físicos complexos, como 

o SUG, recorreu-se a biombos ou foram utilizadas salas independentes, por forma a garantir a 

privacidade da pessoa, aquando da prestação de cuidados. 

 Na sua atuação o enfermeiro está obrigado ao sigilo profissional, conforme descrito no 

artigo 106º da Deontologia Profissional. Toda a informação da pessoa, decorrente do processo 

de cuidar, é confidencial devendo ser dada apenas à pessoa e a quem estiver implicado no plano 

de cuidados (Assembleia da República, 2015).  

O cuidar da pessoa em situação crítica em sala de reanimação condiciona forte 

ansiedade na pessoa e na família. A necessidade de cuidados em sala de reanimação, pela situ-

ação emergente que a pessoa apresenta, implica que a mesma seja incapaz de identificar o sig-

nificado das ações da equipa, dos seus movimentos e dos ruídos subjacentes à prestação de 

cuidados complexos. Sendo que a prinicpal fonte de ansiedade é a falta de informação sobre a 

situação da pessoa. Todas as informações sobre os cuidados devem ser fornecidas de forma 

clara e sucinta, questionando a pessoa sobre a informação a fornecer aos familiares.  

A situação urgente ou emergente que a pessoa apresenta é geradora de incerteza, pela 

impossibilidade de encontrar o significado para as sensações físicas que está a vivenciar. Se-

gundo a Teoria da Incerteza na Doença a gestão da incerteza é necessária para alcançar a adap-

tação à situação clínica atual. Durante a realização do estágio foram prestados cuidados a pessoa 

em situação urgente ou emergente em sala de reanimação por agravamento da doença crónica 
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pré-existente, situação vivenciada recorrentemente pela pessoa. Esta situação, pela familiari-

dade com os acontecimentos, promove a diminuição dos níveis de incerteza. A pessoa era de-

tentora de informação sobre a atuação da equipa e quais as intervenções a implementar. Se-

gundo a Teoria da Incerteza na Doença a estrutura dos estímulos, previamente conhecida, e a 

informação disponibilidade pelos profissionais de saúde são importantes contributos para a re-

dução da incerteza na doença. 

 

 Para a realização do Estudo Observacional Descritivo Retrospetivo foi necessário 

consultar os processo clínico, acedendo a informações confidenciais, razão pela qual foi 

realizado um pedido de parecer à Comissão de Ética acompanhado do Protoclo de Investigação, 

como garante ao anonimato e à confidencialidade das informações obtidas (Parecer da 

comissão de ética em Anexo A e Protoclo de Investigação Apêndice F, respetivamente). Desta 

forma, garantimos a confidencialidade e a segurança das informações da pessoa. 

A tomada de decisão em Enfermagem é fundamentada em princípios éticos, deontoló-

gicos e jurídicos (Fernandes, 2010). Face ao exposto, consideramos ter desenvolvido competên-

cias no Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal conforme o Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista. Ressalvamos o contributo da Unidade Curri-

cular de Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem. Foram também alcançadas os conheci-

mentos, aptidões e competências de Mestre em Enfermagem: “Tem capacidades para integra-

ção de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações complexas, com ponderação 

sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais.” (A3ES, 2015, p. 27) 
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A prestação de cuidados de qualidade caracteriza-se por um elevado grau de competên-

cia profissional e organizacional, tal apenas pode ser alcançado se tiver como base a melhoria 

contínua da qualidade. A procura da excelência da prática visa encontrar as práticas mais efici-

entes e as mais eficazes, ou seja, as boas práticas (Nunes L. , 2018). 

 Com vista ao desenvolvimento de competências no âmbito da melhoria contínua da 

Qualidade no Estágio em Enfermagem à PSC foi identificada uma oportunidade de melhoria: a 

necessidade formativa da equipa sobre os cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a 

ONAF. Face ao exposto realizou-se um plano de formação sobre a temática, tendo como princi-

pal objetivo capacitar os enfermeiros do SUG para a prestação de cuidados à pessoa submetida 

a ONAF. Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: Transmitir aos enfermeiros 

do SUG conhecimentos teóricos sobre a técnica de ONAF; descrever aos Enfermeiros do SUG a 

técnica de ONAF; informar os enfermeiros do SUG sobre o início, monitorização, sinais de su-

cesso e de insucesso da ONAF e por fim partilhar com os enfermeiros do SUG os cuidados de 

Enfermagem que promovem o conforto e a melhoria da adesão da pessoa à técnica de ONAF. 

Neste sentido, foi elaborado o plano de sessão (Plano de sessão de formação em Apêndice G) 

com vista à consecução dos objetivos definidos.  

Após realização do enquadramento teórico sobre a ONAF, com recurso à última evidên-

cia científica sobre a temática, foi realizada e enviada, via e-mail, para a equipa de Enfermagem 

do SUG a apresentação PowerPoint com áudio, na qual foi transmitida a informação pertinente 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista: 

• B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das 

iniciativas estratégias institucionais na área da governação clínica. 

• B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em pro-

gramas de melhoria contínua. 

• B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

Aptidões, conhecimentos e competências de mestre em Enfermagem: 

• Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na 

formação dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a inves-

tigação e as políticas de saúde em geral e da Enfermagem em particular. 

• Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 

multidisciplinares e intersectoriais. 
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sobre a temática. Como forma de colocar ao dispor da equipa a última evidência científica, foi 

enviado um portefólio com artigos científicos, mas pertinentes para a prestação de cuidados de 

Enfermagem, para consulta posterior pelos enfermeiros. 

A elaboração do plano de formação no SUG foi ao encontro do Programa de Acreditação 

para Organizações de saúde - Healthcare Accreditation and Quality Unit, em curso no Centro 

Hospitalar, no qual está implicado o cumprimento de normas de qualidade definidas, das quais 

se destaca a norma referente à Educação, Formação e Desenvolvimento Pessoal. 

 

 A Unidade de saúde onde decorreu o estágio Final – UCIP, com vista ao cumprimento 

do plano estratégico a nível hospitalar e consequentemente a nível nacional, criou a Comissão 

de Qualidade e Segurança do Doente, que apresenta 8 eixos estratégicos de ação: 1 – Aumentar 

a cultura de segurança do ambiente interno; 2 – Prevenir e controlar as infeções e as resistências 

aos antimicrobianos; 3 – Aumentar a segurança cirúrgica; 4 – Aumentar a segurança na utilização 

da medicação; 5 – Assegurar a identificação inequívoca dos doentes; 6 – Prevenir a ocorrência 

de úlceras de pressão; 7 – Prevenir a ocorrência de quedas; 8 – Assegurar a prática sistemática 

de notificação, análise e prevenção de incidentes (Palmeirinha et al., 2018). 

 A cultura de segurança é definida como um estilo, uma competência de gestão e o re-

sultado final de um conjunto de valores individuais, atitudes, perceções e padrões de compor-

tamento que determinam o compromisso da instituição no que diz respeito à segurança dos 

doentes (Ministério da Saúde, 2015). Relativamente ao aumento da cultura de segurança do 

ambiente interno e consequentemente promoção da melhoria contínua da qualidade dos cui-

dados, foi possível contribuir através da implementação do Projeto de Intervenção. Aquando o 

início do estágio final, a equipa de Enfermagem da UCIP partilhou a necessidade de criação de 

um referencial teórico sobre a ONAF. A existência de uma norma de procedimento não visa 

apenas suprimir a necessidade de suporte teórico, mas promover a excelência dos cuidados de 

Enfermagem prestados à pessoa submetida a ONAF, com especial enfase nos serviços UCIP, 

SUMC e UCInt, pois reúnem as condições necessárias para a sua realização, nomeadamente re-

cursos humanos, equipamentos e materiais. A elaboração da norma de procedimento, contou 

com diversas parcerias, nomeadamente a equipa da UCIP, SUMC e UCInt, promovendo a inte-

gração dos pares no projeto e a normalização dos cuidados prestados à pessoa com ONAF. O 

projeto de intervenção contribuiu para a criação de um ambiente seguro à prestação de cuida-

dos disponibilizando um manual de boas práticas para a equipa de Enfermagem. 
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 A segurança das pessoas é colocada como prioritária na intervenção dos cuidados de 

saúde, sendo essencial para a prestação de cuidados de qualidade (Ordem dos Enfermeiros, 

2006). Todos as intervenções junto da pessoa são passíveis da ocorrência de incidentes. A admi-

nistração de medicação, pelas suas características, confere elevado risco de ocorrência de inci-

dentes. A literatura indica que entre 8% a 10% dos doentes internados em cuidados intensivos 

são vítimas de incidentes devido a práticas pouco seguras na utilização da medicação (Ministério 

da Saúde, 2015). Na UCIP não existe unidose da pessoa, devido a constante gestão do regime 

terapêutico, contudo existe stock de medicação (Oral e Endovenosa). Está em implementação 

na Unidade de Saúde o sistema de alerta da medicação Look-alike sound-alike (LASA), com vista 

à prevenção de ocorrência de incidentes. Na UCIP o enfermeiro responsável pela pessoa, no 

turno da manhã, seleciona a medicação para as 24h seguintes, de acordo com a prescrição te-

rapêutica, sendo que os enfermeiros dos turnos seguintes realizam nova validação da terapêu-

tica aquando da sua administração, realizando a dupla verificação da terapêutica. O sistema in-

formático disponível na UCIP apresenta um sistema de alerta. Sempre que ocorrem alterações 

terapêuticas surge um sinal de alerta no layout do sistema, que o enfermeiro necessita de vali-

dar, tomando conhecimento das alterações terapêuticas realizadas. 

