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RESUMO 
 

O presente Relatório de Estágio de natureza profissional surge como etapa final da 

conclusão do ciclo de estudos, referente ao curso de Mestrado em Enfermagem na Área de 

especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação 

Crítica. Este relatório, construído sob a linha orientadora da Teoria das Transições de Afaf 

Meleis, descreve, através da Metodologia de Projeto, a criação e implementação de um 

Projeto de Intervenção Profissional, desenvolvido no Estágio Final que decorreu numa 

Unidade de Cuidados Intensivos, cujo objetivo geral foi fomentar uma prestação de cuidados 

de qualidade à família da pessoa neste contexto de cuidados, promotora de satisfação e de 

processos de transição saudáveis. 

Concomitantemente, apresenta-se uma análise crítico-reflexiva do percurso realizado 

para a aquisição de competências de enfermeiro especialista e de Mestre em Enfermagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Família; Unidade de Cuidados 

Intensivos; Desenvolvimento de Competências. 
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ABSTRACT 

 

This Professional Internship Report represents the final stage of the study cycle 

concerning the Master's Degree in Nursing, more specifically, the Medical-Surgical Nursing 

Specialization in the Critical Patient.  

This report follows the guidelines of Afaf Meleis' Transitions Theory and describes, 

through the project methodology, the creation and implementation of a Professional 

Intervention Project, that took place in an Intensive Care Unit, whose general objective was 

to promote quality care, satisfaction and a healthy transition processes to the family members 

in this context of care. 

Concomitantly, it presents a grounded analysis and critical reflection of the path taken 

to acquire the skills of a specialist nurse and a Master in Nursing. 

 

KEYWORDS: Medical Surgical Nursing; Family; Intensive Care Unit; Skills Development 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio, de natureza profissional, surge no âmbito da Unidade 

Curricular (UC) Relatório, inserido no 2.º ano do Mestrado em Enfermagem (ME), na área 

de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação 

Crítica (PSC), ministrado pelo Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde em 

associação com a Universidade de Évora (UE) – Escola Superior de Enfermagem de S. João 

de Deus, o Instituto Politécnico de Portalegre –  Escola Superior de Saúde, Instituto 

Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e Instituto 

Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde, estabelecido pelo aviso n.º 5622/2016 

(UE, 2016).  Este documento constitui a etapa final do percurso formativo do ME e 

compreende a descrição, análise e reflexão crítica fundamentada do trabalho aqui 

desenvolvido, em particular na UC “Estágio Final”, no desenvolvimento e aquisição de 

competências necessárias para a obtenção do título de Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica (EEEMCPSC) e, após 

aprovação em provas públicas, do Grau de Mestre em Enfermagem. 

Importa esclarecer que a descrição, análise e reflexão da aquisição das competências 

supramencionadas recaem essencialmente sobre as atividades desenvolvidas na UC Estágio 

Final, uma vez que obtivemos creditação total por reconhecimento e validação de 

competências na UC Estágio em Enfermagem à PSC, integrada no 1.º ano do plano de 

estudos do presente curso, por exercermos funções em contexto de um Serviço de Urgência 

Polivalente durante 12 anos, que justificou a não realização do mesmo.  

O Estágio Final foi desenvolvido na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 (UCIP 

1) do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e decorreu no período 

compreendido entre 18 de janeiro a 28 de maio de 2021, sob orientação científica do 

Professor Doutor Adriano Pedro e supervisão clínica da Enfermeira Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, Júlia Barradas. 

A seleção do referido contexto clínico para realização do Estágio Final, prendeu-se ao 

facto de se percecionar este serviço enquanto complemento apropriado à formação e 
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experiência profissional obtidas até ao momento, para desenvolver a atividade formativa 

específica, de acordo com as exigências do percurso de formação da Enfermagem Médico 

Cirúrgica na área da PSC. Por se tratar de um serviço de Medicina Intensiva de nível III que 

integra um nível de cuidados de elevada complexidade, proporciona um conjunto variado de 

oportunidades para a aquisição de conhecimentos e competências inerentes ao cuidado à 

PSC. 

Ao longo do Estágio Final desenvolvemos um Projeto de Intervenção Profissional (PIP), 

alicerçado à Teoria das Transições de Afaf Meleis (Meleis, 2010), relacionado com a família 

da PSC, no que diz respeito à sua presença e integração na UCIP1. Este tema surgiu, por ter 

sido identificada, após reunião com a Enfermeira Coordenadora da UCIP 1, a necessidade 

de melhoria dos cuidados inerentes às famílias que sofrem frequentemente sentimentos de 

angústia, incerteza e ansiedade face à doença crítica e/ou falência orgânica (Minton et al., 

2019; Gil-Juliá et al., 2021). Perante a declaração de pandemia, a 11 de março de 2020, pela 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), da doença Corona Vírus Disease-2019 (COVID-

19) causada pelo Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), o  

Sistema de Saúde português enfrentou um verdadeiro desafio que despoletou uma complexa 

metamorfose, em particular, nos Serviços de Medicina Intensiva onde, por um lado, as 

necessidades das famílias se exacerbaram e, por outro, foram naturalmente secundarizadas, 

pela limitação de recursos humanos e físicos que se verificou.  Perante esta constatação, foi 

projetada uma Orientação da Presença e Integração da Família em UCI onde foram definidas 

práticas e estratégias promotoras de processos de transição saudáveis, atendendo às suas 

necessidades mais prevalentes, neste contexto de cuidados.  Inerente aos cuidados às 

famílias procedeu-se ao levantamento de diagnósticos e intervenções de Enfermagem, assim 

como à implementação de um inquérito de satisfação familiar, já validado para a população 

portuguesa, enquanto instrumento válido para uma avaliação posterior da qualidade das 

práticas direcionadas à família que vivencia uma experiência de transição em UCI. 

Neste contexto, apresentamos como objetivo geral para este relatório: 

• Demonstrar a aquisição e desenvolvimento de competências, para obtenção futura 

do título de EEEMCPSC e do grau de Mestre em Enfermagem 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301191#b0280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301191#b0280
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Ancorados ao objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos específicos: 

• Descrever o contexto clínico onde decorreu o Estágio Final e foi desenvolvido o 

PIP; 

• Descrever o projeto de intervenção profissional desenvolvido na UCIP1; 

• Refletir sobre o processo de aquisição das competências comuns e específicas do 

EEEMCPSC e de mestre em Enfermagem. 

Para a concretização dos objetivos delineados, apresentamos o conteúdo deste relatório 

em quatro capítulos distintos.  

No primeiro capítulo é feita um enquadramento concetual e uma breve descrição da 

Teoria das Transições de Afaf Meleis, que serviu como suporte teórico que ancorou a 

temática do trabalho aqui explanada. 

No segundo capítulo é feita a apreciação do contexto clínico onde se desenrolou o Estágio 

Final e onde foi desenvolvido e implementado o PIP, descrevendo o seu enquadramento 

organizacional, estrutura física e recursos humanos e materiais e fazendo uma análise e 

reflexão dos cuidados aqui prestados.  

O terceiro capítulo contempla o PIP desenvolvido durante o estágio, onde é realizada uma 

fundamentação teórica acerca da temática e uma descrição das diferentes fases que 

constituem a metodologia do projeto, desde o diagnóstico de situação, definição de 

objetivos, planeamento e execução, à avaliação e divulgação dos resultados.  

No quarto e último capítulo é realizada uma análise reflexiva e fundamentada do processo 

de aquisição de competências comuns do Enfermeiro Especialista, competências específicas 

do EEEMCPSC e competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem.  

O presente documento orienta-se pelas normas de referenciação bibliográfica da 

American Psychological Association, na sua edição mais recente (7.ª edição) e foi redigido 

seguindo o acordo ortográfico vigente da língua portuguesa, excetuando as citações diretas 

dos autores.  
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1.ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEÓRICO 

 

A complexidade da situação de saúde/doença, frequentemente inesperada, vivida pela 

PSC que se encontra “ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais 

funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, 

monitorização e terapêutica” (OE, 2018, p.19632), tem repercussão nos elementos da 

família, na medida em que é igualmente percecionada por esta como uma vivência 

desafiadora, da qual emergem necessidades que poderão perturbar o equilíbrio da dinâmica 

familiar (Wright & Leahey, 2013).   

Se por um lado, a vivência de uma situação de doença crítica por um dos elementos da 

família, por si só, gera uma profunda incerteza e angústia no seu seio (Minton et al., 2019), 

por outro lado, o ambiente hospitalar, hostil por natureza, particularmente numa área como 

uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), é frequentemente visto como um sistema 

hermético e restrito, gerador de barreiras para as famílias, promovendo a exacerbação de 

sintomas emocionais como ansiedade, stress e depressão (Alfheim et al., 2019; Gil-Juliá et 

al., 2021).  

O EEEMCPSC enfrenta assim o desafio de também cuidar da família em contexto de 

UCI “a vivenciar processos complexos de doença crítica”, assistindo-a “nas perturbações 

emocionais decorrentes da situação crítica” e gerindo a comunicação interpessoal com a 

família da pessoa internada face aos processos complexos de doença crítica ou falência 

orgânica (OE, 2018, p.19363). Impõe-se por isso uma definição de família, pelo que, ao 

longo do presente Relatório, assumimos a família da PSC como “uma unidade social ou todo 

coletivo composto por pessoas ligadas através da consanguinidade, afinidade, relações 

emocionais ou legais”, incluindo assim, todas as pessoas importantes e significativas para a 

PSC (Conselho Internacional de Enfermagem [CIE], 2018, p.63). 

A Enfermagem, enquanto “disciplina do conhecimento (…) que se materializa numa 

profissão (Nunes, 2016, p.3), com alicerces no ensino, na investigação e na formação, deve 

fundamentar as suas intervenções em teorias operacionalizáveis, que suportem a avaliação 

das necessidades das pessoas, a intervenção do enfermeiro e a avaliação dos resultados 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301191#b0280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301191#b0025
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(Apóstolo, 2017). Com o objetivo de melhor compreender a vivência experienciada pela 

família, assim como a intervenção do enfermeiro que visa contribuir para a adaptação 

daquela à perturbação causada pela situação de saúde/doença complexa da PSC, procurou-

se desenvolver o conhecimento sobre os pressupostos da Teoria das Transições de Afaf 

Meleis (2010). 

As transições dizem respeito à passagem, fase ou período intermédio num processo 

evolutivo e é entendido, como o ato, efeito ou modo de passar lenta e gradualmente de uma 

condição, estado ou local para outro ou de status de vida para outro (Meleis, 2010). 

Constituem etapas que envolvem a adaptação a eventos de diversas naturezas sendo 

classificadas em: transições de natureza organizacional (quando representam transições no 

ambiente organizacional, podendo ter sido precipitadas por mudanças políticas, económicas, 

sociais ou mudanças na estrutura ou dinâmica intraorganizacional); transições do 

desenvolvimento (quando agregadas a mudanças no ciclo vital como adolescência ou 

casamento); transições situacionais (quando associadas a acontecimentos educacionais, 

profissionais ou familiares que implicam modificações nas relações ou alterações de papéis, 

habilidades ou funções); transições saúde/doença (quando ocorrem mudanças de um estado 

bem-estar para um de doença) (Meleis, 2010). Neste contexto, a situação crítica vivida pela 

pessoa internada em UCI, enquanto evento habitualmente inesperado, corresponde a uma 

transição saúde/doença que poderá desencadear uma transição situacional vivida pela 

família, implicando uma redefinição de papéis e alteração do comportamento de cada um 

dos elementos, através da aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos e habilidades 

(Meleis, 2010). 

Os enfermeiros são geralmente os profissionais mais bem posicionados para identificar 

as transições vivenciadas e cuidar da família da PSC em processo de transição, assumindo-

se assim como uma fonte de recurso ao cuidado holístico (Meleis, 2010). Neste contexto, a 

Enfermagem é definida como a profissão da área da saúde facilitadora de transições para 

promover, em última instância, um sentimento de bem-estar, sendo o cuidado de 

Enfermagem o processo alicerçado na interação entre a pessoa enfermeiro e a pessoa alvo 

dos cuidados a vivenciar a transição, onde existe uma troca constante de informação e 

energia que visa a promoção, a prevenção e a intervenção, de modo a alcançar, tanto quanto 

possível, a homeostasia a nível da esfera do bem-estar físico, social, mental e espiritual 
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(Meleis & Trangenstein, 1994). A pessoa alvo dos cuidados é assim vista pela teórica como 

um ser humano detentor de necessidades específicas que se encontra integrada num meio 

ambiente específico com o qual se envolve, com capacidades de adaptação às suas 

mudanças, mas que devido a vulnerabilidade, risco de doença ou doença, experimenta ou 

está em risco de experimentar um desequilíbrio (Meleis, 2010). 

Os enfermeiros devem assumir um papel de facilitadores do processo de transição 

considerando que, para uma prática de cuidados verdadeiramente centrada em necessidades 

reais, a pessoa alvo de cuidados enquadra-se num ambiente familiar, social, económico, 

cultural e espiritual, com o qual interage, sendo esta interação influenciada por fatores 

internos (estatuto socioeconómico, habilitações, crenças culturais) e por fatores externos 

(políticas sociais, catástrofe natural) (Meleis, 2010). 

 Almejando a excelência do cuidado à família da PSC, o enfermeiro especialista deve 

desenvolver o conhecimento que as transições podem ser classificadas como simples ou 

múltiplas (Meleis, 2010), mas raramente uma família se encontra a vivenciar uma única 

transição, pelo que habitualmente o enfermeiro deparar-se-á com famílias a viver múltiplas 

transições sequenciais ou simultâneas, com implicação de vários reajustes, o que incrementa 

o grau de complexidade neste âmbito do cuidado. 

Para a adaptação da família à situação de saúde/doença vivida por um dos seus 

elementos, a teórica defende que é de extrema importância que o enfermeiro 

caracterize a forma/propriedade/qualidade do processo que vivenciam. Um internamento em 

UCI implica que a família se consciencialize da necessidade da mudança de papéis, pois 

caso não o faça, significa que o processo de transição não foi reconhecido e, 

consequentemente, não foi iniciado (Meleis et al., 2000). A consciencialização por parte da 

família é, por vezes, difícil, uma vez que há dificuldade na aceitação da situação de doença 

crítica e da necessidade de alteração tanto de papéis como de hábitos de vida anteriores. 

Diretamente dependente da consciencialização da necessidade de mudança, é essencial que 

a família demonstre envolvimento na situação, o que tem influência direta no seu nível de 

compromisso no processo (Meleis, 2010). Uma família encontra-se envolvida quando, por 

exemplo, procura ativamente informações sobre a condição clínica e plano terapêutico da 

PSC. O enfermeiro deverá, por isso, explorar o nível de consciencialização e de 
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envolvimento dos familiares, para que possa intervir de forma efetiva no processo de 

transição. 

Deter uma visão ampla da família e possuir experiência no cuidado da PSC, ajuda o    

enfermeiro a reconhecer todo o meio envolvente e a intervir enquanto facilitador do processo 

de transição. Pode revelar-se decisivo a identificação precoce das condições que facilitam 

ou dificultam a transição para o sucesso da intervenção do enfermeiro especialista para uma 

vivência saudável da família neste processo (Meleis, 2010). Devem assim ser reconhecidas 

condições facilitadoras ou inibidoras de origem pessoal, social ou comunitária que podem 

influenciar o decurso de uma transição (Meleis,2010). As crenças e atitudes culturais da 

família da PSC revelam-se enquanto condições pessoais que, segundo Meleis et al (2000), 

exercem influência muitas vezes negativa, na experiência da transição, pelo que é 

fundamental que o enfermeiro estabeleça uma relação de confiança com a família, capaz de 

facilitar a verbalização de crenças e a reedificação de construtos mais aproximados da 

realidade. A participação dos familiares no plano de cuidados, o seu envolvimento nas 

tomadas de decisão, o conhecimento da condição de saúde/doença e do plano terapêutico da 

PSC, bem como a aquisição de estratégias para a gerir o evento crítico, facilitam a transição, 

enquanto a imposição de distanciamento entre família e PSC, informação insuficiente ou 

contraditória do que é expectável funcionam como inibidores de uma transição saudável 

(Meleis et al., 2000).  Um outro inibidor identificado pela mesma autora, diz respeito ao 

baixo nível sócio-económico das famílias, como sendo mais propenso para a apresentação 

de sintomas psicológicos. Os recursos sociais e comunitários também facilitam ou inibem 

as experiências de transição, por isso o enfermeiro deve conhecer a comunidade onde os 

familiares se inserem e que apoios têm dentro dela (Meleis et al., 2000). 

Para compreender todo o processo de transição vivido pelas famílias em UCI, é ainda 

necessário que o enfermeiro atenda à existência de alguns padrões de resposta que se 

traduzem em indicadores que o auxiliam na avaliação relativamente ao processo de 

transição: em direção à saúde ou, ao invés, em direção ao risco e vulnerabilidade (Meleis, 

2010). O desenvolvimento de interação, envolvimento, confiança, coping, bem-estar 

emocional e relacional (Meleis et al., 2000) são indicadores que, não só traduzem resultados 

saudáveis perante uma transição de carácter situacional vivida pelos familiares, como 

induzem a interpretação de uma intervenção de Enfermagem efetiva e bem-sucedida.   
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Os enfermeiros preparam assim as pessoas “para a vivência das transições e são quem 

facilita o processo de desenvolvimento de competências e aprendizagem nas experiências 

de saúde/doença” (Meleis et al., 2000, p.13). Sendo o profissional que mais tempo se 

encontra junto da PSC e sua família, o enfermeiro encontra-se numa posição privilegiada 

para estabelecer laços de proximidade e desenvolver conhecimento das necessidades dos 

envolvidos, o que lhe permite identificar os fenómenos vivenciados e, em conjunto com 

estes, delinear um conjunto de estratégias que visam um coping saudável e a sensação de 

bem-estar perante o processo de transição experienciado (Meleis, 2010).   
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2. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO DE PRÁTICA CLÍNICA  

 

O Estágio Final decorreu, como já supracitado, na UCIP1 do CHUA e, para 

contextualização do local onde foram desenvolvidos o PIP e a edificação e aquisição de 

competências comuns, competências específicas do EEEMCPSC e competências de Mestre 

em Enfermagem, entendemos como necessária a sua caracterização relativamente ao seu 

enquadramento legislativo e organizacional, à estrutura, recursos materiais e humanos, bem 

como à gestão e produção de cuidados de Enfermagem do contexto em questão.  

 

 2.1 Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 do CHUA 

 

A denominação de CHUA foi formalmente criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2017, de 23 

de agosto, que veio substituir o antigo Centro Hospitalar do Algarve, Entidade Pública 

Empresarial. O CHUA está integrado no Serviço Nacional de Saúde português e abrange as 

Unidades Hospitalares de Faro, Portimão e Lagos, assim como os Serviços de Urgência 

Básica do Algarve e o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. (CHUA, 2020a). 

Para um total de 990 camas, esta entidade assegura a prestação de cuidados de saúde em 

toda a extensão do Algarve, nomeadamente a 16 concelhos e, em algumas valências clínicas 

específicas, à população de parte do Alentejo, dando assim apoio a um total de cerca de 440 

000 habitantes, número este que pode triplicar na época alta de turismo (CHUA, 2020a). 

Dispõe da maioria das especialidades clínicas com a exceção de Radiologia de Intervenção, 

Unidade Monovalente de Queimados, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiotorácica e 

Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO), sendo os Hospitais Centrais de Lisboa 

o recurso de referenciação para qualquer necessidade de cuidados abrangida por estas 

especialidades. Para além da prestação de serviços de saúde, este Centro Hospitalar aposta 

ainda no desenvolvimento de atividades de formação e ensino pré e pós-graduado, e de 
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investigação na área da saúde, sendo uma Instituição de referência no Serviço Nacional de 

Saúde, com estatuto de hospital universitário (CHUA, 2020a). 

Os valores que regem esta Instituição são:  

universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para a 

população que serve; cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do 

atendimento recebido; respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos 

direitos dos utentes e em elevados padrões de segurança assistencial; equidade no acesso 

e utilização aos cuidados que disponibiliza; trabalho em equipa, multidisciplinar, assente 

numa efetiva integração dos níveis cuidados disponíveis na região, promovendo a 

adequação da prestação às necessidades dos utentes; orientação para a obtenção de 

resultados em saúde, condição necessária para uma efetiva criação de valor em saúde; e 

efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para a 

sustentabilidade da instituição (CHUA, 2020a, p.23). 

O CHUA encontra-se dividido por departamentos que resultaram da união de serviços 

clínicos com necessidades, problemáticas e interesses comuns, dentro dos quais se destaca 

o Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, em que o serviço clínico 

onde decorre o Estágio Final se integra. O referido departamento do CHUA engloba um 

Serviço de Urgência Polivalente, na Unidade Hospitalar de Faro, um Serviço de Urgência 

Médico-Cirúrgica, na Unidade Hospitalar de Portimão, os quatro Serviços de Urgência 

Básica do Algarve (com as Viaturas de Suporte Imediato de Vida acopladas a estes) e os 

Serviços de Medicina Intensiva 1 e 2, localizados nas Unidades Hospitalares de Faro e 

Portimão, respetivamente. O Serviço de Medicina Intensiva 1 inclui a UCIP1 (onde decorre 

o Estágio Final), a Unidade de Cuidados Intermédios, Sala de Emergência/Reanimação; 

Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar e 2 Viaturas Médicas de Emergência e 

Reanimação de Faro e Albufeira (CHUA, 2020a). 

Segundo a Ordem dos Médicos ([OM], 2018), o Serviço de Medicina Intensiva aborda 

especificamente a prevenção, diagnóstico e tratamento de situações de falência orgânica 

potencialmente reversível, em pessoas que apresentam falência de uma ou mais funções 

vitais, iminente ou estabelecida e tem o objetivo de suportar e recuperar funções vitais, de 
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modo a criar condições para tratar a doença subjacente bem como proporcionar cuidados 

que promovam uma vida futura com o menos sequelas possível e com qualidade.  

A UCIP1 é classificada como polivalente, dado que possui “a distribuição de case-mix e 

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

grave, independentemente da sua tipologia” (Ministério da Saúde [MS], 2013, p.62).  

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

disponíveis, a UCIP1 é caracterizada como unidade de nível III, o que implica, segundo a 

OM,  

a existência de quadros próprios com equipas funcionalmente dedicadas (médica e 

de enfermagem), assistência médica garantida por intensivista em presença física nas 

24h e no mínimo um enfermeiro qualificado por cada 2 camas; pressupõe a 

possibilidade de acesso aos meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica 

necessários e deve estar organizada uma equipa multidisciplinar e multiprofissional de 

cuidados (OM, 2018, p.6). 

Assim, o nível III de classificação pressupõe a prestação de cuidados adequados e 

proporcionais, de forma continuada e sistemática, de acordo com os mais recentes 

pressupostos do estado da arte, à PSC e complexa. 

 

2.1.1 Estrutura Física e Recursos Materiais 

 

Como já referido, a pandemia por SARS-CoV-2 obrigou a uma reorganização dos 

Serviços de Medicina Intensiva e no CHUA, em concreto, obrigou a uma reorganização de 

praticamente todos os serviços clínicos. Neste sentido, a Direção Geral de Saúde ([DGS], 

2020a) emanou a Norma de Orientação 05/2020 para que os Serviços de Medicina Intensiva 

reorganizassem as suas atividades de modo a disponibilizar a equipa clínica e providenciar 
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a reorganização estrutural necessária para atividade assistencial, em especial, aos casos mais 

graves, como as PSC, com áreas circunscritas à assistência a pessoas com COVID-19. 

Até novembro de 2020, a UCIP1 encontrava-se localizada no 2º piso da unidade 

hospitalar e dispunha de uma lotação de 16 camas. No entanto, de acordo com a necessidade 

de internamento de pessoas com COVID-19, na região do Algarve, foi imperativo reformular 

este serviço e, neste momento, esta unidade está dividida em 3 unidades de espaços físicos 

separados: a UCI COVID1, UCI COVID 2 e a UCIP (que recebe a PSC de todas as tipologias 

depois de excluída a presença de SARS-CoV-2), com a previsão de abertura de uma 3ª 

unidade UCI Covid, se necessário.  Toda esta metamorfose da estrutura física foi 

acompanhada pelo Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) do CHUA. 

Salvaguardando o carácter provisório das estruturas físicas de cada unidade intensiva 

dada a imprevisibilidade das necessidades de internamento de PSC com ou sem COVID-19, 

neste momento, e realçamos aqui o facto de termos em mente que se refere apenas ao 

momento presente: 

• a UCI COVID 1 encontra-se localizada no 2º piso, num espaço físico em ‘open 

space’, anteriormente circunscrito à Decisão Clínica do Serviço de Urgência Polivalente, e 

dispõe de 15 camas para receber pessoas com COVID-19; neste piso existe ainda 1 cama em 

quarto fechado com condições para compreender vários tipos de isolamento e capacidade de 

gerar pressões positiva ou negativa, mas que de momento recebe pessoas em idade pediátrica 

com infeção por COVID-19; 

•   A UCI COVID 2 encontra-se localizada no 3º piso (antigo Serviço de Unidade de 

Acidente Vascular Cerebral) e dispõe de 9 camas para a PSC com infeção por COVID-19, 

separadas por 2 ‘open-space’ de 5 e 4 camas cada; 

• A UCIP (não COVID) dispõe de 6 camas e encontra-se localizada no 2º piso num 

‘open-space’ que partilha com a Unidade Cuidados Intermédios. 
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Verifica-se assim que nenhuma das três unidades criadas segue as Recomendações 

Técnicas para Instalações de Unidade de Cuidados Intensivos emanadas pela Administração 

Central de Sistema de Saúde ([ACSS], 2013), que preconiza que é preferível a solução de 

boxes individuais de cuidados intensivos evitando-se as instalações em open space que não 

asseguram o adequado resguardo das pessoas. 

Perante a situação pandémica com que nos deparamos, houve um acréscimo das 

necessidades de recursos materiais que não foram totalmente colmatadas, no entanto, 

verificamos que a maior parte das unidades de cuidados à PSC estão equipadas com: 

instalações elétricas adequadas, rampa de oxigénio, rampa de ar comprimido, rampa de 

vácuo para aspiração, monitor multiparâmetros, ventilador (que permite modalidades de 

ventilação invasiva e não invasiva), bombas infusoras (adequadas às vias de administração 

endovenosa assim como a administração por via entérica) e seringas infusoras.  Algumas 

das unidades possuem capacidade instalada para a realização de técnicas de substituição da 

função renal. Conforme a necessidade, é possível recorrer a oxigeneoterapia de alto fluxo e 

a meios de monitorização específicos como a monitorização da pressão arterial invasiva, da 

pressão venosa central, monitorização da pressão intracraniana, o uso do índice bis-espectral 

e a utilização de monitorização hemodinâmica invasiva através do sistema de PiCCO®  

(Pulse Contour Cardiac Output). Alguns monitores e ventiladores permitem a transmissão 

direta dos dados para o sistema informático, no entanto, os ventiladores adquiridos pós-

situação pandémica, não possuem esta característica e, no espaço físico recentemente 

adaptado para a UCI COVID 1, também não é possível esta funcionalidade, dado não estar 

instalada a rede de intercomunicação monitor/sistema informático, pelo que é necessária a 

transcrição manual dos valores de monitorização. O software informático de gestão clínica 

anteriormente referido, específico para Serviços de Medicina Intensiva denomina-se B-

ICU.Care®. Este sistema de informação informático permite uma interoperabilidade de 

dados e funções com outros sistemas, anexando dados em tempo real provenientes dos 

ventiladores, da máquina de gasometria e dos monitores, bem como dados clínicos 

imagiológicos, farmacêuticos e laboratoriais, possibilitando ganhos de eficiência e tempo 

dada a sua resposta intuitiva e prática às necessidades de planeamento e registo das áreas 

médica e de Enfermagem. 
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A UCIP1 dispõe ainda do sistema de distribuição automatizada de medicação, Pyxis 

Medstation®, que congrega diversos benefícios nomeadamente: operacionais, ao reduzir a 

mobilização de pessoal de Enfermagem e da farmácia em tarefas logísticas e administrativas, 

associadas à gestão da medicação e, simultaneamente incrementa a segurança e 

responsabilidade na utilização do medicamento, ao exigir a identificação do utilizador e 

monitoriza a gestão de estupefacientes, psicotrópicos e substâncias controladas; clínicos, ao 

reduzir o intervalo decorrido até à primeira dose pós prescrição, nomeadamente se fora do 

horário de funcionamento da farmácia; e financeiros, ao permitir reunir informações das 

despesas por pessoa cuidada e a otimizar a gestão dos custos (Grifols, sd). Assim, só terão 

de ser direta e pontualmente disponibilizados pelos serviços farmacêuticos, alguns fármacos 

não disponíveis no sistema, por serem de utilização menos frequente no contexto do serviço. 

Cada um dos espaços definidos atualmente para cada uma das UCI, detém um carro de 

emergência, organizados de acordo com o protocolo institucional e existe ainda ecógrafo e 

máquina de gasometria. 

Relativamente às zonas não clínicas, existem várias áreas com finalidades distintas. Na 

UCIP, existe zona de material de grande volume; uma zona de armazenamento de material 

de consumo clínico com gestão articulada com o Serviço de Aprovisionamento; espaço de 

refeições/copa; zona de sujos; sala de reuniões com material audiovisual; dois gabinetes 

médicos; gabinete da Enfermeira Coordenadora; gabinete destinado ao secretariado clínico; 

dois balneários para os funcionários; e um espaço destinado ao acolhimento, 

acompanhamento e reuniões da família durante o internamento que, neste momento, não está 

a ser utilizada para este efeito, dadas as limitações à sua presença, impostas tanto pela tutela 

(DGS, 2020b), como pelo Conselho de Administração da Instituição hospitalar (CHUA, 

2020c).  

Na UCI COVID 1, existe uma zona de armazenamento de material de consumo clínico, 

uma sala multiusos (copa e gabinete médico) e instalações sanitárias. A UCI COVID 2 é 

constituída por: sala de enfermagem, copa, gabinete médico e duas zonas de armazenamento 

de material de consumo clínico.  
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Tendo em conta a situação pandémica atual não planeada e, a consequente, lotação de 

camas no serviço que, num curto espaço de tempo, duplicou, deparámo-nos com uma maior 

limitação de recursos materiais e a racionalização, gestão e adequação dos mesmos 

consoante as prioridades tem sido um desafio diário vivido neste contexto clínico.  

2.1.2 Recursos Humanos 

  As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s) de nível III devem deter, como já 

anteriormente contextualizado, uma equipa clínica própria (médicos e enfermeiros) e 

dedicada a tempo inteiro, a fim de possuir cobertura autónoma diária, 24 h por dia (OM, 

2018). A equipa da UCIP1 é constituída por enfermeiros, médicos, assistentes operacionais 

e uma secretária clínica. Colaboram com esta equipa outros profissionais de saúde externos 

à UCIP1, tais como médicos de outras especialidades e outros profissionais em regime de 

consultoria e colaboração, tais como psicólogos, técnicos de neurofisiologia, fisioterapeutas, 

terapeuta da fala, nutrição, entre outros.  

Tendo em conta o atual contexto pandémico e a consequente abertura de mais camas e 

espaços físicos para alocar pessoas em situação crítica com doença provocada por infeção 

por SARS-CoV-2, foi imprescindível aumentar a capacidade de recursos humanos na 

UCIP1, quer de médicos, como enfermeiros e assistentes operacionais. Este reforço foi 

possível, em parte, pela mobilidade de profissionais provenientes de outros serviços clínicos, 

mas também porque, a partir de outubro de 2020, por deliberação de Conselho de Ministros 

(2020) atribuiu-se autonomia às administrações hospitalares para a contratação de 

profissionais e o CHUA procedeu ao reforço das equipas por via do recrutamento de novos 

contratados.  