 A administração de terapêutica no SUG é realizada através do sistema ALERT®. Sempre 

que o clínico prescreve, surge um alerta vermelho associado ao nome da pessoa, que carece de 

validação pelo enfermeiro após a sua realização.  

 A administração terapêutica respeitou as melhores práticas com vista à prevenção de 

erros. A destacar a utilização da ferramenta de validação “9 certos”: medicamento certo, hora 

certa, dose certa, via certa, doente certo, registo certo, preparação certa, conhecimento certo 

e educação certa (Sales et al., 2018). 

Em situações de urgência e emergência que necessitam de uma resposta imediata, o 

elevado número de pessoas e de profissionais de saúde potenciam a probabilidades de ocorrên-

cia de incidentes relacionados com a identificação das pessoas (Ministério da Saúde, 2015). No 

que diz respeito à identificação inequívoca do doente é importante refletir sobre as duas reali-

dades onde decorreram os estágios. 

No SUG, pela dinâmica do serviço, a identificação das pessoas é realizada através da 

pulseira de triagem e em situações de pessoas em maca, para além da pulseira é colocada a 

identificação na maca. Na UCIP, pelo facto de o ambiente ser bastante controlado, com a uni-

dade do doente individualizada, a pessoa apresenta apenas a pulseira de identificação. São al-

gumas das estratégias implementadas para manter o ambiente seguro. 
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Em ambos os contextos onde decorreram os estágios, existe sistema informático para a 

realização de colheita de produtos biológicos, que emite a etiqueta com todas as informações 

necessárias. Aquando da realização da colheita de produtos biológicos realizávamos a verifica-

ção dos dados constantes da etiqueta e a correspondência com a pessoa, e após a colheita pro-

cediamos a etiquetagem dos tubos/recipientes de colheita. 

A administração de sangue e hemoderivados utiliza o sistema Gricode®, que realiza a 

verificação dos componentes sanguíneos em rede com o serviço de imunohemoterapia e com 

recurso a códigos de barras, por forma a minimizar a ocorrência de incidentes com elevada im-

plicação para a pessoa. 

 A notificação dos incidentes de segurança permite a identificação precoce e a minimiza-

ção os riscos, perigos e vulnerabilidades das instituições, desencadeando aprendizagens a partir 

dos erros identificados (Ministério da Saúde, 2015). No decorrer do estágio final foi possível 

assistir a uma formação sobre o sistema de notificação de incidentes. A formação foi promovida 

pela Comissão de Segurança e Qualidade dos doentes e tinha como principal objetivo promover 

a notificação de incidentes através do sistema nacional de notificação de incidentes - Notifica®. 

Atualmente é o sistema em utilização na Unidade de saúde e sempre que seja identificado um 

incidente deve ser comunicado na plataforma, para posterior análise/avaliação pela comissão e 

caso se justifique, se proceda à implementação de medidas corretivas, tendo como objetivo a 

melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados prestados. 

Para alcançar a prestação de cuidados segura é importante refletir sobre a nossa reali-

dade procurando identificar os riscos reais e potenciais, intervindo pró ativamente para reduzir 

a ocorrência de erros, e desta forma promover a qualidade dos cuidados e a segurança das pes-

soas. 

Face ao exposto, consideram-se atingidas as competências comuns do Enfermeiro espe-

cialista no domínio da Melhoria contínua da Qualidade e os conhecimentos, aptidões e compe-

tências de Mestre em Enfermagem:  

“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 e Participa de forma proactiva em equi-

pas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais.” (A3ES, 2015, p. 27) 
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O ambiente de prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, pela sua complexi-

dade exige eficientes e eficazes medidas de gestão dos cuidados. A enfermeira supervisora do 

estágio em Enfermagem à PSC assume funções de chefia e coordenação da equipa de Enferma-

gem e de assistentes operacionais, tendo sido possível identificar a importância de uma boa 

liderança para o funcionamento das equipas. 

Como referi anteriormente, a chefe de equipa realiza a distribuição dos elementos de 

Enfermagem (16 a 18 enfermeiros por turno) pelos postos de trabalho (SUG e área dedicada a 

doentes respiratórios [ADR]), tendo em conta as especificidades dos postos de trabalho e dos 

elementos de Enfermagem, gestão observada diariamente no estágio.  

Para além da distribuição inicial é ainda necessário garantir a divisão das equipas para 

as refeições, bem como o ajuste de distribuição de elementos pelos locais com maior volume de 

trabalho ou onde, por situações de emergência, é necessário o reforço da equipa. Foi acompa-

nhada a gestão diária da equipa por forma a fazer face às necessidades de cuidados das pessoas. 

Para além das tarefas de gestão da equipa eram ainda realizadas tarefas organizacionais como 

o controlo de stock de estupefacientes e controlo de stock de oxigénio e se necessário, realiza-

dos os pedidos de reposição. Foi possível colaborar na gestão do espaço físico, recursos huma-

nos, recursos materiais e na gestão de prioridades.  

A necessidade diária de gestão de vagas no SUG justifica a necessidade de uma correta 

articulação com outros serviços, sendo essa articulação realizada pela enfermeira supervisora 

(chefe de equipa). É importante manter boas relações com os outros profissionais, privilegiando 

uma comunicação assertiva e articulação estreita, com vista a ultrapassar os obstáculos que a 

prestação de cuidados no SUG, pela complexidade dos cuidados prestados e pela afluência de 

pessoa, têm como inevitável. 

A prestação de cuidados na UCIP exige do enfermeiro uma gestão de prioridades crite-

riosa, para dar resposta às necessidades da pessoa a vivenciar um processo complexo de doença 

crítica. A instabilidade da situação clínica implica uma rápida atuação do enfermeiro pelo que é 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista: 

• C1 – Gere os cuidados de Enfermagem, otimizando a resposta da sua 

equipa e a articulação na equipa de saúde. 

• C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao con-

texto, visando a garantia da qualidade dos cuidados.  
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importante cumpriu o plano de cuidados definido, antecipando os acontecimentos inesperados, 

como garante da segurança dos cuidados. A influência que as intervenções realizadas têm na 

situação clínica da pessoa implica uma gestão do tempo meticulosa, com a salvaguarda que a 

qualquer momento podem ocorrer alterações, no estado da pessoa, e é necessário reajustar 

todo o plano de cuidados e a sua gestão. A prestação de cuidados desenvolvida na UCIP com-

templou a gestão cuidada do tempo e das prioridades. 

Os assistentes operacionais são elementos fundamentais da prestação de cuidados, no 

cuidado à PSC que pela sua exigência, assumem um papel preponderante. Após a correta inte-

gração no seio das equipas, foram delegadas funções, assumindo a responsabilização pela ava-

liação e garantia da execução das tarefas delegadas. 

Outra das intervenções importantes dos enfermeiros por forma a assegurar o cuidado 

holísticos à pessoa, consiste no encaminhamento da pessoa ou família para os apoios disponí-

veis, sendo os encaminhamentos realizados com maior frequência para a terapia da fala, para o 

serviço social, para o serviço de psicologia e para o serviço de nutrição. É importante identificar 

situações que carecem de intervenção por outros elementos da equipa multidisciplinar e garan-

tir a sua realização de forma atempada, conforme enunciado nos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem onde é referido: “ a referenciação das situações problemáticas iden-

tificadas para outros profissionais, de acordo com os mandatos sociais dos diferentes profissio-

nais envolvidos no processo de cuidados de saúde.” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p. 15) 

A liderança do projeto de intervenção e a sua gestão foram também importantes para 

o desenvolvimento de competências no domínio da gestão dos cuidados, devendo ainda realçar 

os contributos das Unidades curriculares de Gestão em Saúde e Governação Clínica e Políticas e 

Modelos de Cuidados de Saúde.  

Pelo que se consideram consolidadas as competências referentes ao domínio da gestão 

dos cuidados. 

 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista: 

• D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade. 

• D2 – Baseia-se a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 

Aptidões, conhecimentos e competências de Mestre em Enfermagem: 

• Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e com-

petências ao longo da vida. 
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 As boas práticas de Enfermagem são alcançadas através da agregação das dimensões 

científicas, técnicas e humanas, tendo por base as necessidades da pessoa e as respostas huma-

nas. O aumento dos conhecimentos promove a habilidade para discernir, associar, refletir e por 

fim tomar as melhores decisões (Nunes L. , 2018). 

 A formação contínua permite ao enfermeiro a aquisição de novos conhecimentos, con-

tribui para aumentar a disponibilidade do enfermeiro para enriquecer e conceptualizar a sua 

prestação de cuidados a partir da sua experiência, e tendo como objetivo a prática reflexiva e 

aperfeiçoada (Hesbeen, 2001). 

 Ao longo do estágio final surgiu a oportunidade de participar no VII Congresso Interna-

cional de Cuidados Intensivos, num total de 20 horas. Abordou temáticas importantes como: as 

estratégias de sedação em ambiente de cuidados intensivos; técnicas dialíticas em ambiente de 

cuidados intensivos; cuidados ao doente neurocrítico: monitorização das funções cerebrais; de-

senvolvimentos recentes na gestão dos cuidados ao doente com traumatismo craniano; compli-

cação neurológicas decorrentes da Oxigenação por membrana extracorporal; infeção por SARS-

CoV: estratégias de tratamento, situação clínica pós-infeção por SARS-CoV e as consequências 

da pandemia: feridas, cuidados de reabilitação e segurança dos profissionais (Certificado de pre-

sença em Anexo B). 

Decorreu ainda a Participação no Congresso Internacional de Controlo de Infeção, com 

a duração de 16 horas, as temáticas abordadas centraram-se em: Controlo de infeção nos dife-

rentes contextos de prestação de cuidados; Infeção por SARS-CoV: impactos e estratégias da 

pandemia; literacia em saúde; biossegurança; prevenção de infeção associada a dispositivos e 

descontaminação ambiental e das superfícies (Certificado de presença em Anexo C). 

Foram adquiridos novos conhecimentos e atualizados alguns conhecimentos pré-exis-

tentes sobre as temáticas. Foi possível colocar as aprendizagens em prática nos contextos de 

prestação de cuidados. 

 Ao longo do estágio e do exercício da profissão a partilha de conhecimentos decorreu 

de forma natural e saudável. O processo de autoformação implica a aquisição e novos conheci-

mentos, pela disponibilidade e acesso à última evidência científica sobre temáticas importantes 

para a prestação de cuidados de qualidade que consequentemente desperta questões na prática 

diária que procuramos responder entre pares.  
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 A complexidade dos cuidados prestados à pessoa em situação critica e a existência de 

protocolos terapêuticos complexos implicam a constante atualização dos enfermeiros como res-

posta ao dever da excelência do exercício, consagrado no artigo 109º do Código Deontológico. 

O enfermeiro no exercício das suas funções deve realizar continuamente a sua heteroavaliação, 

identificado falhas que carecem de melhoria, mantendo a atualização contínua dos seus conhe-

cimentos, bem como da utilização competente de tecnologia ao seu dispor, não descurando a 

formação sobre as ciências humanas (Assembleia da República, 2015). 

 A parceria de aprendizagem estabelecida com as enfermeiras supervisoras permitiu o 

desenvolvimento de inúmeros conhecimentos através da discussão de situações clínicas viven-

ciadas em contexto de prestação de cuidados, com base na última evidência sobre a temática. 

 A integração na equipa de Enfermagem no estágio em Enfermagem à PSC decorreu sem 

incidentes, toda a equipa esteve disponível para colaborar e estiveram disponíveis para o escla-

recimento de questões. O bom ambiente sentido foi um fator positivo para o desenvolvimento 

de aprendizagens e competências.  

A integração na equipa de Enfermagem durante o estágio final beneficiou pelo facto de 

existir convivência com os elementos da equipa, decorrente do exercício profissional, o que fa-

cilitou a integração na equipa. Foi muito enriquecedor todos os debates sobre situações clínicas 

vivenciadas e a partilha de experiências e conhecimentos. A duração do estágio permitiu criar 

relações de confiança com a equipa de Enfermagem, fator preponderante para o sucesso alcan-

çado no desenvolvimento de competências. 

 A qualidade dos cuidados está fortemente relacionada com as atitudes e os comporta-

mentos dos enfermeiros (Hesbeen, 2001). O enfermeiro deve, com frequência, tomar consciên-

cia de si próprio, dos seus traços de personalidade, das suas atitudes e dos seus limites, bem 

como qual a influência que tem sobre a prestação de cuidados. Ao longo dos estágios procura-

mos desenvolver processos de introspeção, identificando os aspetos facilitadores do estabele-

cimento de relações profissionais e terapêuticas. O conhecimento dos aspetos a melhorar é o 

principal caminho para o crescimento pessoal e profissional, dando espaço a novas aprendiza-

gens. 

A prática de Enfermagem tem como base a relação com o outro. Desta forma, importa 

refletir sobre a forma como podemos influenciar as relações que estabelecemos e os cuidados 

prestados às pessoas. O contexto de cuidados à pessoa em situação critica implica muitas situa-

ções de stress e de capacidade de resposta imediata. É importante conhecer os nossos limites e 

as nossas vulnerabilidades por forma a delinear estratégias para as ultrapassar, que garantam 
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uma resposta eficiente. Ao longo dos estágios as emoções e os sentimentos que as situações 

clínicas provocaram foram geridas de modo a não influenciar a atuação, o compromisso do de-

ver de cuidado nortearam a prestação de cuidados. Relativamente à postura foi sempre mantido 

um bom ambiente de trabalho, tendo com base o respeito pelos pares e pela equipa de saúde. 

 O comportamento assertivo, segundo a CIPE® (versão 2019) consiste em expressar os 

pensamentos pessoais de forma direta e confiante. Perante isto e tendo em conta que a Enfer-

magem se baseia em relações com as pessoas e com o pares, todas as interação foram realizadas 

de forma assertiva, ou seja, direta e de forma confiante promovendo boas relações e tendo 

como objetivo último a prestação de cuidados de qualidade (International Council of Nursing, 

2020).  

 A existência de uma comunicação positiva e colaborativa entre os elementos da equipa 

é essencial para existir ambiente de trabalho saudável. O trabalho de equipa, a comunicação e 

um ambiente de trabalho colaborativo estão intimamente relacionado com a segurança e qua-

lidade dos cuidados prestados (Moore, Leahy, Sublett, & Lanig, 2013). 

 A influência que a comunicação exerce nas relações terapêuticas e nas relações multi-

profissionais deve ser tida em conta, facto que torna importante a postura assertiva no âmbito 

da prestação de cuidados, exercendo uma influência positiva na relação profissional com as pes-

soas e com os membros da equipa, sendo a postura promovida em contexto de estágio. 

A comunicação, pela sua emotividade pode gerar reações no outro, sendo influenciada 

pela personalidade, conjunto próprio de valores, cultura e pelos conhecimentos de cada inter-

veniente, sem decorar o ambiente envolvente (Phaneuf, 2005). 

 A comunicação eficaz entre profissionais de saúde consiste na transmissão de informa-

ção oportuna, precisa, completa, sem ambiguidades, atempada e de forma compreensível para 

o profissional que a recebe, o uso de ferramentas padronizadas de comunicação promove a se-

gurança da pessoa, na transição de cuidados, nomeadamente o uso da mnemónica ISBAR na 

transmissão verbal de informações. As letras da mnemónica ISBAR têm o seguinte significado: I 

– Identificação; S – Situação atual; B – Antecedentes pessoais; A – Avaliação e R – Recomenda-

ções (Direção geral da saúde, 2017). 

 A comunicação eficaz na prestação de cuidados exige conhecimento, competência e em-

patia, o seu desenvolvimento exige prática como garantia da segurança das pessoas em ambi-

entes dinâmicos. O uso da ISBAR como metodologia permite uniformizar a comunicação entre 

profissionais, promovendo o pensamento crítico e suportando a tomada de decisão (Direção 

geral da saúde, 2017). 
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 A transição de informação entre os profissionais de saúde é um momento crítico para a 

ocorrência de incidentes, situação que se torna ainda mais complexa no cuidado à PSC, onde no 

momento de transmissão de informações existe a presença de mais profissionais e estão cons-

tantemente a acontecer alterações que exigem a atenção dos profissionais, sendo um impor-

tante desafio das equipas.  

Ao longo dos estágios desenvolvemos esta ferramenta de transmissão de informação. A 

sua utilização revelou-se bastante positiva e minimizou o risco de omissão de informação. O 

desenvolvimento desta ferramenta é uma mais-valia para a prestação de cuidados seguros e de 

qualidade. 

Realizamos o Estudo Observacional Descritivo Retrospetivo, integrado no estágio final, 

que pretendeu analisar as características e as complicações registadas pelas pessoas submetidas 

a ONAF no último ano, facto justificado pela representatividade do número de pessoas subme-

tidas a ONAF cuidadas pela equipa da UCIP (Resumo do artigo científico em Apêndice H). Foi 

identificada uma necessidade do contexto, consistindo numa oportunidade de investigação. De-

senvolveu-se o estudo de investigação, no qual interpretamos, analisamos e divulgamos os re-

sultados provenientes da investigação, tendo como premissa que apenas através da análise e 

da reflexão sobre a prática é possível produzir novos conhecimentos e melhorar os cuidados 

prestados. A realização do estudo promoveu a discussão de importantes conceitos com a equipa 

de Enfermagem da UCIP, nomeadamente no que diz respeito à temperatura de início da técnica, 

que a literatura faz referência aos 37º. Contudo, a experiência da equipa, corroborada por al-

guns estudos mais recentes sobre a temática, aponta para a intolerância da pessoa a níveis tão 

elevados de temperatura. A equipa de Enfermagem refere maior tolerabilidade da pessoa para 

temperaturas entre os 31º e os 34º, tendo sido este tema abordado em diversas discussões ao 

longo do estágio final.  

A realização do estudo contribuiu para o desenvolvimento do Know-how em Enferma-

gem, na medida em que o estudo da prática promove a excelência dos cuidados de Enfermagem, 

como referido por Benner (2001). 

 

 Considero ter desenvolvido competências comuns do enfermeiro especialista no domí-

nio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais e aptidões, conhecimentos e compe-

tências de Mestre em Enfermagem no âmbito de “Realiza desenvolvimento autónomo de co-

nhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida.” (A3ES, 2015, p. 27) 
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2.4. Competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica e aptidões, conhecimentos e 

competências de mestre em Enfermagem 

  

“A prestação de cuidado em situação crítica requer atuação segura, imediata e pautada 

pela consciência de seu impacto na sobrevivência, na recuperação e na qualidade de vida da 

pessoa.” (Nunes L. , 2015, p. 188) 

 

 

 

A prestação de cuidado à pessoa em situação crítica pela sua exigência deve ser pautada 

pela premissa da segurança. Apenas prestando cuidados seguros é possível identificar precoce-

mente os focos de instabilidade e atuar prontamente, antecipando quaisquer complicações de-

correntes da situação clínica. Para tal é necessário desenvolver padrões de avaliação da PSC 

completos e precisos. Ao longo do estágio em Enfermagem à PSC desenvolvemos a metodologia 

de avaliação da pessoa: ABCDE. 