Relativamente à equipa de Enfermagem, esta deve deter, segundo as orientações 

emanadas pela OE (2019a), 50% de EEEMCPSC, em permanência em cada turno e nas 24 

horas. De acordo com os dados cedidos pela Enfermeira Coordenadora, à data de 1 de 

novembro de 2020, ainda antes da restruturação do serviço clínico, a equipa de Enfermagem 

da UCIP1 era constituída por 53 enfermeiros, dos quais 21 (39%) detentores do título de 

enfermeiro especialista. Dos enfermeiros com especialidade, três são especialistas em 

Enfermagem Comunitária, cinco em Enfermagem de Reabilitação e 13 em Enfermagem 
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Médico-Cirúrgica, dois destes acumulam o título na área de Enfermagem à PSC.  

Evidenciando-se, portanto, a subdotação de enfermeiros especialistas em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica.  Neste momento, devido ao reforço exigido pelo atual contexto 

pandémico, a escala de Enfermagem relativa ao horário de Fevereiro/ Março de 2021, dispõe 

de 78 enfermeiros distribuídos por 5 equipas, uma das quais com enfermeiros com horários 

fixos e as restantes com enfermeiros com horário rotativo, não tendo sido possível obter a 

contabilização atual de enfermeiros especialistas.  Cada equipa é representada por um 

enfermeiro que acumula funções de gestão e liderança da equipa, na ausência da Enfermeira 

Coordenadora, com a prestação direta de cuidados. Relativamente aos assistentes 

operacionais, a UCIP1 dispõe atualmente de 25 profissionais. 

 A equipa médica é constituída por um corpo clínico fixo de 17 médicos: 14 especialistas 

(dos quais 8 Especialistas em Medicina Intensiva) e 4 a realizar o internato em Medicina 

Intensiva. Também no momento atual, esta equipa foi reforçada por profissionais de outras 

áreas de especialidade. De acordo com os critérios da OM (2018), a UCIP1 é detentora de 

idoneidade e capacidade formativa para ciclo de titulação em Medicina Intensiva. Para além 

disso, colabora também na formação pré-graduada de alunos de Enfermagem e de Medicina 

em contexto de ensino clínico e na formação pós-graduada no âmbito da Especialização e 

Mestrado de profissionais em Enfermagem.  

 

2.1.3 Análise da gestão e produção de cuidados de enfermagem 

Analisando a população assistida, de acordo com os últimos dados do CHUA (2020a), 

relativos ao ano 2019, a UCIP1 registou uma taxa de ocupação (relação percentual entre o 

total de dias de internamento no ano e a capacidade do serviço) de 76,3% com um aumento 

de 17% em relação a 2018, sendo maioritariamente, segundo dados cedidos pela Enfermeira 

Coordenadora, de pessoas com patologia respiratória, cirúrgica e neurocrítica. O tempo 

médio de internamento foi de 21,9 dias, registando um aumento de 10% em relação ao ano 

anterior (CHUA, 2020a). Relativamente à taxa de mortalidade, em 2019, foi de 28%. À data 

da redação do presente documento, ainda não é possível consultar os dados mais recentes 
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relativamente à taxa de ocupação, mais concretamente, do período temporal referente desde 

a declaração da pandemia por SARS-CoV-2 até à atualidade.  

A equipa de Enfermagem está estruturada em equipas, constituídas por profissionais de 

acordo com a experiência profissional, a formação especializada e a experiência em áreas 

específicas da prática clínica, como sejam as terapias de substituição da função renal. A 

organização do trabalho de Enfermagem ao longo das 24 horas é subdividida em 2 turnos 

(Manhã: 8 horas às 20:30 horas e Noite das 20 horas às 8:30 horas), sendo que os períodos 

de passagem de informação clínica relativa às pessoas internadas, integram estes horários de 

trabalho, nos períodos de sobreposição entre os diferentes turnos.  De momento, a 

distribuição da equipa de Enfermagem, em cada turno, é efetuada da seguinte forma: na UCI 

COVID 1 ficam alocados 10 Enfermeiros; na UCI COVID 2 ficam alocados 5 enfermeiros; 

e na UCIP (não COVID) estão alocados 3 Enfermeiros. Acresce, no turno da manhã dos dias 

úteis, 1 enfermeiro em funções de gestão. Em cada turno existe um enfermeiro responsável/ 

chefe de equipa, habitualmente enfermeiro especialista, que acumula funções na prestação 

de cuidados. 

Na UCIP1, o cálculo da carga de trabalho de Enfermagem é efetuado através do Sistema 

de Pontuação de Intervenção Terapêutica (Therapeutic Intervention Scoring System [TISS-

28]). Este instrumento, descrito por Cullen et al. (1974), foi validado para a população 

portuguesa em 1997 e tem como objetivo, introduzir na prática clínica a quantificação da 

carga de trabalho de Enfermagem em Medicina Intensiva relacionando-o com a gravidade 

da doença (Miranda, 1997). Segundo este instrumento, uma maior gravidade e complexidade 

da situação clínica da pessoa, está relacionada com um maior número de procedimentos 

terapêuticos médicos e de Enfermagem e, consequentemente, uma maior carga de trabalho 

(Moreno & Morais, 1997). É baseado na premissa de que, independentemente do 

diagnóstico, quanto mais procedimentos e intervenções, a pessoa cuidada recebe, maior a 

gravidade da doença e, consequentemente, maior o tempo despendido pela equipa de 

Enfermagem (Miranda, 1997).  

Deter o conhecimento dos fatores que influenciam a carga de trabalho de Enfermagem, 

facilita a implementação de normas para a melhoria do desempenho nas intervenções, a 

partir da redefinição das prioridades de cuidado, incremento da produtividade, gestão de 
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recursos humanos e limitação de custos adicionais à organização, relacionados a possíveis 

eventos adversos (Moreno & Morais, 1997). A DGS enfatiza a utilização do TISS-28, 

atribuindo-lhe a categoria de parâmetro de avaliação da qualidade e do desempenho de 

UCI’s, daí a sua elevada importância como instrumento de gestão dos recursos de 

Enfermagem (DGS, 2003a).  

Segundo Padilha et al. (2005), cada ponto TISS-28 consome 10,6 minutos do tempo de 

trabalho do Enfermeiro na prestação de cuidados à PSC. Na UCIP1, a sua execução é diária 

e da responsabilidade do enfermeiro que tem a pessoa a seu cargo, sendo efetuada no turno 

da noite, com base nos cuidados e procedimentos efetuados nas 24 horas anteriores. De 

acordo com os dados cedidos pela Enfermeira Coordenadora, no ano de 2020, o valor médio 

do TISS-28 foi de 35 pontos, o que corresponde a 6,2 horas de cuidados diários de 

Enfermagem, sendo um valor apoiado pela European Society of Intensive Care Medicine, 

que sugere que a carga de trabalho para a equipa de Enfermagem não deve exceder 40 - 50 

pontos diários (Ferdinande,1997). No presente ano (2021), o valor máximo de pontos 

registado até ao mês de abril foi de 59, o que corresponde a 10,4h de cuidados diários, 

excedendo substancialmente não só as habituais horas de cuidados nesta unidade bem como 

o valor recomendado. Este aspeto pode justificar a falta de disponibilidade tantas vezes 

referida pelos enfermeiros, no que concerne à inclusão da família como foco do cuidar em 

Enfermagem. 

Tal como outros métodos de avaliação da carga de trabalho, também este tem limitações, 

assunto que mereceu reflexão e partilha com a enfermeira supervisora. Segundo Severino, 

et al. (2010), embora a carga de trabalho de Enfermagem, e o tipo e frequência das 

intervenções estejam relacionadas com a gravidade da doença crítica, muitas das atividades 

de Enfermagem não estão necessariamente relacionadas com esta gravidade. Estes autores 

referem ainda que os enfermeiros despendem apenas 43,3% do seu tempo a desempenhar as 

intervenções contempladas pelo TISS-28, ficando assim uma grande percentagem de 

trabalho por contabilizar. As intervenções relacionadas com a comunicação e 

acondicionamento de materiais, entre outras, não são contempladas e demonstra pouca 

sensibilidade para atividades de Enfermagem autónomas (Severino et al., 2010).  
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Na UCIP1, a prestação de cuidados de Enfermagem é suportada pelo modelo teórico das 

atividades de vida diária, postulado por Roper et al. (2001) e o método de trabalho 

implementado é o Método Individual de Trabalho, embora sejam fomentados o trabalho em 

equipa e a entreajuda.  Nas UCI COVID utiliza-se o método em “espelho”, em que metade 

da equipa está na prestação direta de cuidados e a restante metade fica no espaço exterior 

em colaboração. Esta rotação salvaguarda o distanciamento social entre profissionais 

permitindo as pausas alternadas para as refeições e para descanso, como previsto e 

aconselhado pelo Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica (OE, 2020). 

Tendo em conta as orientações das dotações seguras emanadas pela OE (2019), o rácio 

de enfermeiro/pessoa doente recomendado no caso específico da UCIP1, sendo uma unidade 

de nível III, é de 1:1.  No momento presente, o rácio na UCIP (não COVID) é de 1 enfermeiro 

para um máximo de 2 PSC, dependendo da taxa de ocupação do serviço. Nas UCIP’s 

COVID, tendo em conta a elevada lotação de PSC com COVID-19, associada à escassez de 

enfermeiros e, particularmente, de enfermeiros com competência para prestar cuidados à 

PSC, este rácio é de 1 para 3, chegando a atingir rácios de 1 enfermeiro para 5 PSC. Estamos 

longe de ter os rácios ideais, mas em pandemia, num momento de sobrecarga, a expectativa 

de se ter o ideal não pode ser considerada.  O que de facto deve ser considerado é que, neste 

contexto pandémico, com limitação dos recursos humanos e materiais, vai sempre existir 

uma redução da qualidade média dos cuidados em comparação com o que era, mas continua 

a ser imperativo que determinados limites para a perda de segurança e de qualidade não 

sejam ultrapassados. A equipa da UCIP1 tem vindo a ser ‘reforçada’ com profissionais que 

não são enfermeiros, médicos e assistentes operacionais de medicina intensiva, e fazem-se 

integrações que não podem ter a robustez que num outro contexto, seria a adotada. Se por 

um lado se perde um pouco da qualidade média do serviço, por outro ganha-se em 

capacidade de resposta que, não estando esta colmata, traria certamente efeitos tão ou mais 

drásticos para a segurança e qualidade da assistência prestada.  
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 

No âmbito da UC do Estágio Final, desenvolvemos e operacionalizámos um PIP, por 

forma a desenvolver competências de investigação, em simultâneo com as competências de 

natureza clínica, e contribuir assim para a melhoria dos cuidados prestados. 

Motivado pela necessidade cada vez mais premente da utilização adequada dos serviços 

de saúde perante recursos cada vez mais escassos, de forma a poder responder-se 

atempadamente aos principais problemas e necessidades de saúde que forem identificados, 

com o objetivo da melhoria dos resultados em saúde, surge o planeamento em saúde 

(Imperatori & Giraldes, 1993). O planeamento em saúde, entendido como um processo 

contínuo, dinâmico e flexível, consiste numa “racionalização do uso de recursos com vista 

a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados 

como prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores 

socioeconómicos” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.23).  Deste modo, o planeamento em 

saúde adequa-se como modelo ao qual o PIP se alicerça. 

Para a consecução prática do PIP, adotámos a metodologia de projeto como linha 

orientadora que, refletindo os pressupostos do planeamento em saúde, baseia-se “numa 

investigação centrada num problema real identificado e na implementação de estratégias e 

intervenções eficazes para a sua resolução” (Ferrito et al., 2010, p. 2).  

O PIP que aqui se apresenta, encontra-se enquadrado na linha de investigação “Segurança 

e Qualidade de Vida”, definida para o ME, na área de Especialização em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, na vertente da PSC e desenvolve-se em cinco etapas: diagnóstico da 

situação, definição de objetivos, planeamento das atividades, execução das atividades 

planeadas, avaliação e divulgação dos resultados (Ferrito et al, 2010), que expomos neste 

capítulo. Para além da descrição destas etapas, considera-se necessária uma breve 

fundamentação da problemática que balizou este PIP. 
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3.1 Problemática: Qualidade dos Cuidados à Família em UCI 
 

Qualidade em saúde é um conceito amplo que abrange a prestação de cuidados efetivos, 

seguros, centrados no consumidor, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a 

adesão e satisfação dos cidadãos (OCDE, 2017; DGS, 2015c). É incontestável que a 

avaliação dos serviços de saúde se revela de grande importância para a demonstração da 

eficácia dos cuidados prestados em qualquer contexto de cuidados, sendo a sua 

operacionalização possível através de normas de orientação clínica, de auditorias clínicas e 

indicadores (OCDE, 2017). Um indicador de qualidade, no sector da saúde, pode ser 

definido como um parâmetro mensurável, baseado em evidência, e que permite obter 

medidas objetivas de um fenómeno, de forma a avaliar a estrutura, os processos e os 

resultados em saúde, e cuja monitorização permite a identificação de problemas e o 

desenvolvimento das melhorias necessárias (Schall et al., 2017).  

A satisfação é um dos indicadores de qualidade (indicador de resultado) de grande 

importância para a monitorização da qualidade dos cuidados prestados em UCI’s que traduz 

o resultado da diferença entre as expetativas que as pessoas detêm e a perceção dos cuidados 

obtidos, sendo que quanto maior for a diferença entre estes fatores, menor será a satisfação 

e vice-versa (Graça, 1999; Freitas et al., 2016). Concomitantemente, a satisfação é 

considerada por Meleis (2010), um indicador de um resultado saudável dos processos de 

transição vivenciados. 

O método mais preciso para conhecer as perceções de qualidade dos utentes, é questionar 

(Oliveira, 2016). A satisfação é avaliada por meio de inquéritos de satisfação, com o intuito 

de identificar as perspetivas e necessidades das pessoas relativamente aos serviços prestados 

e, simultaneamente, recolher propostas de melhoria, com o propósito de os servir cada vez 

melhor (Rocheta, 2018). Sendo a satisfação do cliente uma das categorias dos enunciados 

descritivos de qualidade do exercício profissional do enfermeiro especialista (OE, 2015d), a 

sua avaliação impõe-se como uma meta em si mesmo.  

No entanto, avaliar a satisfação da pessoa internada em UCI revela-se uma tarefa 

complexa, dado que 20% das pessoas admitidas em UCI não sobrevivem e os restantes são 

frequentemente incapazes de recordar e avaliar a sua experiência (Ferrando et al., 2019). Por 
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este motivo, para se aferir a qualidade dos cuidados prestados em UCI, são forçosamente 

consideradas as necessidades e a satisfação da família (Tastan et al., 2014).  

Na evolução natural do ciclo de vida de uma família é considerado expectável a vivência 

de mudanças que implicam uma redefinição dos relacionamentos entre os seus elementos 

(Meleis, 2010). Todavia, o ciclo vital da unidade familiar não se limita a estes eventos e a 

ocorrência de situações imprevisíveis, como a hospitalização de um dos seus membros, 

poderá perturbar a dinâmica da família (McGoldrick et al., 2011).  

Uma admissão em UCI costuma ser inesperada e as famílias, não só, não estão 

emocionalmente preparadas como, maioritariamente, não têm muito tempo para assimilar 

uma situação nova e desconhecida dada a pouca ou nenhuma familiaridade nestas 

circunstâncias especiais. Além disso, o internamento levanta dúvidas e incertezas sobre 

questões tão significativas, como a possibilidade de sobrevivência e/ou o grau de 

incapacidade da pessoa hospitalizada (Wong et al., 2017).  Assim, como já anteriormente 

explanado, a doença crítica e consequente admissão em UCI é tida como uma transição 

saúde/doença que poderá desencadear uma transição situacional vivida pela família, que 

implica uma reestruturação da dinâmica familiar, a aprendizagem de novos conhecimentos 

e competências e a adaptação ao contexto que vivenciam (Meleis, 2010).  