A abordagem ABCDE é universalmente utilizada e consiste numa metodologia de avali-

ação da pessoa, que permite uma avaliação completa do estado de saúde, e consequentemente, 

que sejam implementadas medidas para tratar os problemas potencialmente fatais antes de 

passar à fase seguinte da avaliação. Relativamente à sua definição o A – Via aérea; B – Respira-

ção; C – Circulação; D – Estado neurológico e E – Exposição (European Resuscition Council, 2015). 

O desenvolvimento desta abordagem e a incorporação na prestação de cuidados à PSC 

permite sistematizar a abordagem da pessoa e desenvolver um conjunto de intervenções que 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área da pessoa em situação crítica: 

• 1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos 

de doença crítica e/ou falência orgânica. 

Aptidões, conhecimentos e competências de Mestre em Enfermagem: 

• Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a 

prática de Enfermagem baseada na evidência. 

• Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e 

na supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada. 
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visam a identificação dos problemas que colocam em causa a sobrevivência da pessoa. Os cui-

dados à pessoa em situação crítica em Sala de reanimação tiveram sempre como referência a 

abordagem ABCDE, permitindo identificar precocemente os focos de instabilidade da pessoa e 

implementar as medidas previstas nas recomendações para o cuidado à PSC. Os registos reali-

zados no contexto utilizaram o recurso à mesma metodologia, de forma a sistematizar a avalia-

ção realizada e as intervenções implementadas, promovendo uma comunicação eficaz entre a 

equipa. 

Diversas foram as situações em contexto de Sala de reanimação que exigiram uma atu-

ação imediata e segura, destacando uma situação em que o estado clínico da pessoa registou 

uma alteração súbita e verificamos que a permeabilidade da via aérea esta comprometida, pelo 

que foram realizadas as manobras de permeabilização da via aérea e assegurando o suporte 

(oxigénio)  que a pessoa necessitava no momento, esta intervenção corresponde à avaliação do 

A – Via aérea e do B - Respiração.  

Durante o Mestrado em Enfermagem à pessoa em situação crítica existiu a oportuni-

dade de realizar o curso de Suporte Avançado de Vida (SAV) (Certificado de realização do curso 

de SAV em Anexo D). Os conhecimentos das recomendações do European Resuscitation Council 

permitiram desenvolver os conhecimentos e as competências essenciais para a prestação de 

cuidados à PSC. As recomendações sustentam a atuação do enfermeiro garantindo que os cui-

dados prestados são os melhores e os mais seguros.  

Realizou-se também o curso International Trauma Life Support (ITLS) (Certificado de re-

alização do curso de ITLS em Anexo E) que permitiu o desenvolvimento da abordagem à pessoa 

vítima de Trauma. À semelhança do curso de SAV, o curso de ITLS apresenta as mais recentes 

recomendações para o cuidado à pessoa vítima de Trauma, com especial enfoque para a abor-

dagem extra-hospital. Conferiu conhecimentos e competências que devem guiar a prestação de 

cuidados. 

As competências de atuação, desenvolvidas no curso de SAV e ITLS, são essenciais ao 

enfermeiro especialista como garante da prestação de cuidados de qualidade, com especial des-

taque para a realização de simulações que permitiram a mobilização dos conhecimentos, a ges-

tão e tomada de decisões em simulações de situações reais. Promoveu o desenvolvimento e 

consolidação das competências envolvidas na prestação de cuidados à PSC. A experiência é es-

sencial para o desenvolvimento de perícia, as experiências concretas que os enfermeiros estão 
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sujeitos guiam a sua atuação, permitindo avaliar e analisar rapidamente a situação. O desenvol-

vimento da perícia na prestação de cuidados torna possível a interpretação das situações clínicas 

essenciais à tomada de decisão em enfermagem (Benner, 2001). 

Analisando criticamente o nível de aquisição e desenvolvimento de competências à luz 

do modelo descrito por Benner (2001) no início do mestrado era de proficiente, a experiência 

na prestação de cuidados permitia o entendimento da situação como um todo, sendo capaz de 

implementar as medidas necessárias com base nos acontecimentos e na sua evolução da situa-

ção. Com o término do mestrado e tendo como base todas as experiências vivenciadas no con-

texto de prestação de cuidados constatou-se o desenvolvimento da atuação clínica tendo como 

base a investigação científica, analisando a situação como um todo, prevendo e antecipando as 

situações e implementado as medidas em conformidade com a avaliação. Verificou-se a e incor-

poração das aprendizagens realizadas na sua prática de cuidados. Consideramos ter alcançado 

o nível de Perito, segundo o Modelo Dreyfus da aquisição de competências e desenvolvimento 

de competências à prática da Enfermagem, apresentando um desempenho de elevada quali-

dade e uma atitude de confiança nas capacidades, promovendo a melhoria contínua dos cuida-

dos no contexto de prestação de cuidados. 

 

A pessoa em situação critica pela sua definição necessita de meios avançados de vigilân-

cia, monitorização e terapêutica de modo a garantir a sua sobrevivência (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). Na sala de reanimação a monitorização da pessoa utiliza como recurso o 

monitor de sinais vitais, onde identificamos parâmetros como a Tensão arterial, frequência car-

díaca e oximetria periférica. Estes elementos fornecem ao enfermeiro informações gerais sobre 

o estado de saúde. O desenvolvimento tecnológico permitiu o desenvolvimento de novas for-

mas de monitorização e diagnóstico, como a capnografia e a realização de ecografia à cabeceira, 

que se revelam importantes ferramentas para o cuidado à PSC. Durante a realização do estágio 

em Enfermagem à PSC foram desenvolvidas competências no âmbito da monitorização da pes-

soa em situação clínica.  

O SUG tem implementado protocolos de atuação em situações de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) e Enfarte Agudo do Miocárdio. A existência da Via verde AVC e da Via verde 

coronária permitem uma atuação imediata, segura e eficaz das equipas no cuidado à pessoa. A 

existência de uma metodologia de avaliação e atuação, permite implementar as intervenções 

corretas e obter as informações necessárias para a tomada de decisão atempada, visando a mi-

nimização de complicações decorrentes da situação clínica atual. De realçar que no contexto de 
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estágio a ativação da via verde (AVC ou coronária), em algumas situações, ocorre em ambiente 

pré-hospitalar, os meios de socorro informavam atempadamente o Serviço de Urgência que a 

pessoa vai dar entrada, por forma a agilizar os meios e os recursos para prestar cuidados de 

qualidade. 

A abordagem da pessoa no âmbito da Via verde AVC pressupõe a monitorização da pes-

soa e a avaliação ABCDE, incluindo a avaliação de sinais vitais, bem como a realização da pes-

quisa de Glicémia capilar, pesquisa do valor referente à coagulação sanguínea e a cateterização 

de dois acessos venosos de grande calibre. Em simultâneo, a equipa alerta o serviço de imagio-

logia para a necessidade de realização de exames de imagem para identificar a possível lesão 

em evolução. A avaliação da pessoa é realizada pelo neurologista de serviço e caso a pessoa 

reúna os critérios previstos, é realizada terapêutica de reperfusão – Trombólise. 

Relativamente à abordagem da pessoa no âmbito da via verde coronária, tem início com 

avaliação ABCDE e implementação de intervenções para minimizar as alterações identificadas, 

como por exemplo, o aporte de oxigénio em situações de baixas oximetrias periféricas, e a ca-

teterização de dois acessos venosos de grande calibre. Antevendo a necessidade de realizar an-

gioplastia coronária através da punção do antebraço direito, é evitada essa localização para co-

locação dos acessos venosos. Em simultâneo, com a avaliação inicial da pessoa é solicitada ao 

técnico de cardiopneumologia a realização de eletrocardiograma. Com base na avaliação reali-

zada e no resultado do eletrocardiograma é contactado o laboratório de hemodinâmica para 

realização de angioplastia coronária de emergência. A pessoa é transferida em pouco minutos 

para o laboratório de hemodinâmica, garantindo o tratamento adequado face à situação clínica 

emergente. 

Na sala de reanimação é admitido um senhor com queixas de dor torácica intensa, com 

ativação da via verde coronária, após a avaliação e monitorização da pessoa foi possível excluir 

a existência de um enfarte agudo do miocárdio. Neste sentido o senhor é encaminhado para 

realização de Tomografia axial computorizada ao Tórax no qual evidenciava a existência de um 

Trombolembolismo Pulmonar maciço. Perante a situação e tendo em conta existir alteração sú-

bita do estado de consciência e hipotensão, foi realizada a terapêutica de reperfusão – Trombó-

lise. Permitiu o desenvolvimento de competência na administração de protocolos terapêuticos 

complexos nos quais é exigida vigilância e monitorização contínua da pessoa, de forma a identi-

ficar complicações ou agravamento da condição clínica. 

Embora não exista implementada a Via verde trauma a atuação da equipa segue uma 

linha de atuação similar, inicialmente com a avaliação ABCDE, tendo em conta a importância do 
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controlo de hemorragias potencialmente fatais e a manutenção de imobilização da pessoa até 

exclusão de situações clínicas complexas, sendo a articulação da equipa de enfermagem com 

restantes elementos da equipa de saúde preponderante para uma atuação em tempo útil. 

Estas simples descrições permitem descrever como esta estruturada a abordagem da 

pessoa em que, cada elemento da equipa atua de forma imediata e segura. É possível imple-

mentar intervenções em tempo útil, tendo como objetivo último a reversão da situação clínica 

e a prevenção de complicações, potenciando a máxima qualidade de vida da pessoa. Foram de-

senvolvidas competências no âmbito da prestação de cuidados à pessoa em situação emergente 

atuando de forma a garantir a implementação de protocolos terapêuticos complexos (Ordem 

dos Enfermeiros, 2018). 

Adquiriram-se novos conhecimentos na abordagem à pessoa em contexto de Sala de 

reanimação promovendo a consolidação dos conhecimentos adquiridos na Unidade curriculares 

de Enfermagem Médico-cirúrgica 2, Enfermagem Médico-cirúrgica 4 e Fisiopatologia e Interven-

ção Terapêutica em Enfermagem Especializada. 

  

 A criação de uma relação terapêutica pressupõe o estabelecimento de uma relação de 

confiança, a comunicação representa a principal ferramenta para o estabelecimento de uma 

relação sólida, situação de extrema importância no cuidado em situações críticas.  A comunica-

ção ocorre através da comunicação verbal e não verbal e consiste num processo de criação e 

recriação de informação (Phaneuf, 2005). 

 A abordagem inicial da pessoa em situação crítica pressupõe a sua estabilização, a par 

das intervenções realizadas a comunicação eficaz com a pessoa é uma forma de garantir a hu-

manização dos cuidados.  

A prestação de cuidados de qualidade pressupõe a participação ativa das pessoas, ape-

nas com a sua integração no projeto terapêutico é possível existir uma corresponsabilização no 

processo de prestação de cuidados. Para que tal aconteça a pessoa têm direito a ser informado 

do seu estado de saúde, nomeadamente da situação atual, opções de tratamento e evolução 

provável da sua situação (Ministério da Saúde, 2015).  

O estabelecimento de uma relação terapêutica com a pessoa em situação crítica e famí-

lia, implica a adequação de posturas/gestos/expressões faciais e formas de comunicação. A sua 

utilização de forma desadequada pode transmitir ideias erradas, implicando quebra na relação 

de confiança, comprometendo a relação entre o enfermeiro e a pessoa/família.  
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O momento de angústia e incerteza que a pessoa em situação crítica e sua família vivên-

cia implica que a gestão adequada da comunicação interpessoal, tendo em consideração a situ-

ação da pessoa e a influência que a comunicação pode ter na relação terapêutica. 

Situações urgentes e emergentes, como por exemplo, a pessoa apresenta alterações do 

estado de consciência súbita ou dor não controlada, a comunicação inicial deve-se restringir à 

informação essencial. A abordagem de uma pessoa vítima de um acidente de viação do qual 

resultou fratura exposta do membro inferior com dor não controlada, é um exemplo no qual as 

perguntas devem ser claras, curtas e diretas à informação que pretendemos obter, deixando a 

colheita de informação mais detalhada para os momentos seguintes à estabilização da pessoa e 

ao controlo da dor.  

Ao longo do estágio foram mobilizados e demonstrados conhecimentos sobre técnicas 

de comunicação e a sua implementação, adequando a linguagem utilizada à situação, garan-

tindo que a pessoa e os familiares receberam as informações sobre a situação clínica, atempa-

damente e de forma assertiva. 

Uma das situações que destaco, como maior carga emocional, teve início com a aborda-

gem de uma pessoa na sala de reanimação. A situação clínica apresentada indicava um choque 

séptico e após a estabilização da pessoa, no decorrer da colheita de informações no processo 

clínico e junto dos familiares, verificou-se existir uma patologia prévia em estádio avançado e 

que limitava as medidas terapêuticas para reverter o quadro clínico. Perante a situação e com a 

evolução clínica desfavorável que a pessoa apresentava a família foi informada da situação. Foi 

permitido à família realizar o acompanhamento que desejava, estando próximos do seu familiar. 

Neste momento foram esclarecidas todas as questões relativas à situação da pessoa e imple-

mentadas estratégias para promover o maior conforto da pessoa no final da sua vida e da sua 

família, a vivenciar um processo de luto. 

A equipa de saúde deve implementar medidas por forma a proporcionar maior conforto 

e segurança à pessoa e à família, nomeadamente a adequação dos alarmes dos equipamentos, 

juntamente com a explicação sobre os ruídos existentes, a alocação da pessoa a salas onde po-

dem ter mais privacidade e a tranquilidade, se possível e tendo em conta a gravidade da situa-

ção, e o controlo da iluminação. Estas medidas devem ser implementadas, sempre que possível 

no cuidado à PSC, com especial sensibilidade em situações complexas e cujo desfecho se prevê 

ser a morte. O enfermeiro especialista em EMC-PSC deve promover a gestão da ansiedade e do 

medo percecionados pela pessoa ou pela família no decurso da prestação de cuidados. 
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A PSC internada na UCIP apresenta falência de diversos sistemas orgânicos. Nesta situ-

ação o planeamento dos cuidados prestados é bastante meticuloso e a monitorização e avalia-

ção é sistémica e sistemática, de forma a identificar precocemente focos de instabilidade. Para 

garantir a prestação de cuidados de qualidade foi garantido o conhecimento contínuo do estado 

hemodinâmico/clínico da pessoa, reconhecendo os valores de referência dos sinais vitais e a sua 

adequação face à situação clínica da pessoa. Para tal, foi necessário desenvolver competências 

no manuseio e utilização dos diversos equipamentos e dispositivos, essenciais ao cuidado da 

pessoa, em especial do monitor hemodinâmico, ventilador mecânico, seringa infusora, bomba 

infusora, máquina de realização de gases, máquina de técnica de substituição renal e sistema de 

monitorização neurológica – Índicie Bispectral (BIS). A destacar a existência de sistemas de mi-

gração de dados para os registos da pessoa internada, promovendo o máximo rigor das infor-

mações registadas. 

A pessoa em situação crítica por falência ou eminência de falência de uma ou mais fun-

ções vitais necessita de mecanismos de monitorização invasiva e não invasiva. Na abordagem 

inicial da pessoa em sala de reanimação a monitorização primordial é a monitorização não inva-

siva: monitorização de tensão arterial, monitorização eletrocardiográfica e oximetrias periférica. 

Após a estabilização, e se necessário, são incrementadas as medidas de monitorização conso-

ante a situação clínica. A necessidade de monitorização invasiva como a linha arterial carece de 

internamento, em vagas de maior vigilância no serviço de observação, contíguo ao Serviço de 

Urgência ou em Unidade de Cuidados Intensivos.  

A prestação de cuidados na Unidade de Cuidados Intensivos, tem ao dispor métodos de 

monitorização invasiva em todos os doentes, em especial a linha arterial. A linha arterial permite 

a monitorização contínua da tensão arterial, de especial importância aquando da perfusão de 

drogas vasoativas, existindo a oportunidade de desenvolver competências na colaboração no 

procedimento de colocação da linha arterial, na sua manutenção e na substituição do sistema 

de perfusão, de acordo com o protocolo de cuidados vigente na unidade. 

O estágio final proporcionou o desenvolvimento de competências no transporte da PSC, 

dando resposta ao descrito no documento Padrões de Qualidade dos cuidados especializados 

em EMC, no qual o enfermeiro especialista detém “a responsabilização pela evacuação e trans-

porte da pessoa em segurança.” (Ordem dos Enfermeiros, 2017) O transporte da PSC a nível 

intra-hospitalar, como por exemplo para o serviço de imagiologia, fez parte do conjunto de ex-

periências vivenciadas que permitiram desenvolver a capacidade de identificar focos de instabi-

lidade, implementado as intervenções necessárias de forma antecipada. O transporte da PSC 
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exige um planeamento e gestão cuidada pela necessidade de acautelar a segurança da pessoa 

em todos os momentos, em especial na mobilização da pessoa e de todos os equipamentos de 

suporte de órgão, onde o risco de ocorrer incidentes é bastante elevado. 

A prestação de cuidados à PSC na UCIP implica a aquisição de competências na presta-

ção de cuidados técnicos de elevada complexidade, como por exemplo o cuidado a pessoas sub-

metidas a Técnica de substituição renal, a ventilação mecânica invasiva ou sob monitorização 

neurológica (BIS) experiências desenvolvidas durante o estágio final. 

A monitorização neurológica – BIS foi utilizada pela primeira vez em 1960, permite ana-

lisar as ondas do eletrocefalograma, gerando um valor numérico que varia entre 0 e 100, sendo 

que o valor zero significa supressão total da consciência e 100 significa consciência total. É pos-

sível avaliar o nível de sedo-analgesia proporcionado pela perfusão de drogas e adequar os rít-

micos de perfusão aos objetivos pretendidos, sabendo que valores entre 40 e 60 indicam estado 

de anestesia adequada (Yousefi-Banaem, et al., 2020).  

A monitorização dos valores de BIS está integrada na monitorização padrão da pessoa 

em situação crítica, sempre que existe perfusão de terapêutica sedativa e analgésica. Em simul-

tâneo com a monitorização do BIS é realizada a avaliação da escala de agitação-sedação de Ri-

chmond (RASS). A escala RASS varia entre o valor 4 a -5 e permite avaliar o estado de seda-

ção/agitação da pessoa. Os valores positivos representam níveis de alerta e quanto maior o valor 

maior o nível de agitação em que a pessoa se encontra. Em contraposição os valores negativos 

significam menos nível de alerta/vigília, sendo que o valor -5 representa o estado de ausência 

de resposta da pessoa. À medida que a pessoa realiza desmame da terapêutica sedativa e anal-

gesia e progressivamente recuperava o estado de consciência, inicia-se a avaliação da escala de 

coma de Glasgow. Ao longo do estágio final foram desenvolvidos conhecimentos e habilidade 

na gestão de situações de sedo-analgesia da PSC. 