A investigação tem reconhecido a importância de se identificar as necessidades da família 

durante este contexto de transição, na tentativa de amenizar os efeitos dessa crise. Os 

enfermeiros podem influenciar os processos de transição se as suas intervenções forem 

centralizadas na família e nas suas reais necessidades (Meleis, 2010). As necessidades das 

famílias nas UCI são muitas e complexas e são influenciadas pelo grau de gravidade da 

pessoa internada, o que dificulta ainda mais a abordagem dessa temática do cuidado. Na 

última década, vários têm sido os estudos publicados com o objetivo de se identificar as 

necessidades das famílias em UCI. 

O primeiro estudo que explorou as necessidades dos familiares, de autoria de Molter 

(1979), levou ao desenvolvimento de 45 necessidades manifestadas pelos familiares da PSC. 

Posteriormente em 1991, Leske restruturou esta lista de necessidades e categorizou as 

necessidades da família em cinco domínios (informação, proximidade; conforto, suporte e 
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segurança), da qual surgiu o inventário Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) 

(Leske, 1991). Segundo esta autora, a informação relaciona-se com  necessidade de 

compreender a condição da PSC; a proximidade espelha o desejo de estar presente, manter 

o vínculo e a relação familiar, o que contribui para que os elementos da família se sintam 

emocionalmente próximos e possam dar apoio à PSC; o conforto representa a necessidade 

de reduzir o stress, pelo que uma família confortada poderá sentir-se menos ansiosa; o 

suporte diz respeito à necessidade  de apoio para o desenvolvimento de estratégias para lidar 

com a situação que se está a viver; a segurança relaciona-se com a necessidade de manter a 

esperança em relação à situação de saúde da PSC (Leske, 2002). 

Em Portugal, este instrumento foi traduzido, aplicado e validado para a população 

portuguesa (Campos, 2014), pelo qual se concluiu que as necessidades identificadas pelas 

famílias portuguesas relacionam-se com “a sinceridade na resposta às dúvidas; a obtenção 

de informação, em períodos regulares, relativamente ao estado de saúde, prognóstico e ao 

tratamento do doente; ao sentimento de confiança e segurança transmitido pela equipa de 

saúde e pelos cuidados prestados, mantendo uma esperança realista num resultado desejável” 

(p.7). 

Compreender as necessidades das famílias, auxilia assim os profissionais de saúde a 

fornecer o suporte adequado, estabelecendo uma relação verdadeiramente terapêutica. A 

premissa é que, com o devido suporte, as famílias sentem-se preparadas para lidar com as 

situações complexas e stressantes inerentes a uma admissão na UCI, promovendo o 

desenvolvimento de processos de transição saudáveis. A doença crítica tem, geralmente, 

uma trajetória de recuperação e reabilitação que exige tanto da pessoa que vivenciou uma 

situação clínica crítica como da sua família e, ao existir apoio à família durante a fase crítica 

da doença, esta estará mais capacitada para ajudar na recuperação emocional e física da PSC, 

mesmo após a alta hospitalar (Blom et al., 2013). 

Perante a constatação das necessidades das famílias destacadas na investigação nacional 

e internacional, bem como a presente realidade pandémica, revelou-se urgente redefinir as 

práticas e estratégias inerentes ao cuidado à família da PSC, no contexto de prática clínica 

onde se desenvolveu o Estágio Final.  A implementação de uma Orientação, baseada em 

diretrizes bem definidas, que uniformizasse e incentivasse por um lado, a Presença dos 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/healthcare-practitioner
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familiares, mesmo em ambientes de saúde complexos como as áreas de isolamento numa 

UCI, e por outro, a sua Integração enquanto parceiros fundamentais do cuidar da PSC, mas 

essencialmente enquanto alvo de cuidados, revelava-se premente. Destarte, a partir da 

revisão de literatura que a seguir se apresenta, procurámos estratégias inerentes ao cuidar da 

família da PSC que visassem a consecução de elevados níveis de satisfação por parte 

daquela, enquanto resultado de processos transacionais saudáveis e da qualidade dos 

cuidados prestados. 

 

3.1.1 Estratégias que incrementam a satisfação das famílias em UCI 

 

Segundo Meleis (2010), a satisfação e a qualidade de vida percebida são dois indicadores 

de transição saudável que traduzem a qualidade do resultado da transição.  

 A literatura mais recente enumera várias estratégias promotoras de respostas saudáveis 

ao processo transacional vivido, levadas a cabo pela equipa de saúde, que incrementam a 

satisfação da família da pessoa internada em UCI. As estratégias mais evidenciadas apontam 

para melhorias no conteúdo, na forma e na frequência da comunicação entre a equipa e os 

familiares. 

Conteúdo da Comunicação 

Para se obter níveis elevados de satisfação familiar os profissionais de saúde devem 

atender ao conteúdo da informação que transmitem.  

Segundo Navidian et al. (2016), a satisfação familiar aumenta quando a família recebe 

informações acerca da rotina, equipamentos, atividades da UCI e condição clínica da pessoa 

internada.  Para além disso, ceder informação relativa aos cuidados de Enfermagem, 

prognóstico, medidas terapêuticas, objetivos do tratamento e expetativas da situação clínica 

também incrementou o nível de satisfação familiar (Rodriguez-Huerta et al., 2019; Sviri et 

al., 2019). Adicionalmente, Naef et al. (2020) concluíram que, para além da transmissão de 

informação clínica sobre a pessoa internada, a promoção de momentos de educação sobre a 
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doença crítica, o seu impacto na saúde individual e familiar e de aconselhamento sobre 

estratégias de coping individual e familiar, incrementam igualmente a satisfação da família. 

Foi ainda demonstrado que o aumento da satisfação ocorria quando a família recebia 

informações claras e precisas acerca das causas e das consequências da doença que motivou 

o internamento (Midega et al., 2019; Salins et al., 2016). Paralelamente, noutras 

investigações foi provado que informações incompletas sobre as causas e as consequências 

da doença determinaram insatisfação familiar (Fumis et al., 2008; Salins et al., 2016). 

Forma de Comunicação  

Uma forma de comunicação estruturada entre equipa de saúde e família tem um efeito 

positivo na satisfação dos familiares de pessoas internadas em UCI.  

Facultar um folheto informativo aos familiares, no momento da admissão, é uma forma 

de comunicação que contribui para o aumento da qualidade da comunicação e o nível de 

satisfação da família (Othman et al.,2016).  Aliados à inovação tecnológica, Rodríguez-

Huerta et al. (2019) defendem que mensagens eletrónicas de texto (SMS) simples e concisas 

providenciavam informação suficiente para tranquilizar a família, aumentar os seus níveis 

de satisfação e da qualidade percecionada com os cuidados de enfermagem. Foi ainda 

demonstrado numa revisão (Hinkle et al, 2015) que o fornecimento de informações clínicas 

à família por escrito, independentemente do meio de comunicação utilizado, aumenta a sua 

satisfação. 

 Um folheto informativo e um site eletrónico para atender às necessidades dos familiares 

foram projetados, para explicar em termos técnicos, mas simples, o que acontece durante e 

após um internamento em UCI, para legitimar emoções como medo, apreensão e sofrimento, 

e para melhorar a cooperação com a família, sem aumentar a carga de trabalho da equipa. 

Os principais resultados deste estudo foram uma melhor compreensão do prognóstico e dos 

procedimentos, e diminuição da ansiedade, depressão e insatisfação familiar (Mistraletti et 

al., 2017). 

Uma ferramenta de apoio à comunicação com a família foi aplicada para orientar os 

médicos durante a conferência familiar, através de um guia com uma sequência bem definida 
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de informações relativas à condição clínica da pessoa internada, em que todos os assuntos 

chave eram evidenciados e a compreensão da família à informação recebida era validada. 

Os familiares apresentaram níveis de satisfação mais elevados, não só com a facilidade, 

como com a consistência de obtenção da informação (Sviri et al. 2019).  

De igual modo, a comunicação com a família sob a forma de uma intervenção de suporte 

educacional, levada a cabo por uma enfermeira de família (enfermeira com experiência em 

UCI com pós-graduação em Enfermagem de Família) incrementa a satisfação familiar. 

Segundo Naef et al. (2020), uma enfermeira de família dedicada exclusivamente à prestação 

de cuidados à família que, de forma precoce e proativa, promove conferências familiares e 

coordena interações entre família e restante equipa de saúde, proporciona bem-estar, 

conforto, suporte e reconhecimento, e traduz-se num aumento da satisfação familiar. 

Também a realização de conferências familiares é relevante, uma vez que proporciona 

conforto e confiança em relação aos profissionais de saúde, o que se traduz num incremento 

da satisfação familiar (Lee et al., 2019). Na revisão de Salins et al. (2016), as conferências 

familiares, enquanto forma de comunicação com a família, foram relacionadas a níveis 

elevados de satisfação, quando estas eram frequentes e tinham em consideração as 

necessidades da família e uma explicação significativa sobre a condição clínica da pessoa 

internada. Por sua vez, a curta duração destas conferências traduzia-se em baixos níveis de 

satisfação (Salins et al., 2016). 

Frequência da Comunicação  

Aumentar a frequência da comunicação efetiva é importante para as famílias em UCI. 

Um efeito positivo na satisfação familiar pode ser obtido pela demonstração de 

disponibilidade para receber a família e esclarecer as suas dúvidas de forma contínua 

(Navidian et al., 2016).  Os mesmos autores defendem que disponibilizar informação 

proactivamente a qualquer momento do dia, mesmo sem a família o requerer, promove o 

sentimento de segurança, de bem-estar consigo próprios e de envolvimento nos cuidados. A 

frequência da comunicação estabelecida com a família deve depender das necessidades 

identificadas, para que esta estratégia tenha repercussão na satisfação familiar (Naef et al., 

2020). Paralelamente, a insatisfação entre alguns membros da família foi relacionada à falta 

de disponibilidade da equipa médica para reuniões regulares (Karlsson et al., 2011). 
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Podemos realçar que, à luz das evidências disponíveis, a intervenção colaborativa entre 

enfermeiros, médicos e família é uma estratégia chave para o incremento da satisfação 

familiar. As conferências familiares de carácter educacional, com discussões inicias sobre 

objetivos do cuidado, estrutura física, equipamentos e atividades da UCI, pode ajudar a 

melhorar a satisfação da família. Diretamente relacionado com o incremento deste indicador, 

a realização de reuniões regulares com os familiares, bem estruturadas, multidisciplinares e 

proativas, sobre diagnóstico, prognóstico, objetivos do tratamento, cuidados de Enfermagem 

e expetativas da situação clínica, melhoram a compreensão da família relativamente à 

condição clínica da PSC. A comunicação escrita atende as necessidades da família e revela-

se também um aliado eficaz para melhorar os níveis de satisfação desta, quer seja através de 

folhetos informativos, quer através do contacto contínuo com a equipa por meio de 

mensagens de texto eletrónicas. 

A comunicação efetiva representa a chave da intervenção em todos os processos de 

transição (Meleis, 2010).  As estratégias terapêuticas comunicacionais aqui evidenciadas 

podem ser entendidas enquanto fatores facilitadores da transição situacional vivida pelas 

famílias em ambiente de UCI, que a equipa multiprofissional pode adotar, pois fornecem 

conhecimento e habilidade aos familiares que o experimentam, desencadeando respostas 

positivas capazes de promover uma sensação de bem-estar e de satisfação.  

 

3.2 Diagnóstico de Situação 
 

O diagnóstico de situação constitui a primeira etapa da metodologia de projeto, na qual 

se pretende “elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende actuar e 

mudar” (Ferrito et al., 2010, p.10). Deve ser realizado num curto espaço de tempo para que 

a ação seja realizada em tempo útil e, sendo considerado a base da realização de um PIP, 

deve ser dinâmico e contínuo (Ferrito et al., 2010).  

Nesta fase, os problemas e necessidades da população devem ser identificados, sendo 

que problema pode ser definido como uma condição deficitária, enquanto a necessidade 
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exprime a disparidade entre a condição atual e aquela que é desejável de ser alcançada 

(Tavares, 1990). 

Atendendo ao citado, durante as primeiras duas semanas de prática clínica, foi 

necessário tomarmos conhecimento dos projetos de melhoria da qualidade que estavam a 

decorrer, consultarmos os protocolos e normas de orientação clínica em vigor, de forma a 

identificarmos potenciais áreas problemáticas. Neste mesmo período, em reunião informal 

com a Enfermeira Supervisora-Clínica e a Enfermeira Coordenadora da UCIP1, 

averiguámos que o contexto pandémico tinha exacerbado a necessidade de se uniformizar 

os cuidados à família e de se promover a sua presença e integração na Unidade, mesmo nas 

áreas de isolamento, enquanto estratégias de promoção dos processos de transição saudáveis 

vivenciados pelos familiares. Neste contexto, estava a iniciar-se um projeto de melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados, dinamizado por vários enfermeiros do serviço, sobre a 

Humanização da UCI, composto por sete linhas estratégicas de atuação: Unidade de Terapia 

Intensiva de Portas Abertas - presença e integração dos familiares na UCI; Comunicação; 

Bem-estar do Paciente; Cuidados ao Profissional; Síndrome Pós-Terapia Intensiva; 

Cuidados no Final da Vida e Infraestrutura Humanizada. A responsabilidade pela 

humanização dos cuidados, que o enfermeiro detém, concretiza-se com “o dever de 

contribuir para criar o ambiente propício ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa” 

(OE, 2015b, p. 83). Tendo em mente esta máxima, manifestámos o nosso interesse pessoal 

na primeira linha estratégica, junto da Enfermeira Supervisora Clínica e Enfermeira 

Coordenadora. 

Por forma a analisarmos o potencial do PIP, refletirmos e anteciparmos os fatores 

externos e internos, positivos e negativos de um projeto desta natureza, realizámos uma 

análise de situação através de um dos instrumentos, segundo Ferrito et al. (2010), mais 

utilizados na elaboração de diagnósticos, a análise SWOT, constituída pela avaliação das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um projeto (Apêndice 1). 

Verificámos ainda, pela consulta do sistema de informação informático B-ICU.Care®, 

que os registos de Enfermagem relativos à prestação de cuidados à família careciam de 

melhoria. Dado serem um elemento relevante dos cuidados que comprovam e justificam a 
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necessidade de prestação de cuidados e incorporam os resultados sensíveis às intervenções 

de enfermagem (OE, 2001), revelou-se pertinente atuar também nesta área. 

Adicionalmente constatámos, por entrevista não estruturada com a Enfermeira 

Coordenadora que, contrariamente ao serviço clínico onde decorre a nossa prática 

profissional e de outros da mesma Instituição hospitalar, a UCIP1 não detinha nenhum 

instrumento de avaliação da satisfação das pessoas  relativamente aos cuidados recebidos. A 

avaliação da satisfação, enquanto indicador de uma transição saudável (Meleis, 2010) e um 

dos indicadores de qualidade de grande importância para avaliação da qualidade dos 

cuidados prestados em UCI (Rocheta, 2018), consegue traduzir as perspetivas e necessidades 

das pessoas relativamente aos serviços concedidos e, simultaneamente, recolher propostas 

de melhoria, com o propósito final de incrementar a qualidade dos cuidados prestados. Deste 

modo, identificámos como pertinente, com a concordância da Enfermeira Coordenadora, a 

implementação de um inquérito de satisfação dos familiares com o intuito de se avaliar a 

qualidade dos cuidados e das práticas dirigidas a este grupo. 

Para validarmos a necessidade de intervenção percecionada pelos intervenientes acima 

referidos, foi aplicado um questionário (Apêndice 2) à restante equipa de Enfermagem, 

previamente validado pelo Docente Orientador, com o intuito de caracterizar e traduzir em 

variáveis mensuráveis, as necessidades identificadas (Fortin, 1999). A seleção deste 

instrumento de diagnóstico baseou-se no facto da Enfermeira Coordenadora nos transmitir 

que este corresponde a um instrumento adequado ao contexto clínico e dinâmica da equipa, 

com habitual elevada taxa de adesão e celeridade na obtenção de respostas. 