O saber profissional de enfermagem é um saber de ação que implica a “capacidade de 

adaptar a conduta à situação complexa, fazendo apelo aos seus conhecimentos, habilidades, 

atitudes e gestão dos recursos inerentes ao perfil de competência” do enfermeiro especialista 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Tendo em conta o referido considera-se ter sido adquirida a competência: “Cuida da 

pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência orgâ-

nica.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19363) e ainda conhecimentos, aptidões e competên-

cias de Mestre em Enfermagem: “Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para 

promover a prática de Enfermagem baseada na evidência; Demonstra competências clínicas na 
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conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área 

especializada.” (A3ES, 2015, p. 27). 

 

 

 

A exigência de cuidados de Enfermagem à pessoa pode surgir em situação de catástrofe, 

exceção e emergência, importa compreender os conceitos: 

“A catástrofe é definida (…) como um acidente grave ou uma série de acidentes graves, 

suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando in-

tensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico (…)” (Ordem dos Enfermeiros, 

2017).  

A situação de exceção consiste essencialmente na ocorrência de um desequilíbrio entre 

as necessidades e os recursos disponíveis face à situação, exige uma criteriosa atuação, gestão 

e coordenação dos recursos disponíveis (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Tento em conta a possibilidade de ocorrência de catástrofes ou situações de exceção, é 

importante que as instituições de saúde periodicamente realizem uma análise da situação de 

forma sistemática e integrada, garantindo uma resposta de emergência quando se verifique o 

desequilíbrio entre as necessidades e os recursos disponíveis (Direção geral da saúde, 2010) 

A Unidade de saúde onde decorreu o estágio final localiza-se próximo de um centro in-

dustrial onde existe a produção de combustíveis e outros produtos perigosos em grande quan-

tidade, facto que torna importante refletir sobre o risco de ocorrência de um acidente grave 

com consequências imprevisíveis para as pessoas. A destacar também a existência de uma vasta 

área de zona costeira, que para além dos perigos inerentes, recebe muitos visitantes em épocas 

sazonais, como o Verão.  O plano de emergência interno e externo da Unidade de saúde data de 

2008, aquando da sua leitura verificou-se que esta desatualizado. Na tentativa de obter mais 

informações sobre a temática foi identificada a constituição de uma comissão, que reúne ele-

mentos de diversos serviços do hospital, que está a desenvolver a atualização do Plano de emer-

gência da Unidade de saúde. A existência de um plano de emergência atualizado aos recursos 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área da pessoa em situação crítica: 

• 2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catás-

trofe, da conceção à ação. 
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existentes promove uma resposta mais eficiente da Unidade de saúde, que normalmente já está 

em funcionamento muito próximo do limite dos recursos existentes. 

A “situação de emergência resulta da agressão sofrida por um individuo por parte de 

qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de forma brusca e violenta, afetando ou amea-

çando a integridade de um ou mais órgãos vitais, colocando a vítima em risco de vida. A assistên-

cia à vítima deve ser realizada de forma imediata” (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Importa ainda clarificar a situação de emergência multi-vítimas, que diz respeito a uma 

situação em que o número de vítimas é suficientemente elevado para perturbar o funciona-

mento normal dos serviços de emergência e consequentemente os cuidados prestados. Exige 

uma resposta concertada que permita salvar o máximo de vidas possível. 

No Serviço de Urgência Geral é utilizada a triagem de Manchester, que permite fornecer 

o melhor cuidado às pessoas que têm maior urgência em ser observados. Divide e dá prioridade 

às pessoas nos seguintes subgrupo: emergentes – cor vermelha, atendimento imediato; muito 

urgente – cor laranja; atendimento em 10 min; urgente – cor amarela, atendimento em 120 min; 

pouco urgente – cor verde, atendimento em 120 min e não urgente – cor azul, atendimento em 

240min (Santos, Freitas, & Martins, 2013). 

A atuação em situação de exceção utiliza a Triagem START para realizar uma triagem 

primária, utilizado discriminadores simples como o “anda?” ou “respira?”. As letras da palavra 

START significam o seguinte: S – Simple, T – Triagem, A – And, R – Rapid e T - treatment (Instituto 

Nacional de Emergência Médica, 2012). No Serviço de Urgência existe um kit onde estão os re-

cursos necessários para implementar a triagem START, nomeadamente cartões de avaliação e 

canetas. O conhecimento da existência do protocolo de exceção e catástrofe, pelos elementos 

da equipa multidisciplinar, é de extrema importância para a sua implementação em segurança. 

Durante o estágio em Enfermagem à PSC o posto de trabalho assumido, na grande mai-

oria do turnos, foi a sala de reanimação, com a devida supervisão da enfermeira, prestando 

cuidados em situação de emergência. Destaco uma situação em que a vítima foi alvo de esfa-

queamento do qual resultaram múltiplas feridas de grandes dimensões. À chegada à sala de 

reanimação as medidas de estabilização centraram-se em controlo da hemorragia exsangui-

nante resultante de uma ferida na face lateral do pescoço. Em simultâneo foi realizada a avalia-

ção ABCDE e implementadas as medidas de acordo com os problemas identificados, nomeada-

mente: oxigénio suplementar; acessos venosos, colheita de sangue para análises e analgesia. Em 

pouco minutos foi preparada a sala do Bloco operatório e a pessoa foi transferida para realizar 
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o controlo da hemorragia cirurgicamente, pela sua dimensão e pela proximidade de artérias de 

grande calibre. A situação para além de corresponder a uma emergência, configurava um crime, 

pelo que foram preservados os indícios de crime, como por exemplo a roupa e os registos con-

tinham a descrição de todas as observações e intervenções realizadas.  

Verificaram-se situações que o número de pessoas em situação de emergência, com ne-

cessidade de abordagem em sala de reanimação superavam os recursos disponíveis, exigindo à 

equipa medidas de gestão e coordenação dos restantes elementos da equipa e de vagas no ser-

viço de observação, por forma a garantir a prestação de cuidados de qualidade e em segurança. 

Algumas das situações vividas resultaram da ocorrência de acidentes e viação com elevado nú-

mero de pessoas em estado crítico. 

Durante o estágio final o fato da enfermeira supervisora ter realizado o seu trabalho de 

Mestrado no âmbito da evacuação em Unidade de Cuidados Intensivos permitiu diversas dis-

cussões sobre a temática e reflexão sobre os procedimentos a implementar em situação de eva-

cuação na UCIP. Como item importante destacamos a necessidade de priorizar a evacuação das 

pessoas, através da utilização de um fluxograma de triagem dos doentes, que tem em conta 

diversas variáveis como a situação clínica da pessoa e a necessidade de suporte ventilatório ou 

aminérgico. A utilização deste fluxograma torna possível coordenar a evacuação das pessoas 

internadas, em segurança. 

A realização do estágio durante a pandemia por COVID-19 elevou o significado da pres-

tação de cuidados em situação de exceção. A evolução da pandemica, em Portugal, provocou 

um sério desequilíbrio entre as necessidades de cuidados e os recursos disponíveis, nomeada-

mente de profissionais de saúde, equipamentos e instalações. 

O Serviço de Urgência e a Unidade de Cuidados Intensivos registaram grande sobrecarga 

de doentes, exigindo uma gestão dos cuidados criteriosa e em constante mutação, o que repre-

sentou um desafio para as equipas de Enfermagem. 

Durante a realização do estágio em Enfermagem à PSC verificou-se que a equipa de En-

fermagem diariamente registava ausências, por elevado risco de transmissibilidade ou por con-

tágio por SARS-CoV2. A necessidade de realizar horas extras era constante no seio da equipa, 

pela necessidade de assegurar dois serviços de urgência em simultâneo (urgência geral e ADR). 

A área dedicada ao cuidado de doentes respiratórios, pela afluência registada aliada ao 

facto de não existirem vagas em enfermaria para internamento dos doentes, encontrava-se fre-

quentemente no limite máximo da sua capacidade. Em algumas situações a capacidade reve-

lava-se insuficiente para garantir o cuidado a todas as pessoas que recorreriam ao serviço.  
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À semelhança do Serviço de Urgência Geral a Unidade de Cuidados Intensivos registou 

uma importante sobrecarga de trabalho, pelo elevado número de internamentos por pneumo-

nia a SARS-CoV2, facto que justificou a restruturação do serviço a nível físico, a nível de recursos 

humanos e uma gestão cautelosa de forma a garantir o cuidado à PSC.  

A existência de plano de contingência é de extrema importância na medida em que for-

nece às equipas uma linha orientadora, que lhes permite conhecer quais as decisões a tomar, 

quando se verifica que as necessidades de cuidado excedem a capacidade de resposta das equi-

pas. Estão definidos quais os recursos humanos e físicos a mobilizar para garantir a resposta às 

necessidades. A exigente gestão dos cuidados foi observada, diariamente, no seio da equipa 

multidisciplinar enaltecendo a importância de uma boa articulação entre os elementos da 

equipa de saúde e a direção clínica das unidades de saúde.  

Estas situações exigem ao enfermeiro especialista uma resposta pronta e sistemática, 

garantindo a prestação de cuidados de qualidade. As experiências vivenciadas em contexto prá-

tico permitiram o desenvolvimento de competências no âmbito da dinamização da resposta em 

situações de emergência, exceção e catástrofe, desde a conceção de plano de emergência até a 

atuação em contexto prático (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

 

 

 

A infeção associada aos cuidados de saúde consiste na infeção adquirida pela pessoa em 

consequência dos cuidados e procedimentos que recebeu, e é um um problema que acarreta 

bastantes consequências negativas para a pessoa e importantes encargos financeiros para as 

instituições de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2017).  

As pessoas em situação crítica apresentam especial vulnerabilidade, não apenas pela 

condição clínica, mas também pelos procedimentos complexos e invasivos a que são sujeitas. A 

atuação na prevenção e controlo de infeção representa importantes medidas que têm como 

objetivo final a qualidade dos cuidados prestados. 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área da pessoa em situação crítica: 

• 3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo de infeção e de re-

sistência a Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou fa-

lência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de res-

postas em tempo útil e adequadas. 



 
 

 
nov-21 | Página CXXIII 

 

 | Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

Desde o início do exercício profissional que se verifica interesse pessoal pela temática – 

Prevenção e controlo de infeção, sendo desde 2014 Elo de ligação do GCLPPCIRA, na unidade e 

saúde onde exerce a atividade profissional. 

A prestação de cuidados sempre foi pautada pela promoção da aquisição e atualização 

de conhecimentos no âmbito da prevenção e controlo de infeção, a participação no congresso 

internacional de prevenção e controlo de infeção foi mais uma importante contribuição. 

O plano nacional de prevenção e controlo de infeção e resistência a antimicrobianos 

emana as diretrizes, sendo que as instituições devem garantir o seu cumprimento através da 

divulgação de normas de boas práticas e da realização periódica de auditorias, de forma a avaliar 

as práticas realizadas pelos profissionais. Ao longo do estágio colocamos em prática as recomen-

dações relativas às PCBI e as PBVT, tendo oportunidade de aplicar a norma de prevenção da 

pneumonia associada à EOT, prevenção da infeção associada ao cateter venoso periférico, pre-

venção de infeção associada ao cateter venoso central, prevenção da infeção associada ao ca-

teter vesical e prevenção de infeção do local cirúrgico, entre outras. 

A exigência no cumprimento das diretrizes emanadas pelo GCLPPCIRA é uma forma de 

garantir a segurança dos cuidados prestados e a segurança dos profissionais de saúde. Durante 

a prestação de cuidados no SUG registou-se uma situação que exigiu reflexão sobre os aconte-

cimentos. Foi admitido na sala de reanimação um senhor com quadro caracterizado por hipo-

tensão marcada, sudorese intensa e presença de sinais de má perfusão abaixo da linha mamilar. 

Após a abordagem ABCDE e a realização de tomografia computorizada do toráx o diagnóstico 

foi Pneumonia grave por SARS-CoV. A prestação de cuidados no SUG, em situação de pandemia, 

exige o cumprimento criterioso das precauções básicas, nomeadamente máscara FFP2, bata im-

permeável e luvas permitiu a prestação de cuidados seguros, minimizando o risco de contágio 

dos profissionais. O doente na sequência do diagnóstico foi transportado para a sala de emer-

gência da ADR e garantida a continuidade dos cuidados. 

Na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente a exigência no cumprimento de medidas 

de prevenção e controlo de infeção, pela vulnerabilidade qua a condição clínica e os equipamen-

tos de vigilância monitorização e tratamento acrescentam, é um foco da prestação de cuidados. 

A preparação da unidade para receber o doente inclui, entre outras intervenções, a ga-

rantia de existência da solução de base alcoólica; de cortinas individuais; de solução de clorohe-

xidina de base alcoólica; de material de consumo clínico, como seringas, agulhas, compressas, 

entre outros, minimizando as saídas do profissional da unidade e otimizando a gestão do tempo 



 
 

 
nov-21 | Página CXXIV 

 

 | Cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 

e de contentor de resíduos do Grupo I, II, III e IV, sendo algumas das medidas efetivas de controlo 

de infeção utilizadas. 

No momento da admissão do doente, caso se verifique a existência de internamento 

prévio, em unidades de saúde, ou se verifique que a pessoa está institucionalizada, existe indi-

cação para realizar colheita de produtos biológicos para identificação de microrganismos mul-

tirresistentes, como o Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina e a Enterobacteriaceae pro-

dutora de carbapenemases. As colheitas são realizadas no serviço de origem, idealmente,  ou 

imediatamente após na admissão na unidade. Neste contexto são implementadas as medidas 

de PBVT: isolamento de contacto, até serem obtidos os resultados. Como garantia de uma pres-

tação de cuidados seguros na unidade de cuidados intensivos. 

Na Unidade de Cuidados Intensivos cumpre-se o protocolo de realização de zaragatoa 

de pesquisa para SARS-CoV2, nos seguintes momentos: na admissão, ao terceiro e quinto dia de 

internamento e posteriormente de cinco em cinco dias, desta forma é possível identificar a pre-

sença de infeção em fase de incubação, no momento da admissão à unidade, ou a existência de 

transmissão nosocomial. Procedimentos realizados no decorrer do estágio final. 

A realização do estágio durante a pandemia permitiu a existência de importantes deba-

tes sobre os princípios inerentes à prevenção e controlo de infeção, no seio da equipa durante 

o estágio em Enfermagem à PSC. 

Durante o estágio final verificou-se a existência de uma cultura sólida no âmbito da pre-

venção e controlo de infeção. Aliado a este facto, existem as condições necessárias para o cum-

primento das medidas de prevenção e controlo de infeção recomendadas. A UCIP apresenta 

atualmente 5 unidades de isolamento com pressão negativa e antecâmara que garantem a se-

gurança dos cuidados prestados neste ambiente. Foram prestados cuidados em situações de 

isolamento tendo cumprido todas as recomendações exigidas.  

A realização da norma de procedimento sobre os cuidados e Enfermagem à pessoa sub-

metida a oxigenoterapia nasal de alto fluxo engloba todas as medidas de prevenção e controlo 

de infeção associadas ao procedimento, tendo sido alvo de revisão pelo núcleo executivo do 

GCLPPCIRA. 

Tendo em conta o referido considera-se alcançada a competência “maximiza a interven-

ção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos perante a pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica, face a complexidade da situação e à necessidade de res-

postas em tempo útil e adequadas” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19364) 
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4. CONCLUSÃO  

 

 

Para o desenvolvimento e consolidação de competências é imprescindível a existência 

do processo reflexivo e crítico, no qual realizamos a mediação entre a teoria e a prática (Nunes 

L. , 2018). Ao longo do percurso durante o Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgico à PSC 

foram adquiridos e desenvolvidos conhecimentos e competências essenciais à prestação de cui-

dados de elevada qualidade, integrando a última evidência científica disponível sobre as temá-

ticas desenvolvidas. 

A prestação de cuidados de Enfermagem, de acordo com os seus documentos referen-

ciais, procura a excelência dos cuidados, assente em programas de melhoria contínua. A segu-

rança dos cuidados prestados apenas pode ser alcançada se diariamente nos questionarmos 

sobre os cuidados que prestamos e como os podemos melhorar. A realização dos estágios per-

mitiu vivenciar um conjunto de experiências que enriqueceram e permitiram o desenvolvimento 

e consolidação de competências como Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúr-

gica na área PSC. 

A realização do presente relatório de estágio permitiu descrever e refletir sobre o pro-

cesso de aquisição de competências, incluindo as intervenções e estratégias implementadas ao 

longos dos estágios com vista à sua consecução.  

Como referido anteriormente é impossível analisar e compreender a prática sem o seu 

enquadramento teórico. Neste sentido a compreensão dos fenómenos identificados à luz da 

Teoria da Incerteza na Doença foram de extrema importância. A incerteza está bastante pre-

sente nos cuidados à pessoa em situação crítica e na sua família. A iminência de uma situação 

que ameaça a sobrevivência da pessoa corresponde a uma rutura no seu quotidiano e da sua 

família, como uma importante ameaça à qualidade de vida da pessoa. Os profissionais de saúde 

devem reconhecer a incerteza e promover o desenvolvimento de estratégias de coping, impe-

dindo o impacto negativo que a incerteza pode gerar no processo de doença. Os profissionais 

de saúde, como os principais fornecedores de estrutura, têm ao seu dispor imensas ferramentas 

para o controlo da incerteza, em especial a informação. As pessoas têm direito à informação 

sobre a sua situação de saúde, de modo a participarem ativamente no projeto terapêutico, to-

mando decisões de forma livre e esclarecida. Os enfermeiros devem fornecer todas as informa-

ções à pessoa e à sua família, evitando utilizar linguagem complexa. 
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A prestação de cuidados de Enfermagem tem como pilar a relação estabelecida entre o 

enfermeiro e a pessoa/família, uma relação de confiança em que o enfermeiro está obrigado a 

cumprir os princípios éticos e deontológicos definidos para a profissão de Enfermagem. Em todo 

o contacto o enfermeiro deve promover a assertividade e desenvolver atitudes e posturas que 

garantam o ambiente seguro, e visem manter e desenvolver a relação com a pessoa. A existência 

de parceria nos cuidados, em que a pessoa tem participação ativa no projeto terapêutico é um 

garante à prestação de cuidados de qualidade. 

A pessoa em situação crítica pela ameaça à sobrevivência, decorrente de uma ou mais 

funções vitais afetadas, pressupõe uma intervenção especializada, garantindo uma resposta 

pronta e de elevada eficiência. A prestação de cuidados em contexto de Serviço de Urgência 

pela dinâmica própria do serviço, no qual existe um elevado número de pessoas e de situações 

de emergência a exigir cuidados no imediato, torna o ambiente complexo. Os enfermeiros ne-

cessitam de uma atuação rápida, para cuidar da PSC em tempo útil garantindo a resposta às 

necessidades da pessoa, desenvolvendo intervenções na gestão dos cuidados, nomeadamente 

na gestão dos elementos da equipa em função das necessidades, articulação com outros servi-

ços e gestão constante de vagas. Todas estar intervenção são essenciais para que a prestação 

de cuidados. 