O referido questionário foi difundido durante duas semanas, em formato digital, onde 

se procurou obter dados sociodemográficos, académicos e profissionais da população-alvo 

(enfermeiros) e efetuar uma avaliação da perceção da equipa acerca da pertinência do PIP. 

Considerando que “a participação no projeto pressupõe o consentimento livre e esclarecido 

dos sujeitos” (Nunes, 2020, p. 19), o mesmo foi obtido pelo assentimento dado à primeira 

questão construída para esse efeito, no referido questionário.  
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Os dados extraídos do questionário foram tratados no programa informático Microsoft 

Excel®, através de análise estatística quantitativa, cujos resultados se encontram 

integralmente no Apêndice 3. 

Devido a toda a metamorfose nos serviços a que o contexto pandémico obrigou, a 

equipa de Enfermagem da UCIP1, depois de um período de aumento abrupto do número de 

enfermeiros, foi sofrendo uma redução gradual deste sendo que, de um total de 78 

enfermeiros presentes no início do Estágio, como mencionado no Capítulo 2, a equipa 

passou a ser constituída por 58 enfermeiros, no momento da aplicação do questionário. 

Destes, 43 (74,1%) consentiram preencher o questionário, o que corresponde a uma amostra 

representativa da equipa de enfermagem da UCIP1. 

Salienta-se, da análise da caracterização demográfica, académica e profissional, que 

67,5% dos participantes apresenta seis ou mais anos de experiência em cuidados intensivos, 

o que traduz uma equipa de Enfermagem experiente em cuidados à PSC. Dos inquiridos, 

40% são enfermeiros especialistas, sendo que destes, 58,8% detém a Especialidade em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

A segunda parte do questionário pretende uma avaliação da perceção e valorização dos 

enfermeiros relativa às práticas direcionadas à família e da pertinência do PIP. Constatou-se 

que 95,3% considera que a família pode ser integrada nos cuidados de Enfermagem à PSC 

e todos referem ser benéfico dedicarem tempo às famílias. Para além disso, para a totalidade 

dos inquiridos, é relevante procurarem saber quem é o membro da família de referência e é 

igualmente importante, atualizarem ativamente os familiares acerca das informações 

inerentes aos cuidados de Enfermagem quer seja por via telefónica, via correio eletrónico ou 

pessoalmente, bem como encorajá-los a manterem-se em contacto com a equipa. No que 

concerne a presença física e virtual da família da pessoa em condição de isolamento, com as 

devidas medidas de segurança, apenas um dos inquiridos não assumiu o seu benefício. 

Questionados acerca da elaboração de um folheto informativo para entrega às famílias no 

momento da admissão, 97,7% atribuiu pertinência ao mesmo. A totalidade dos inquiridos 

declarou ainda ser necessária a criação de uma Orientação que uniformize a Presença e 

Integração da Família na UCI no que respeita a horários de visitas, condições de permissão 

e/ou restrição da presença da família, uso de equipamento eletrónico, suporte espiritual, 
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profissionais envolvidos no processo de transmissão de informação e consentimento 

informado da família, inerente à sua presença em área de isolamento. Para além destes 

elementos referidos, foram ainda inquiridos, sob a forma de pergunta aberta, acerca de outros 

aspetos igualmente relevantes para integrar uma orientação relacionada com o tema em 

questão e cujas respostas foram tidas em consideração na construção da referida Orientação. 

Tendo em consideração a contextualização teórica apresentada, inerente às 

necessidades específicas das famílias em UCI, à importância fundamentada dos cuidados de 

Enfermagem à família em UCI e da avaliação da satisfação daquela, assim como a análise e 

interpretação dos resultados obtidos a partir dos instrumentos de diagnóstico aplicados, 

foram determinados como problemas: a ausência de uma uniformização sobre a presença e 

integração da família em UCI e UCI-COVID, com os respetivos registos das intervenções 

de Enfermagem e a ausência de um instrumento de averiguação do nível de satisfação da 

família com os cuidados recebidos, com risco para a qualidade dos cuidados prestados. 

Perante os problemas reconhecidos, identificámos como necessidades: o desenvolvimento e 

implementação de orientações que fomentem a uniformização dos cuidados prestados à 

família em UCI e UCI-COVID, a estruturação de uma forma de registo das intervenções 

desenvolvidas nesse âmbito e a implementação de um questionário de avaliação da 

satisfação familiar. Tendo por ponto de partida as necessidades identificadas, prosseguimos 

para a definição de objetivos. 

 

3.3 Definição de Objetivos 
 

A definição de objetivos constitui um momento fulcral na elaboração de um projeto 

dado que expressam quais os resultados que se pretende alcançar (Mão de Ferro, 1999 in 

Ferrito et al., 2010). Sendo assim, tendo em consideração os problemas e necessidades 

previamente identificados no diagnóstico de situação, definimos como objetivo geral: 

• Fomentar uma prestação de cuidados de qualidade à família da pessoa em UCI, 

promotora de processos de transição saudáveis 
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Necessariamente enquadrados no objetivo geral, delineamos os objetivos específicos de 
carácter concreto, prático e mensurável (Ferrito et al., 2010): 

▪ Construir uma proposta de Orientação da Presença e Integração da família da pessoa 

em UCI, adequado e específico para a UCI e UCI-COVID. 

▪ Criar proposta de registos de Enfermagem relacionada com a prestação de cuidados 

à família 

▪ Promover a implementação de um inquérito de satisfação familiar em UCI 

 

▪ Divulgar os instrumentos construídos no projeto através de um momento de 

formação em serviço 

 

3.4 Planeamento e Execução 
 

Tendo por base a concretização dos objetivos, na etapa de planeamento é elaborado um 

plano detalhado do projeto, delineando-se as estratégias e as atividades a desenvolver, 

analisando as condicionantes do projeto, face aos recursos e meios disponíveis (Ferrito et 

al., 2010).  

A etapa de execução consiste, como o próprio nome indica, na mobilização dos meios 

e na implementação do plano previamente projetado, ou seja, na persecução prática das 

atividades e estratégias anteriormente delineadas.  Esta etapa, revela-se proveitosa e 

gratificante para os participantes por ser expectável um incremento dos resultados em termos 

de aprendizagem, resolução de problemas e desenvolvimento de competências (Ferrito et 

al., 2010).  

Verificando-se assim uma interdependência entre as fases de planeamento e execução 

do projeto, optamos por uma descrição simultânea de ambas. 

Neste contexto, imposto pela normativa institucional e porque  “a realização de um 

trabalho académico numa instituição tem de estar devidamente autorizado (…) por quem 
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tem a responsabilidade e a representação da organização” (Nunes, 2020, p.26), foi 

submetido, a 15 de março de 2021 ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento da 

Instituição hospitalar, uma proposta do PIP (Apêndice 4), após validação da mesma pela 

Enfermeira Coordenadora e Docente Orientador, à qual se associaram os respetivos pedidos 

de autorização dirigidos ao Presidente do Conselho de Administração, Presidente da 

Comissão de Ética para a Saúde e à estrutura de gestão intermédia da UCIP, Enfermeira 

Coordenadora e Diretor Clínico. A 1 de abril de 2021, obtivemos o respetivo parecer positivo 

(Anexo 1). 

Foi concebido um cronograma, como forma de calendarizar as atividades a desenvolver 

em cada uma das fases da metodologia de projeto. Na elaboração do desenho e planeamento 

cronológico do PIP, foram tidos em consideração os recursos disponíveis, os 

constrangimentos decorrentes do estado de emergência forçado pela pandemia por SARS-

COV-2, o limite temporal imposto pela duração do Estágio Final, bem como o tempo 

definido para elaboração do relatório. Ainda assim, foi necessário atualizar o cronograma à 

medida que o projeto foi sendo desenvolvido, pelo que se apresenta no Apêndice 5 o 

cronograma final das atividades realizadas. Pode-se constatar no referido cronograma que o 

PIP foi planificado para um período de oito meses, em que as fases de diagnóstico, 

planeamento e execução têm uma duração de cinco meses e a fase de avaliação, uma duração 

de três meses. 

Apresentamos, de seguida, as atividades e estratégias delineadas assim como os 

recursos utilizados para atingir os objetivos específicos planeados. 

• Construir uma proposta de Orientação da Presença e Integração da família da 

pessoa em UCI, adequado e específico para a UCI e UCI-COVID 

Foram definidas as seguintes atividades e recursos para concretizar este objetivo 
específico: 

- Reunião com Enfermeira Coordenadora para criação de um grupo de trabalho onde 

fomos integrados com mais três enfermeiras da equipa da UCIP; 
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- Realização de revisão integrativa da literatura para identificar as intervenções que 

promovem o incremento da satisfação da família em UCI passíveis de serem integradas na 

Orientação; 

- Análise dos dados obtidos no inquérito de diagnóstico de situação explanado no ponto 

3.2, para avaliação da possível integração de alguns dos dados na Orientação; 

- Consulta das especificações legais em vigor na Instituição hospitalar relativas à presença 

de familiares; 

- Reunião e discussão com o GCL-PPCIRA acerca das medidas adicionais de prevenção 

e controlo de infeção a implementar por parte dos familiares das pessoas internadas em áreas 

de isolamento; 

- Reunião com o Coordenador do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa; 

- Elaboração de proposta de Orientação da Presença e Integração da Família em UCI; 

- Discussão da proposta com o grupo de trabalho, Enfermeira Coordenadora, Diretor 

Clínico e alguns elementos da equipa médica; 

- Elaboração da proposta final da referida Orientação. 

 

Recursos humanos: Grupo de trabalho; GCL-PPCIRA; Coordenador do Serviço de 

Assistência Espiritual e Religiosa. 

Recursos materiais: Bibliografia pesquisada em bases de dados científicas e livros; 

normas institucionais; normas e orientações da DGS; computador com acesso à internet. 

Balizados pelos pressupostos presentes no projeto de Humanização supramencionado, a 

decorrer na UCIP1, foi criado um grupo de trabalho no qual fomos incluídos com o objetivo 

de darmos resposta à primeira linha estratégica do referido projeto. 

A metodologia de projeto aplicada aos cuidados de saúde deve acarretar sempre um 

trabalho de grupo, dado que o projeto envolve um plano de trabalho com vista à resolução 

de um problema que é preocupante para vários elementos (Ferrito et al 2010). O grupo 

integrou três enfermeiras peritas no cuidado à PSC com vários anos de prática clínica em 

UCI, motivadas e envolvidas na temática em questão. 

Para a consecução deste objetivo, foi efetuada uma revisão integrativa da literatura de 

forma a obter um conhecimento atualizado e aprofundado acerca da temática do projeto, da 
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qual resultou a elaboração de um artigo científico (Apêndice 6) solicitado na UC Estágio 

Final. 

Atendendo à evidência científica reunida, às especificações legais em vigor na Instituição 

hospitalar relativas à presença de familiares e aos resultados obtidos nos instrumentos de 

diagnóstico de situação, a Orientação foi construída tendo por objetivos regulamentar, 

uniformizar e promover a presença e a integração da família na UCI e fomentar a 

comunicação e a interação entre a equipa de saúde e a família da PSC.  

 Para o alcance destes objetivos, aquando do planeamento e execução da Orientação, 

foram necessariamente integradas práticas promotoras de uma transição saudável e, 

consequentemente, da satisfação e bem-estar da família. Enumeram-se aqui as práticas que 

integram a referida Orientação:  

- Informação relevante uniformizadora relativa às condições, circuitos e horários de 

acesso das famílias à UCI, tendo sido necessário, devido ao contexto pandémico, elaborar 

um documento de suporte para uma Triagem de Condição de Saúde a efetuar a todos os 

familiares previamente à sua ida à Instituição hospitalar; 

- Orientações relativas à restrição de familiares;  

- Orientações inerentes às necessidades espirituais das famílias e pessoas internadas, que 

emergiram de uma reunião com o Coordenador do Serviço de Assistência Espiritual e 

Religiosa (SAER) 

- Dois Guias de Acolhimento da Família a entregar aos familiares no momento da 

admissão, um deles com especificações inerentes às áreas de isolamento; 

- Instrumento de orientação e de suporte estruturado da comunicação do profissional de 

saúde com a família; 

- Orientações para a promoção da interação virtual da família com a pessoa internada; 

- Diretrizes resultantes da pesquisa bibliográfica e da reunião e discussão com o GCL-

PPCIRA sobre as precauções básicas e adicionais de prevenção e controlo de infeção 

direcionadas aos familiares da PSC que se encontra em isolamento; 

- Recomendações de uniformização das práticas inerentes aos familiares da pessoa 

internada na UCIP-COVID. 
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Na elaboração da referida proposta de Orientação sentimos necessidade de desenvolver 

práticas que viessem regulamentar e uniformizar a Presença da família, como as 

especificações acerca circuitos para os familiares dentro da Instituição e diretrizes sobre os 

EPI a utilizar pelos familiares, que se diferenciavam das práticas  que visassem a Integração 

da família, como a criação de uma ferramenta estruturada de comunicação com a família e 

orientações sobre o incentivo à participação nos cuidados à PSC, com o intuito de tornar a 

família enquanto parte integrante do contexto de cuidados em UCI. Da reflexão e discussão 

em grupo, emergiu uma proposta constituída por três partes:  Orientações relativas à 

Integração da família; Orientações da presença da família em áreas de isolamento; e 

orientações da presença da família na UCIP-COVID.   

Após a elaboração da Orientação, esta foi discutida com a Enfermeira Coordenadora, 

Diretor Clínico e alguns profissionais da equipa médica e de Enfermagem, da qual resultou 

a elaboração da proposta final (Apêndice 9). 

▪ Criar proposta uniformizada de registos de enfermagem relacionada com a 

prestação de cuidados à família, a introduzir no sistema de informação informático 

utilizado para os registos na UCIP 1; 

Para a consecução deste objetivo específico foram definidas as seguintes atividades e 

recursos: 

- Revisão da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) 

- Reunião com Enfermeira responsável e dinamizadora do Processo de Enfermagem e da 

parametrização dos sistemas de informação da Instituição hospitalar 

- Elaboração da proposta para registo clínico informatizado 

- Discussão da proposta de Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem com o grupo de 

trabalho e Docente Orientador 

- Solicitação ao serviço de Informática para inserir as alterações pretendidas no B-

ICU.Care® 
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Recursos humanos: grupo de trabalho, enfermeira responsável e dinamizadora do Processo 

de Enfermagem e parametrização dos sistemas de informação da Instituição hospitalar; 

Docente Orientador; equipa do serviço de informática.  

Recursos materiais: bibliografia pesquisada em diversas fontes; computador com acesso à 

internet; telefone 

 

Os enfermeiros agem de acordo com uma planificação bem estruturada de tomada de 

decisão que obedece a uma metodologia científica. Para evidenciarmos a intervenção do 

EEEMCPSC, temos forçosamente de abordar o processo de Enfermagem. 

O processo de Enfermagem fomenta o pensamento antes da ação, a gestão de informação, 

a tomada de decisão, a ação propriamente dita e a sua apreciação constante e consiste numa 

inter-relação de cinco etapas: “a) A identificação dos problemas de saúde em geral e de 

enfermagem em especial, no indivíduo, família, grupos e comunidade; b) A recolha e 

apreciação de dados sobre cada situação que se apresenta; c) A formulação do diagnóstico 

de enfermagem; d) A elaboração e realização de planos para a prestação de cuidados de 

enfermagem; e) A execução correta e adequada dos cuidados de enfermagem necessários; f) 

A avaliação dos cuidados de enfermagem prestados e a reformulação das intervenções.” 

(OE, 2015b, p.96)  

Os registos de Enfermagem, enquanto parte integrante do processo de Enfermagem, são 

uma fonte de informação, um meio de comunicação e são uma forma de justificar e 

comprovar os cuidados prestados. Garantem ainda a continuidade dos cuidados, permitem 

avaliar a eficácia das intervenções e demonstrar o contributo da Enfermagem ao nível dos 

ganhos em saúde das populações (OE, 2007). 