A prestação de cuidados na Unidade de Cuidados Intensivos, tornou evidente a necessi-

dade de desenvolver competências no âmbito dos meios avançados de monitorização e trata-

mento da PSC. A prestação de cuidados realizada comtempla um cuidado holístico, onde todas 

as intervenções são pautadas por elevado rigor e eficiência.  

Todas as intervenções têm associado risco para a pessoa, sendo que o seu estado de 

vulnerabilidade pressupõe que o enfermeiro conheça o estado do doente em todo o momento, 

antecipando focos de instabilidade e implementado medidas efetivas para os evitar.  

O desenvolvimento de competências no cuidado à PSC durante o estágio em Enferma-

gem à PSC ou no estágio final foram extremamente interessantes, a possibilidade de me integrar 

nas equipas de Enfermagem do SUG e na UCIP permitiu viver um conjunto de experiências com 

elevado relevo para o processo de desenvolvimento e aquisição de competências e para a con-

secução dos objetivos propostos. 

A realização do presente relatório de estágio permitiu descrever e refletir sobre o pro-

jeto de intervenção, realizado durante o estágio final, e consequentemente adquirir competên-

cias no âmbito do desenvolvimento de políticas de qualidade e no cuidado à pessoa a vivenciar 

processos complexos de doença crítica. A temática da ONAF pela sua importância na prestação 
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de cuidados na atualidade, permitiu desenvolver conhecimentos e competências no cuidado à 

pessoa submetida a ONAF. A realização da norma de procedimento, bem como a sua divulgação 

pelos pares, contribuiu para a melhoria dos cuidados prestados à pessoa submetida a ONAF, o 

que se reflete em ganhos para a saúde das pessoas. 

Foi possível analisar o desenvolvimento de competências especificas do Enfermeiro Es-

pecialista em Enfermagem Médico-cirúrgica, realizando o paralelismo com o Modelo de Dreyfus 

de aquisição de competências, aplicado à Enfermagem por Patrícia Benner. No início do Mes-

trado a avaliação de competências é de nível proficiente, no qual pela experiência são prestados 

cuidados tendo em conta a globalidade da situação, prevendo e antecipando as situações que 

vão ocorrer. Aquando o término do Mestrado e após viver o conjunto de experiências enrique-

cedoras, situa-se no nível de Perito, reconhecendo que a prestação de cuidados de qualidade à 

PSC é um percurso no qual a autoformação e a constante reflexão sobre a prática são o rumo a 

seguir. O desenvolvimento no Know-how e a sua incorporação na prestação de cuidados permi-

tiu visualizar a situação como um todo e desenvolver uma prática intuitiva, tendo como foco as 

necessidades da pessoa. 

Relativamente aos objetivos propostos no projeto de estágio em Enfermagem à pessoa 

em situação crítica e no estágio final, concluímos que foram atingidos com sucesso, tal como 

explanado na reflexão sobre o desenvolvimento de competências, onde apresentamos a refle-

xão sobre as aprendizagens alcançadas e descrevemos as principais experiências vividas e os 

seus contributos para o desenvolvimento de competências. 

Tendo em conta o explanado consideramos atingidos os objetivos propostos para a re-

alização do presente relatório de estágio. 

Em suma a consideramos que foram alcançadas/consolidadas as competências comuns 

do Enfermeiro Especialista, as competências específicas do enfermeiro especialista em Enfer-

magem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à pessoa em situação crítica e as aptidões, 

competências e conhecimentos definidos para o Mestrado em Enfermagem. 
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Metodologia de Pesquisa 

A realização do presente relatório impõe um conhecimento solido sobre a temática, 

procurando mapear as definições e conceitos associados a ONAF foi realizada uma revisão da 

literatura sobre o tema, usando como referência o método de Joanna Briggs Institute  

(Aromataris & Munn, 2020). 

A revisão da literatura centrou-se na seguinte pergunta: “Quais os conceitos essenciais 

da oxigenoterapia nasal de alto fluxo presentes na prestação de cuidados de qualidade ao 

doente crítico em meio hospitalar?”. 

A realização da revisão da literatura pretende sustentar a prestação de cuidados de 

qualidade à pessoa submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo, permitindo que o 

enfermeiro seja detentor na última evidência científica e a incorpore na prestação de cuidados. 

As palavras chave utilizadas na pesquisa foram: “high flow nasal cannula or hfnc or high 

flow oxygen or high-flow nasal cânula”, “critical ill, “adult” e “children”. Os operadores 

booleanos utilizados foram “and” e “not” em associação às palavras-chave selecionadas. O 

modo de pesquisa selecionado foi booleana/frase, tendo em conta a pesquisa no texto integral 

dos artigos e revistas científicas analisadas por pares. 

A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: EBSCO Host com as palavras 

chave: “high flow nasal cannula or hfnc or high flow oxygen or high-flow nasal cânula”, “critical 

ill, “adult” e “children” e no Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal (RCAAP) com 

as palavras-chave: “oxigenoterapia nasal de alto fluxo”. 

A realização da pesquisa decorreu no mês de março e abril, tendo selecionado estudos 

em Português e Inglês, de fontes primárias e secundárias, publicados entre 2017 e 2020. Foram 

selecionados artigos que respeitam: População: doentes adultos críticos, Conceito: submetidos 

a oxigenoterapia nasal de alto fluxo e Contexto: em meio hospitalar. Foram excluídos os estudos 

que tinham metodologia ambígua e sem relação com a temática em estudo. 
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Figura 3 - Diagrama de Seleção de Estudos 

Fonte Page, et al., The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews (2021) 

 

Tabela 3 - Apresentação dos estudos selecionados 

Artigo Autores/ano Tipo de Estudo 

Impact of flow and temperature on patient 
comfort during respiratory support by 

highflow nasal cannula. 

Mauri et al., (2018) Ensaio Randomizado 
Controlado 

The role for high flow nasal cannula as a 
respiratory support strategy in adults: a 

clinical practice guideline. 

Rochwerg et al., 
(2020) 

Opinião de Peritos 

Use of nasal high flow oxygen during acute 
respiratory failure. 

Ricard et al., (2020) Revisão sistemática da 
literatura 

High-flow nasal oxygen therapy in intensive 
care and anaesthesia. 

Renda, et al., 
(2017) 

Revisão sistemática da 
literatura 

Nasal high flow: physiology, efficacy and 
safety in the acute care setting, a narrative 

review. 

Mauri, et al., 
(2019) 

Revisão sistemática da 
literatura 

Cânulas nasais de alto fluxo: Uma 
alternativa de oxigenoterapia na 
Insuficiência Respiratória Aguda. 

Pires, et al., (2018) Revisão sistemática da 
literatura 
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Apêndice B – Slide de apresentação e guião para a elaboração do vídeo de 

divulgação 
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Guião para a elaboração do vídeo de divulgação: 

“- Olá o meu nome é Cidália Teófilo, sou enfermeira no Serviço de Urgência. No âmbito do Estágio Final 

do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica a decorrer na Unidade de Cuidados Intensivos, propus 

realizar uma norma de procedimento sobre os cuidados de Enfermagem à pessoa com Oxigenoterapia 

nasal de Alto fluxo, integrada no projeto de intervenção.  

- Tendo como objetivos promover a melhoria contínua da qualidade dos cuidados pela mobilização de 

conhecimentos, habilidades e otimização do ambiente terapêutico e seguro. 

- A prestação de cuidados de Enfermagem à pessoa com insuficiência respiratória é bastante frequente 

na prática diária. Os dispositivos de oxigenoterapia convencional e a ventilação mecânica invasiva e não 

invasiva, pelas suas características apresentam limitações que justificaram o desenvolvimento da Oxige-

noterapia Nasal de Alto fluxo nos últimos anos. 

- Desta forma a ONAF é uma terapia de suporte respiratório não invasiva que entrega 30-60L/minuto de 

uma mistura de ar e oxigénio, quente e húmido, através de cânulas nasais. 

- As principais vantagens à sua utilização são o facto de ser uma técnica de fácil implementação e manu-

tenção, com o risco mínimo de lesões cutânea; não provocar claustrofobia e a possibilidade de comer, 

beber e comunicar durante a técnica. Como desvantagens: a irritação da mucosa nasal, o desconforto, a 

intolerância à temperatura ou ao ruido e o risco de atrasar a entubação orotraqueal. A ONAF é uma téc-

nica na qual a pessoa apresenta elevados níveis de conforto. 

- A norma de procedimento está organizada de forma a apresentar um breve enquadramento teórico 

sobre a ONAF. É apresentado o material necessário, bem como algumas considerações gerais sobre a 

técnica e a sua implementação. Em seguida é apresentado o procedimento de Enfermagem, de forma a 

potenciar a qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados. Em anexo estão disponíveis fotografias de 

alguns dos sistemas de ONAF, como apoio à sua utilização. Por fim, consta uma tabela de classificação e 

descontaminação dos equipamentos e materiais utilizados na ONAF, por forma a cumprir as regras de 

controlo de infeção inerentes. 

- Espero que tenham ficado curiosos com a norma de procedimentos sobre a ONAF, peço que leiam e 

possam integrar os conteúdos. 

- Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Encontro-me ao vosso dispor para eventuais esclarecimen-

tos.” 
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Apêndice C – Norma de Procedimento: Cuidados de Enfermagem à Pessoa 

submetida a Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo 
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Apêndice D – Pré- Projeto do Estágio em Enfermagem à pessoa em situação 

crítica 
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Apêndice F – Protoclo de Investigação 
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Apêndice G – Plano de Sessão 
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Apêndice H – Resumo do Artigo de Investigação 
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