Indo de encontro ao emanado pela OE (2007), o sistema de informação em utilização na 

UCIP1 contempla a linguagem padronizada CIPE® (CIE, 2018) pelo que se revelou 

fundamental uma revisão atenta da mesma. 

Com o intuito de evidenciar a atuação dos enfermeiros inerente à avaliação dos processos 

de transição vividos pelas famílias em UCI, de demonstrar as intervenções facilitadoras de 

transições saudáveis desenvolvidas pelos enfermeiros e os respetivos resultados, foram 
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discutidas propostas de diagnósticos e intervenções de Enfermagem com a enfermeira 

responsável e dinamizadora do Processo de Enfermagem e da parametrização dos sistemas 

de informação da Instituição hospitalar. 

Tendo por base a contextualização teórica anteriormente exposta, existe um processo de 

adaptação transversal a todos os familiares que vivenciam uma situação de doença crítica de 

um ente querido, em que o enfermeiro detém o papel de promotor de uma adaptação saudável 

(Meleis et al., 2010). 

Sendo o coping familiar um foco de atenção da prática de Enfermagem, entendido como 

a “atitude de gerir o stress e ter uma sensação de controlo e de maior conforto psicológico” 

(CIE, 2018), o enfermeiro desenvolve intervenções terapêuticas no sentido de facilitar o 

desenvolvimento de estratégias de coping que promovam a adaptação da família ao processo 

de transição que está a ser vivenciado e, consequentemente, o seu bem-estar e qualidade de 

vida.  

As estratégias de coping utilizadas pelos familiares variam de acordo com as suas 

características e capacidades. No entanto, segundo Lazarus & Folkman (1984), estas 

estratégias podem ser centradas nos problemas ou nas emoções. O coping centrado no 

problema refere-se ao esforço que a pessoa faz para reduzir diretamente a situação stressora, 

o que inclui estratégias como planeamento ativo, tomada de decisões, procura ativa de 

recursos e resolução do problema. O coping centrado na emoção deriva de processos 

defensivos, com o objetivo de modificar o significado de determinada situação, sem o alterar 

diretamente, e inclui a procura de apoio emocional e religioso, a aceitação, a reformulação 

positiva e humor, reduzindo a perceção de sobrecarga, a angústia emocional e a ansiedade 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Frota et al. (2021) determinaram que o estilo de coping mais utilizado pelos familiares 

em UCI é o coping centrado na emoção. Uma das hipóteses para tentar explicar este 

resultado, avançadas por estes investigadores, é que a maior eficácia desta estratégia é 

encontrada em situações de baixo controlo, por exemplo perante a situação de doença crítica, 

em que o familiar entende que não tem controlo e que não há nada que consiga fazer para 

alterar o curso da doença da PSC. 
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Compreender as estratégias de coping adotadas pelos familiares em UCI, fornece 

oportunidades de implementação de intervenções por profissionais de saúde (Rückholdt et 

al., 2019), com vista à adaptação daqueles perante o processo de transição que vivenciam. 

Os profissionais de saúde devem assim implementar intervenções, que promovam 

estratégias de coping por parte dos familiares, tais como a utilização de uma escuta ativa, 

comunicação eficaz, criação de espaços de troca de experiências, providencia de suporte 

religioso/espiritual e incentivo à expressão de emoções (Frota et al., 2021). 

Neste contexto, destacámos o diagnóstico de enfermagem Coping Familiar 

Comprometido ao qual se propôs, de acordo com a fundamentação exposta, as seguintes 

intervenções facilitadoras do processo de transição das famílias, promotoras de um coping 

centrado na emoção: Promover a presença da família; Apoiar o processo de coping da 

família; Providenciar apoio emocional; Encorajar a expressão de emoções e sentimentos; 

Encorajar a expressão de crenças. Enquanto indicador de um resultado positivo dos cuidados 

prestados à família, propusemos o diagnóstico de Coping Familiar Efetivo.  

Foi ainda projetada a criação de uma pasta intitulada ‘Família’, com possibilidade de 

seleção de um de dois itens: presença virtual ou presença física. Foi também incorporado 

um campo de texto livre para preenchimento com informação adicional necessária.  

As referidas propostas de registos de enfermagem foram também discutidas com o grupo 

de trabalho e Docente Orientador. 

 

▪ Promover a implementação de um inquérito de satisfação familiar em UCI 

Foram definidas as seguintes atividades e recursos para concretizar este objetivo 
específico: 

- Pesquisa bibliográfica sobre inquéritos de satisfação familiar em UCI validados para a 

população portuguesa 

- Reunião com profissionais da Comissão da Qualidade e Segurança da Instituição para 

seleção do Inquérito de Satisfação Familiar mais adequado à realidade da UCIP1 
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- Pedido de autorização de utilização do questionário à investigadora responsável pela 

validação e tradução do mesmo para a população portuguesa 

- Discussão e revisão da proposta de inquérito com o grupo de trabalho, Enfermeira 

Coordenadora e Docente Orientador 

- Elaboração da proposta de inquérito em conjunto com a Comissão da Qualidade e 

Segurança  

- Elaboração da proposta final do referido inquérito de Satisfação Familiar 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho, profissionais da Comissão da Qualidade e 

Segurança da Instituição; Enfermeira Coordenadora; investigadora responsável pela 

validação e tradução do inquérito para a população portuguesa; Docente Orientador 

Recursos materiais: bibliografia pesquisada em diversas fontes; computador com acesso à 

internet 

Para a consecução do objetivo em epígrafe, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

selecionando a melhor evidência sobre inquéritos de avaliação da satisfação familiar em 

UCI. A avaliação desta permite identificar as áreas que requerem maior investimento dos 

profissionais na sua prática de cuidado (Freitas, 2016)., para melhorar a experiência e o 

envolvimento da família durante o internamento. 

Da literatura consultada, foram identificados os seguintes questionários já validados para 

a população portuguesa: Critical Care Family Satisfaction Survey (CCFSS) e Family 

Satisfaction with Care in Intensive Care Unit. 

Os resultados da pesquisa e seleção foram apresentados ao grupo de trabalho e à 

Enfermeira Coordenadora e, posteriormente, à Comissão da Qualidade e Segurança.  Após 

discussão e reflexão dos pontos fortes de cada um dos questionários consultados, a decisão 

final recaiu sobre o CCFSS pela melhor adaptação às particularidades do contexto de 

cuidados da UCIP1.  
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Foi assim realizado um pedido de autorização de utilização à investigadora responsável 

pela validação e tradução do mesmo para a população portuguesa, ao qual obtivemos o seu 

consentimento (Apêndice 12). 

Em conjunto com a Comissão da Qualidade e Segurança foi elaborada uma adaptação do 

cabeçalho e foi selecionado um grafismo de apresentação com o respetivo logotipo 

institucional e a proposta de inquérito de satisfação foi apresentada à Enfermeira 

Coordenadora. Já posteriormente à data de término do Estágio, esta proposta foi 

encaminhada para aprovação do Conselho de Administração. 

▪ Divulgar os instrumentos construídos no projeto através de um momento de 

formação em serviço 

Para a concretização deste objetivo específico foram definidas as seguintes atividades e 

recursos: 

- Planeamento de sessão de formação em conjunto com o grupo de trabalho sobre a 

Orientação da Presença e Integração da Família em UCI, na qual serão divulgados os 

instrumentos criados no projeto;  

- Elaboração do plano de sessão de formação; 

- Elaboração da sessão de formação  

- Agendamento da sessão de formação com a enfermeira responsável pela formação 

em serviço na UCIP e a Enfermeira Coordenadora 

- Divulgação da calendarização da sessão de formação através de correio eletrónico; 

-  Realização da sessão de formação à equipa de Enfermagem 

- Aplicação de questionários de avaliação da sessão de formação à equipa de 

Enfermagem. 

Recursos humanos: grupo de trabalho; enfermeira responsável pela formação em serviço 

na UCIP; Enfermeira Coordenadora; equipa de enfermagem.  

Recursos materiais: bibliografia pesquisada em diversas fontes; projetor multimédia; 

computador com acesso à internet; gabinete de reuniões da UCIP; questionários 
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Objetivando a implementação das propostas elaboradas optou-se por planear ações 

formativas para a equipa de Enfermagem, por forma a divulgar os instrumentos a 

implementar.  

 

A sessão formativa foi planeada de acordo com o plano da sessão efetuado previamente 

(Apêndice 7) que contempla os objetivos delineados para a sessão, os conteúdos a abordar, 

os métodos pedagógicos utilizados, os recursos materiais necessários, os instrumentos de 

avaliação empregues e a duração estimada de cada parte da sessão formativa.  

A sessão formativa foi divulgada através de um formulário que foi afixado na UCIP1 e 

partilhado através do correio eletrónico institucional dos elementos da equipa de 

enfermagem. Esta divulgação foi realizada duas semanas antes da data de apresentação da 

sessão formativa para que, com antecedência, os elementos da equipa tivessem 

conhecimento.  

A apresentação da sessão formativa foi efetuada recorrendo ao programa informático 

Microsoft Power Point) (Apêndice 8). A sessão foi planeada para execução na modalidade 

presencial e online. Num primeiro momento foi apresentado o tema do PIP, bem como o 

enquadramento e contexto da intervenção. Foram depois expostos os resultados das 

ferramentas de diagnóstico (questionário aplicado à equipa de enfermagem e análise 

SWOT). Foi ainda feita uma fundamentação baseada em evidência, que reflete as 

necessidades das famílias e a importância da presença e integração das famílias em UCI. 

Prosseguimos com a apresentação da proposta da Orientação pelas três partes que a 

compõem (orientações relativas à Integração da família; orientações da presença da família 

em áreas de isolamento e orientações da presença da família na UCIP-COVID).  Partilhámos 

a proposta de registos de Enfermagem inerente aos cuidados prestados à família, assim como 

a proposta de inquérito de satisfação familiar. A última parte obteve a participação dos 

formandos, para esclarecimento de dúvidas, discussão e partilha de sugestões para eventual 

reformulação dos instrumentos apresentados. 
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3.5 Avaliação e Resultados 

Para que se possa proceder à Avaliação de um projeto de forma rigorosa, é essencial 

recorrer a instrumentos de avaliação que possuam três características: sensibilidade, 

fidelidade e validade. A observação, os questionários, a entrevista e as escalas de avaliação 

são alguns dos instrumentos de avaliação usados para o desenvolvimento de projetos (Ferrito 

et al., 2010).  

Prossegue-se, seguidamente, à avaliação dos objetivos delineados, as atividades e 

estratégias a eles subordinados, por meio de indicadores de avaliação. 

• Construir uma proposta de Orientação da Presença e Integração da família da 

pessoa em UCI, adequado e específico para a UCI e UCI-COVID 

Indicador de avaliação: criação de uma proposta final de Orientação da Presença e 

Integração da família da pessoa em UCI aprovada pela Enfermeira Coordenadora 

A proposta de Orientação foi elaborada em conjunto com o grupo de trabalho criado 

para o efeito e, posteriormente, foi validada pela Enfermeira Coordenadora pelo que 

consideramos atingido este objetivo específico.  A referida proposta foi ainda apresentada e 

aprovada pela equipa médica numa sessão de formação que decorreu após o término do 

Estágio, pelo que não participámos nela. A orientação encontra-se, de momento, já 

implementada e está disponível na pasta informática partilhada no ambiente de trabalho das 

sessões informáticas de cada um dos elementos da equipa multidisciplinar. 

▪ Criar proposta uniformizada de registos de enfermagem relacionada com a 

prestação de cuidados à família a introduzir na aplicação informática utilizada para os 

registos na UCIP 1; 

Indicador de avaliação: criação e apresentação da proposta final para registo 

informatizado dos cuidados inerentes à família; introdução da proposta de registo na 

aplicação informática B-ICU.Care®. 
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Uma vez que a Orientação foi autorizada, contruímos a proposta para registo 

informatizado das intervenções inerentes à família, também aprovada pela Enfermeira 

Coordenadora. Embora a proposta tenha sido enviada à enfermeira responsável pela ligação 

com o gestor de programação do B-ICU.Care®, até ao término do Estágio, a introdução da 

referida proposta na aplicação informática ainda não tinha ocorrido. Ainda assim, 

consideramos ter suprido o objetivo a que nos propusemos. 

▪ Promover a implementação de um inquérito de satisfação familiar em UCI 

Indicador de avaliação: apresentação da proposta final de inquérito de satisfação 

familiar em UCI 

A proposta final de inquérito de satisfação familiar foi aprovada pela Enfermeira 

Coordenadora, que iniciou a sua aplicação já após o término do Estágio Final. Deste modo, 

damos por colmatado o objetivo em epígrafe. 

▪ Divulgar os instrumentos construídos no projeto através de um momento de 

formação em serviço 

Indicador de avaliação: apresentação das propostas finais dos instrumentos criados no 

PIP à equipa de enfermagem, em sessão de formação a, pelo menos, 50% da equipa de 

Enfermagem 

Pressupondo o cumprimento deste objetivo, foi realizada uma sessão de formação 

integrada no plano de formação em serviço, objetivando a divulgação e discussão dos 

instrumentos construídos (propostas de Orientação, de registos de Enfermagem e de 

inquérito de satisfação). 

Por questões inerentes à dinâmica da UCIP1 e da própria equipa, a sessão de formação 

apenas ocorreu após o término do estágio. 

Na sessão de formação estiveram presentes vinte e sete enfermeiros, o que corresponde 

a 46,5% do total da equipa de enfermagem. Após a sessão de formação em serviço foi 

entregue a cada um dos participantes um questionário de avaliação da formação/satisfação 



 
 

56 
 

Cuidar da Família a vivenciar uma experiência de transição na UCI – Relatório de Estágio 

 |  

do formando, baseado no documento utilizado para o mesmo efeito, atualmente em vigor na 

UCIP1 (autorizada a sua utilização pela Comissão de Ética e pelo CA). O questionário é 

constituído por quatro áreas: correspondência entre as expectativas e os resultados da 

formação; avaliação dos formadores, avaliação dos conteúdos programáticos e métodos e 

avaliação global da formação. Os resultados obtidos através dos questionários (Apêndice 

10) demonstram que a sessão de formação teve uma apreciação global positiva, com a 

maioria das avaliações situadas entre o Bom e o Muito Bom. 

Tendo em conta estes resultados, consideramos as atividades e estratégias delineadas 

adequadas e permitiram a concretização parcial deste objetivo, parcial porque já não nos foi 

possível a realização de outras sessões de formação à restante equipa, de forma a atingir um 

mínimo de 50% dos enfermeiros, como delineado. Para colmatar esta lacuna, a apresentação 

que suportou a sessão formativa (Apêndice 8) foi cedida à Enfermeira Responsável pela 

Formação em Serviço da UCIP 1, com o intuito de a disponibilizar aos enfermeiros que não 

puderam assistir à mesma. 

 

3.6 Divulgação de Resultados 
 

A divulgação dos resultados é uma fase relevante por, através desta, se dar a conhecer 

a pertinência do projeto e o caminho percorrido na resolução de um determinado problema. 

A disseminação de resultados de um projeto pode ser realizada através de reuniões entre 

equipa, conferências, publicação de artigos científicos em revistas científicas ou elaboração 

de relatórios (Ferrito et al., 2010).  

Posto isto, a revisão integrativa da literatura realizada sobre as intervenções que 

promovem o incremento da satisfação familiar, que culminou na redação de um artigo 

científico, a aguardar publicação em revista científica, assim como a ação de formação 

promovida no contexto de prática clínica e o presente relatório com a suas posteriores 

discussão pública e publicação em repositório universitário apresentam-se como meios de 

divulgação do projeto desenvolvido. 
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3.7 Discussão 
 

O projeto desenvolvido e aqui apresentado fornece um suporte inicial para a melhoria 

da qualidade dos cuidados prestados durante os processos de transição em UCI, vivenciados 

pelas famílias. 

As transições são de notável interesse para a Enfermagem pelas consequências que 

trazem para a saúde de quem as vivencia. Para evitar instabilidade, é necessário que os 

enfermeiros se envolvam com os familiares para reconhecerem os padrões de respostas, as 

situações críticas e de vulnerabilidade durante as transições (Meleis, 2010). Neste contexto, 

revelou-se indispensável desenvolver uma Orientação da Presença e Integração que reunisse 

um conjunto de intervenções que promovessem a aproximação e a relação terapêutica entre 

profissional e famílias com o intuito de impedir, precocemente, consequências negativas e 

favorecer resultados positivos à saúde, perante a transição situacional vivida pelas famílias 

da PSC, no contexto de uma UCI. 

No que se refere às limitações, e tendo por base o objetivo geral delineado, cabe-nos 

explanar que devido à limitação de tempo para a implementação do PIP, não nos foi possível 

avaliar a mudança da prática nem a eficácia das estratégias definidas na Orientação, para a 

melhoria da qualidade do cuidado às famílias. Uma das estratégias de avaliação do sucesso 

da implementação da orientação deveras profícuo, teria sido a avaliação do nível de 

satisfação familiar num momento prévio à sua implementação, permitindo assim a sua 

comparação com avaliações posteriores à implementação daquela. Todavia podemos 

adiantar que à semelhança de programas de humanização em UCI, já descritos na literatura 

(Cappellini et al., 2014; Kynoch et al., 2016; Branco et al. 2018), em que foram 

desenvolvidas intervenções que promoviam a presença e a integração da família,  os 

resultados que esperamos  com a implementação deste projeto são: aumento do bem-estar 

da família com a vivência do internamento em UCI; redução do desenvolvimento de 

sintomas como medo e ansiedade, bem como de outros relacionados ao stress pós-traumático 

e um aumento da satisfação das pessoas, familiares e profissionais de saúde. 

Ressalva-se que, embora a restrição cronológica tenha influenciado a determinação dos 

objetivos e monitorização de resultados com maior interesse para produção de evidência 
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científica, o planeamento e estratégias delineadas demonstraram-se apropriadas à 

concretização dos objetivos definidos e o cronograma proposto foi cumprido. 

Salientamos que, como divulgado pela Enfermeira Coordenadora, este projeto será 

implementado de imediato e continuado pelas enfermeiras que integraram o grupo de 

trabalho, que acompanharão o processo de aplicação dos instrumentos construídos.  

Avaliar  se as estratégias facilitadoras do processo de transição descritas na Orientação 

(presença física e virtual da família, participação dos familiares nos cuidados; comunicação 

entre equipa-família através de um instrumento estruturado, suporte espiritual, etc.) 

contribuem para otimizar a transição de carácter situacional e promover níveis de satisfação 

familiar elevados, reformulando-as e ajustando-as continuamente, será o caminho a 

percorrer no sentido de promover a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados 

às famílias em UCI. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO DESENVOLIMENTO E AQUISIÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS  
 

 

O enfermeiro especialista é o profissional “a quem se reconhece competência científica, 

técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados” (OE, 2019, p.4744). 

Para a consecução das referidas competências impõe-se uma reflexão crítica e a integração 

de diversos paradigmas, onde se releva o conhecimento estruturado e sistematizado do 

contexto prático (Meleis, 2012). 

Neste quarto capítulo, analisamos reflexivamente o desenvolvimento e a aquisição de 

competências comuns de enfermeiro especialista e de competências específicas de 

enfermeiro especialista em EMC em PSC, bem como as competências que configuram a 

aquisição do grau de Mestre.  

O ME é proposto com o objetivo de “proporcionar formação e qualificação de alto nível, 

num desenvolvimento curricular de cursos adequados às necessidades da sociedade, para 

públicos diferenciados, em momentos vários dos percursos académico e profissional, 

promovendo e realizando investigação e fomentando o desenvolvimento tecnológico (…)” 

(UE, 2015, p.26). 

Pretende-se, deste modo, que o estudante desenvolva competências dentro das dimensões 

técnica, científica, humana, cultural e empreendedora, centrada numa visão dinâmica, 

integrada e prospetiva do sistema de saúde (UE, 2015). Importa assim dar relevo às 

competências de um Mestre em Enfermagem descritas no pedido de acreditação do novo 

ciclo de estudos à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), da UE 

(2015, p. 26): 

O Mestre em enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência;  
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3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 
situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 
profissionais e sociais;  

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida;  

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais;  

6 Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos 
pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em 
geral e da enfermagem em particular;  

7. Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. 

Relativamente às competências determinadas para o grau de Mestre, optamos por 

uma análise reflexiva em conjunto com as competências comuns do enfermeiro 

especialista e as competências específicas do EEEMCPSC, quando assim se considerar 

apropriado e congruente, tal como previamente planeado no Projeto de Estágio (Apêndice 

11).  

 

4.1- Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Competências de 
Mestre 
 

As competências comuns do Enfermeiro Especialista são “competências partilhadas 

por todos os Enfermeiros Especialistas” sendo “demonstradas através da sua elevada 

capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte 

efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 

assessoria” (OE, 2019b, p. 4745).  

Os domínios das competências comuns dizem respeito à responsabilidade profissional, 

ética e legal (A); à melhoria contínua da qualidade (B); à gestão de cuidados (C); e ao 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D). Este conjunto de competências é 
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partilhado por todos os enfermeiros especialistas e desenvolvido dentro da área de 

especialização (OE, 2019b). 

Expomos de seguida, o processo de desenvolvimento e aquisição das competências 

referidas recorrendo a uma metodologia descritiva, analítica e reflexiva.  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Domínio A - Responsabilidade profissional, ética e legal 

A1- Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional. 

A2 - Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais. 
 

 

Para a correspondente aquisição das competências supracitadas, considerámos 

imprescindível proceder à revisão dos documentos reguladores e orientadores da profissão 

neste âmbito. Neste contexto, os princípios inerentes à ética e deontologia que balizam a 

prática profissional e potenciam a tomada de decisão foram alvo de assimilação e melhor 

compreensão através dos conteúdos abordados na UC Epistemologia, Ética e Direito em 

Enfermagem.  As discussões e reflexões que emergiram nesta UC, revelaram-se 

fundamentais para o entendimento das várias dimensões do exercício profissional, 

nomeadamente, a responsabilidade profissional e disciplinar, a responsabilidade civil e a 

responsabilidade penal. Neste sentido, foram explorados e revistos os documentos 

reguladores e normativos inerentes: o Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros [REPE] (OE, 2015b) e a Deontologia Profissional (OE, 2015b), de carácter 

profissional específico; e o código civil (República Portuguesa, 2020) e código penal 

(República Portuguesa, 2019), de carácter abrangente, geral e universal. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais. 
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Segundo o REPE, o enfermeiro deve adotar, no exercício das suas funções, “uma 

conduta responsável e ética e atuar no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos” (OE, 2015b, pp. 97-98). É através desta conduta, que a relação de 

ajuda é estabelecida, suportada por fundamentos éticos e deontológicos (Nunes, 2018).  A 

Deontologia Profissional, integrada no Capítulo VI dos Estatutos da OE, é sustentada pelos 

princípios éticos e pela sua autorregulamentação, referindo-se ao conjunto de princípios e/ou 

regras, baseados na moral e no direito, de uma determinada profissão, neste caso à profissão 

de Enfermagem (OE, 2015b). 

Ao longo da prática clínica, na tomada decisão e na consequente prestação de cuidados 

especializados à PSC, tivemos por base a qualidade e a equidade nos cuidados prestados, a 

segurança e o envolvimento ativo (sempre que possível) da pessoa e/ou família no processo 

de tomada de decisão e nos cuidados inerentes. Tendo em conta os princípios gerais da 

Deontologia Profissional, no seu artigo 99º, “as intervenções de Enfermagem são realizadas 

com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” 

(OE, 2015b, p. 77), pelo que desenvolvemos uma prestação de cuidados atendendo ao 

respeito pela dignidade, direitos e valores humanos. Assim, no cuidar e na “relação com o 

Outro” (OE, 2019, p. 4749) esteve sempre patente o respeito pelos valores universais, como 

“a) a igualdade; b) a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção 

o bem comum; c) a verdade e a justiça; d) o altruísmo e a solidariedade; e) a competência e 

o aperfeiçoamento profissional” (OE, 2015b, p. 77). Foram sempre aplicados os princípios 

da Bioética, nomeadamente, beneficiência, não-maleficiência, justiça e respeito pela 

autonomia (Beauchamp, & Childress, 2002).  No que diz respeito ao princípio do respeito 

pela autonomia, foi por nós considerado relevante uma reflexão atenta, dado que a PSC se 

encontra, frequentemente, com algum nível de disfunção cognitiva, com alteração do seu 

estado de consciência, em coma ou sob sedação onde a sua autonomia se encontra afetada. 

Segundo Giacomini et al. (2009), a percentagem de adultos em situação crítica que são 

incapazes de realizar escolhas autónomas aproxima-se dos 95%. Nestas circunstâncias de 

vulnerabilidade, Renaud (2004) relembra-nos que é o cuidado e o acompanhamento atento 

e eficaz dos outros, que mantém a dignidade da pessoa, pelo simples facto, de a tratarmos 

como tal. Nesta perspetiva, foi sempre uma preocupação nossa, respeitar dentro do possível 

o seu direito à autonomia, capacitando-a nas suas decisões, promovendo o respeito pela 

intimidade, privacidade e confidencialidade, preservando assim a dignidade de cada pessoa 
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que cuidámos. Paralelamente, o respeito pela autonomia também se verificou pela nossa 

preocupação em consultar as diretrizes antecipadas de vontade (quando existiam) (Grignoli 

et al., 2018).  Ainda a elaboração de um Regulamento, no âmbito do PIP, descrito no capítulo 

3, sobre utilização de meios de comunicação e equipamentos eletrónicos (Apêndice 9) foi 

igualmente o reflexo da nossa preocupação adicional de salvaguardar a intimidade e 

privacidade da pessoa e de todos os profissionais intervenientes. 

O contexto de prática clínica, decorreu como já referido, numa UCI, onde a prestação 

de cuidados se caracteriza por um lado, pela complexidade e por outro, pela incerteza da 

situação clínica, onde é necessária uma intervenção segura e célere por parte dos 

profissionais, devido ao risco iminente de falência de uma ou mais funções vitais (Nunes, 

2015). Importa por isso frisar que, consequentemente, o foco da equipa de saúde concentra-

se na monitorização e estabilização clínica da PSC e nos procedimentos técnicos de suporte 

de órgãos e, por vezes, se possa secundarizar a humanização dos cuidados.  Contudo, o 

enfermeiro assume o dever de “Manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e 

utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e 

aprofundada nas ciências humanas” (OE, 2015b, p. 82). A intervenção técnica não deve, 

portanto, ser indissociável da esfera ética e deontológica. Durante a prática clínica foi sempre 

uma preocupação nossa o cuidado holístico, com o foco tanto na vertente técnica como 

humana. Facilitar a transição da pessoa e sua família implica dignificar a pessoa no seu todo 

(Meleis, 2010) e o respeito pelos princípios éticos e deontológicos estão na base de um cuidar 

competente, assertivo e humano. Não podemos descurar ainda o próprio PIP, exposto no 

capítulo 3, que se afigurou como um exemplo desse cuidado holístico.  

Nesta linha de pensamento, o artigo 103º da Deontologia Profissional também merece 

uma atenção especial da nossa parte, uma vez que numa UCI (de nível III) onde decorreu o 

Estágio, capacitada com recursos tecnológicos que permitem a manutenção da vida (quase) 

indefinidamente, existe uma linha muito ténue entre o processo terapêutico e a obstinação e 

futilidade terapêuticas. 

Para a tomada de decisão acerca da limitação do cuidado, da redução ou suspensão de 

suporte vital, participámos em alguns momentos de partilha, reflexão e 
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discussão multidisciplinar, juntamente com a enfermeira supervisora perita1 em medicina 

intensiva, com função de responsável de turno. Para a referida tomada de decisão os critérios 

em análise reportavam-se essencialmente à ausência dos benefícios esperados apesar dos 

tratamentos instituídos, à defesa da dignidade humana, à qualidade de vida expectável e à 

vontade da pessoa (caso tivesse sido manifestada previamente). Perante a inexistência de 

formação pré-graduada neste âmbito por parte dos profissionais de saúde, denotou-se o 

desconforto, a angústia e a dúvida da equipa.  A estratégia para atenuar estes sentimentos, 

levada a cabo pela equipa multidisciplinar da UCI, e internacionalmente mais adotada 

(Huang et al, 2020), foi promover a análise e a discussão sobre a irreversibilidade da situação 

clínica de determinada pessoa, com vários elementos da equipa, privilegiando-se a tomada 

de decisão dos profissionais peritos em Medicina Intensiva, inclusive de EEEMCPSC. 

Deduzimos que a inexistência de um protocolo sobre escalas de decisão da suspensão de 

suporte vital, na Unidade onde o Estágio decorreu, que poderia permitir uma maior isenção 

do profissional para diagnosticar uma fase terminal de vida, predispõe a que este diagnóstico 

seja visto como uma decisão pessoal, baseada na experiência clínica e não como um 

julgamento profissional objetivo. Assim, uma estratégia a implementar seria a criação de 

alguns protocolos orientadores da tomada de decisão neste âmbito.  

Garantir a existência de unidades paliativas integradas em unidades de agudos, continua 

a ser uma responsabilidade dos profissionais de saúde, que detêm uma intervenção 

fundamental na transição da necessidade de cuidados críticos para cuidados paliativos 

(Meleis, 2010), vivida pela PSC e sua família. Almejando processos de transição saudáveis 

e qualidade de vida em todas as fases do ciclo vital, defendemos como necessária, a 

integração na equipa da UCI de profissionais peritos em cuidados paliativos ou a adoção de 

um processo facilitado de referenciação sistematizada à Equipa Intra-hospitalar de Suporte 

em Cuidados Paliativos, para uma mudança urgente de paradigma: de uma assistência focada 

na doença para cuidados centrados na pessoa e nas suas necessidades.  

Os dilemas éticos são uma realidade comum em UCI e a decisão de admissão de uma 

pessoa constituiu também um momento dilemático em que as soluções que se vislumbravam 

 
1 Enfermeira que detém uma vasta experiência,  “compreende (…) de maneira intuitiva cada situação e 
apreende directamente o problema sem se perder num largo leque de soluções. (…) age a partir de uma 
compreensão profunda da situação global” (Benner, 2001: 58). 
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não eram completamente satisfatórias, por colocarem em causa princípios éticos ou deveres 

profissionais e, ainda assim, ter que se proceder a uma escolha. “Não decidir não é ética nem 

deontologicamente aceitável, porque significa um abandono da nossa responsabilidade 

profissional. Somos profissionais, portanto, assumimos o compromisso, perante os cidadãos, 

de decidir e prestar cuidados” (Deodato, 2006, p. 26). Os critérios de julgamento para a 

admissão numa UCI são, habitualmente, o tipo e gravidade da situação clínica, a presença 

de comorbilidades, o compromisso multiorgânico, a probabilidade de reversibilidade e o 

estado prévio de funcionalidade (James et al., 2018).  Contudo, aquando da ponderação 

acerca da admissão ou recusa de uma pessoa, em contexto de exceção como a situação 

pandémica devido à COVID-19 que vivenciamos no momento, um outro fator começou a 

concorrer de forma persistente para a tomada de decisão: a disponibilidade de recursos 

(Vergano et al., 2020).   

Perante uma importante limitação de recursos humanos e materiais, foi necessário 

proceder-se a uma rigorosa triagem de pessoas e definição de prioridades de cuidados, o que 

se revelou emocionalmente desgastante para toda a equipa, como aconteceu com as decisões 

de atribuição de cama numa Unidade de nível III e de equipamento de ventilação assistida 

disponível. Nos momentos de reflexão inerentes a esta temática, que partilhámos com a 

equipa multidisciplinar denotou-se que, em concordância com as diretrizes emanadas pela 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (2020), a tomada de decisão (de 

admissão ou recusa) era baseada na avaliação dos critérios clínicos em paralelo com uma 

cuidada ponderação ética, em que a dignidade humana e a qualidade de vida expectável para 

a pessoa, eram as linhas orientadoras de todos os profissionais de saúde. Segundo a referida 

Comissão, uma medida de suporte dos profissionais para a fundamentação ética da tomada 

de decisão que poderá também ser adotada, diz respeito à permanência na UCI, de elementos 

da Comissão de Ética da Instituição hospitalar. Apesar dos enfermeiros não estarem 

diretamente envolvidos no processo de decisão da admissão em UCI, foi-nos percetível que 

o conhecimento e a partilha dos critérios de admissão adotados pela equipa médica neste 

contexto de exceção, diminuiu a angústia daqueles profissionais, provocada pelo dilema 

ético subjacente. 

Perante a limitação imposta à presença da família em UCI em período pandémico, a 

transmissão da informação clínica da PSC aos familiares, mereceu também a nossa reflexão 
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e motivo de intervenção descrito no capítulo 3. Por um lado, o enfermeiro assume o dever 

de “informar o indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem” (Art.105º 

da Deontologia Profissional), por outro, deve “considerar confidencial toda a informação 

acerca do alvo de cuidados” e “partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão 

implicados no plano terapêutico” (Art. 106º da Deontologia Profissional). Em regra, os 

profissionais de saúde apenas transmitem informações aos familiares presencialmente, pela 

dificuldade de assegurar, aquando do recurso telefónico ou correio eletrónico, que o 

interlocutor corresponde ao familiar. Todavia, perante as restrições à presença física da 

família e, consequente, angústia e incerteza vivenciadas neste processo de transição, foi 

sugerido no PIP, que a equipa considerasse a utilização de um código de segurança, que 

corresponde à junção das inicias do nome da pessoa, com os últimos três algarismos do seu 

processo clínico, com o intuito de se garantir o estabelecimento de uma comunicação 

alternativa e segura, via telefónica com a família. Este código providenciado no momento 

da admissão, revelou-se como uma estratégia aceite pela equipa que gradualmente foi sendo 

integrada na prática de cuidados. 

Todos os momentos de reflexão e partilha com a Enfermeira Supervisora, sem 
menosprezar a contributo de outros enfermeiros, como a restante equipa multidisciplinar 
revelaram ser momentos de irrefutável crescimento e desenvolvimento das competências 
inseridas no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal. 

De igual forma, estas competências não foram descuradas em todo o percurso do PIP, que 
se encontra descrito no capítulo 3. Deste modo, previamente à implementação do PIP, foi 
requerido o parecer da comissão de ética e, consequentemente, uma autorização por parte do 
Conselho de Administração do CHUA, com aprovação de ambos os Órgãos institucionais.  
No âmbito académico, foi submetido, paralelamente, um resumo do PIP à Instituição do 
Ensino Superior que, nesta edição do ME, detém a responsabilidade da gestão administrativa 
e pedagógica, para aprovação por parte desta, o qual também obteve parecer favorável. 

Importa ainda realçar a nossa preocupação com o respeito pelo princípio da integridade 
académica, na referenciação, na citação e respeitando a fidelidade pelo autor (Nunes, 2020), 
na elaboração do presente Relatório, bem como em todos os documentos académicos 
desenvolvidos no âmbito das unidades curriculares que integram o ME.  
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Ainda inerente ao respeito pelos princípios éticos, normas deontológicas e direitos 
humanos, estivemos presentes no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos 
(Anexo 3), onde foram apresentados os temas “Cuidados Paliativos no Doente COVID-19”, 
“Humanização dos Cuidados em Tempos de Covid”; “Limitação Terapêutica em Tempos 
de Pandemia”, o que contribuiu para a partilha de situações dilemáticas semelhantes às 
vivenciadas durante o Estágio Final, cuja reflexão promoveu um incremento da nossa 
capacidade para construir uma tomada de decisão fundamentada, a partir da análise dos 
princípios e valores em conflito, em conjugação com elementos de enquadramento 

deontológico e jurídico.  

Face ao explanado, consideramos ter desenvolvido as competências do domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal. 

 

 

 

 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Domínio B - Melhoria contínua da qualidade 

B1 - Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica. 

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua. 

B3 - Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

Competência de Mestre em Enfermagem 
5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais. 
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“Uma prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, 

que tem em conta os recursos disponíveis, consegue a adesão e satisfação do cidadão e 

pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do cidadão” são os 

pressupostos da definição de qualidade em saúde (MS, 2015a, p. 13551). Intimamente 

inerente à qualidade em saúde,  à segurança e à prática profissional dos enfermeiros, 

particularmente, à prática especializada de Enfermagem, a OE (2015), enquanto entidade 

reguladora da profissão, concebeu o Regulamento  dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem em PSC onde se concede uma importância acrescida ao 

enfermeiro especialista, face à progressiva diversificação, aumento da complexidade das 

problemáticas em saúde e à exigência cada vez maior de padrões de qualidade em saúde.  

Para a consecução de uma prática especializada norteada pelos cuidados especializados de 

qualidade foi imprescindível a revisão e reflexão do documento supramencionado. 

Assumindo-se, ainda, que a qualidade dos cuidados é indissociável da segurança destes, 

revelou-se indispensável, para o desenvolvimento das competências mencionadas, 

reexaminarmos os pressupostos presentes no Plano Nacional para a Segurança do Doente 

(MS, 2015b) integrado na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde (MS, 2015a). É de 

realçar o papel facilitador das unidades curriculares Gestão em Saúde e Governação Clínica 

e Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde para o completo entendimento destas 

estratégias. 

As UCI, como referem Marshall et al. (2017), são caracterizadas por serem ambientes 

de cuidados de elevada complexidade à PSC devido, não exclusivamente, mas 

essencialmente, ao carácter emergente, simultâneo e altamente tecnológico do conjunto de 

intervenções diagnósticas e terapêuticas presentes neste contexto de cuidados. Posto isto, o 

desenvolvimento de projetos e protocolos multidisciplinares assentes na evidência revela-se 

imprescindível (Chawla & Todi, 2020). Dado o carácter da nossa atuação, por vezes urgente, 

mas sempre direcionado para a prevenção ou minimização de complicações da situação 

clínica da PSC, e uma vez que o contexto clínico onde decorreu o Estágio Final tem 

implementados vários protocolos referentes a diversas áreas, tanto da componente clínica 

como não clínica, foi para nós uma preocupação inicial, não só o investimento constante na 

pesquisa, para uma prática baseada na evidência, mas também a familiarização e o 

conhecimento dos projetos, orientações, normas e protocolos instituídos.  Ainda com o 

objetivo de potenciar a utilização e minimizar o risco associado à manipulação de todos os 
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materiais e equipamentos, e assim promover uma prestação de cuidados segura e eficiente, 

foi para nós uma preocupação conhecer e aprender as especificidades de manuseio correto 

daqueles, nomeadamente os monitores multimodais, ventiladores, bombas infusoras de 

terapêutica contínua e dispositivos de terapia de substituição renal.  

Realçamos também a partilha com a Enfermeira Supervisora e a procura ativa inerente 

aos recursos físicos e humanos, à análise da gestão e produção de cuidados, e às estratégias 

e programas instituídos na UCI no âmbito da melhoria contínua da qualidade e segurança da 

PSC, família e profissionais de saúde.  

Para garantir a segurança e qualidade dos cuidados de saúde para a população e para as 

organizações, são fundamentais aspetos como a dotação adequada de enfermeiros, o nível 

de qualificação e perfil de competências dos mesmos (OE, 2019a). Perante a existência de 

uma pandemia que sugou e continua a sugar recursos materiais e humanos, a adequação 

destes às necessidades reais de cuidados da população tem-se revelado um desafio. Este foi 

também um assunto que mereceu a nossa reflexão e sobre o qual emergiram partilhas e 

discussões, em vários momentos, dentro da equipa de Enfermagem. Se em período pré-

pandemia era inquestionável alterarem-se os rácios que garantem a segurança e qualidade 

dos cuidados, em período pandémico tal revelou-se obrigatório, apesar das recomendações 

emitidas pela OE (2020). Na UCI onde decorreu o Estágio Final, foi evidente a escassez de 

enfermeiros e, particularmente de EEEMCPSC, para fazer face ao aumento abrupto do 

número de pessoas internadas em Medicina Intensiva e, de como isso, acarretou a previsível 

perda de qualidade dos cuidados prestados (OE, 2019a). Se habitualmente, a entreajuda já 

caracterizava esta equipa de Enfermagem, no momento presente, perante os elevados rácios 

enfermeiro-PSC, a genuína entreajuda, a ponderação e o improviso constante foram 

imprescindíveis para a otimização dos recursos (in)existentes que ameaçam os padrões de 

qualidade. 

Na prestação de cuidados atuámos preventivamente quer pela identificação, quer pela 

gestão e minimização de potenciais riscos para a PSC e vulnerável, investindo assim na 

segurança dos mesmos. Podemos realçar, que a nossa prestação de cuidados de índole 

preventiva pode ser objetivada pela aplicação da Escala de Quedas de Morse (Morse, 2009), 

para avaliação do risco de queda baseada em características intrínsecas ou clínicas e a 
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aplicação da Escala de Braden (Bergstrom et al., 1987), para predição precoce das pessoas 

com risco de desenvolvimento de úlcera por pressão.  Estas escalas traduzem a estratificação 

de um risco que nos levaram a planear determinadas estratégias para mitigação ou anulação 

do mesmo. Em relação à Escala de Braden, no contexto onde desenvolvemos a prática 

clínica, participámos enquanto formandos numa formação inerente a um estudo comparativo 

entre a aplicação desta e a escala de Cubbin-Jackson, também já validada para a população 

portuguesa (Sousa, 2012). Segundo as conclusões que emergiram deste estudo, que vão de 

encontro às de outros já publicados (Kim et al., 2009; Ribeiro, 2020), a Escala Cubbin-

Jackson apresenta maior sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva do 

desenvolvimento de úlcera por pressão, no que diz respeito à PSC. 

Uma das áreas fundamentais para a promoção manutenção de um ambiente seguro para 

a prestação de cuidados, diz respeito à prevenção e controlo de infeções associadas aos 

cuidados de saúde. Neste sentido, como será explicitado no subcapítulo 4.2, foi por nós 

considerado primordial, a revisão de normas de boas práticas e normas de orientação clínica 

em vigor, para uma prestação de cuidados em conformidade e uma partilha e discussão 

fundamentadas com a equipa multidisciplinar, quando se revelou pertinente. De evidenciar 

que, no âmbito do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência ao Antimicrobianos, realizámos auditorias clínicas aos “feixes de intervenção” 

de Prevenção de Pneumonia Associada à Intubação (DGS, 2017c), de Prevenção de Infeção 

Urinária Associada a Cateter Vesical (DGS, 2017b) e de Prevenção de Infeção Relacionada 

com Cateter Venoso Central (DGS, 2015b), em colaboração com uma enfermeira perita e 

elemento dinamizador (elo de ligação) do PPCIRA. Da consequente análise e reflexão dos 

resultados das referidas auditorias, foram levadas a cabo intervenções (reforço de boas 

práticas, melhoria dos registos de enfermagem) no sentido de colmatar as lacunas 

identificadas, pelo que podemos afirmar que, desta forma, contribuímos para a melhoria 

contínua de qualidade. 

 No que concerne à segurança da PSC, tivemos ainda em consideração a transição 

segura de cuidados, quer na transmissão de informação escrita, através de registos 

individualizados e completos, quer na transmissão de informação oral, nos momentos de 

passagem de turno, através de uma comunicação eficaz, com base na mnemónica ISBAR 

(DGS, 2017a), já em vigor na unidade, na decorrência de um PIP anterior (Leite, 2018). 
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Relativamente à gestão do risco clínico no contexto clínico onde decorreu o Estágio 

Final, identificámos que, conforme recomendado no Plano Nacional para a Segurança dos 

Doentes (MS, 2015b), existe uma aplicação informática para notificação de incidentes, em 

estreita ligação com a Comissão de Qualidade e Segurança da Instituição, sem qualquer 

carácter punitivo, conforme recomendado no referido Plano.  Considerando que o risco é 

inerente à prestação de cuidados de saúde, subsistindo mesmo perante o pleno cumprimento 

das leges artis e das normas de segurança (Faria, 2010) e que existe 10% de probabilidade 

das pessoas internadas numa unidade de saúde virem a sofrer de um evento adverso 

decorrente dos cuidados de saúde que lhe são prestados (Sousa et al., 2011), podemos 

observar, da análise do Relatório de Gestão de Risco/Notificações de 2019 da Instituição 

(CHUA, 2020b), que no referido ano existiu subnotificação de eventos adversos. No 

relatório mencionado, podemos constatar também que são os enfermeiros os profissionais 

que mais notificam, no entanto, a maioria não apresenta a sua identificação pessoal, o que 

pode traduzir um sentimento de receio de punição ou desaprovação, pelo que se releva a 

necessidade urgente da Instituição reunir esforços para o investimento na formação dos 

profissionais e na promoção de um ambiente de não-culpabilização. 

No âmbito do PIP, já apresentado no terceiro capítulo, as competências aqui em análise 

foram demonstradas, também, pela elaboração de uma Orientação sobre a Presença e 

Integração da Família em UCI, integrada no projeto de Humanização em vigor na UCIP1, 

com o intuito de promover a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados prestados à 

família. No PIP desenvolvido foi também proposta a introdução de um inquérito de 

satisfação familiar, cujos resultados nos permitirão obter informações valiosas, no sentido 

de se manter, modificar ou abolir intervenções inerentes ao cuidado à Família, e desta forma, 

percorrer-se o caminho da melhoria contínua da qualidade. 

Pela fundamentação mencionada, consideramos ter desenvolvido com sucesso as 

competências abordadas neste domínio. 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Domínio C – Gestão dos Cuidados 
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C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde;  

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados 

  

A função de gestão por enfermeiros tem-se revelado como uma componente 

fundamental para a obtenção de ganhos em saúde (OE, 2018). Segundo a OE (2019b, 

p.4748), espera-se que o enfermeiro especialista realize “a gestão dos cuidados, otimizando 

as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das 

tarefas delegadas”, conciliando os recursos disponíveis com as necessidades de cuidados 

identificadas e adotando “o estilo de liderança mais adequado à garantia da qualidade dos 

cuidados”. 

Para a aquisição de competências neste domínio, teve um importante contributo a UC 

de Gestão e Governação Clínica, lecionada no ME, onde conteúdos como particularidades 

dos distintos sistemas de saúde, gestão de cuidados de saúde e de Enfermagem, ambientes 

favoráveis à prática clínica segura e de qualidade e estilos de liderança em diferentes 

contextos, foram a abordados. 

De acordo com a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

(2017), o enfermeiro especialista é o profissional melhor preparado com competências na 

área da gestão. Durante o Estágio pudemos observar de perto as decisões estratégicas no 

âmbito da gestão levadas a cabo pela Enfermeira Supervisora que, enquanto chefe de equipa, 

enfermeira especialista e perita em medicina intensiva, assumia a função de coordenadora 

de turno em todos os turnos efetuados.  Foi-nos assim possível, colaborar nessas funções, 

particularmente, no que se refere à gestão de prioridades e distribuição dos recursos humanos 

e dos recursos materiais, de acordo com as necessidades de cuidados reconhecidas, a cada 

momento. Testemunhámos a necessidade de redefinição e de reajuste das decisões no âmbito 

da gestão dos recursos, pela constante reorganização a que o serviço era sujeito, em pleno 

período pandémico. Não obstante o nosso percurso profissional nos munir de alguma 

experiência nesta área, a partilha por parte da Enfermeira Supervisora desses critérios de 
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decisão, necessariamente dinâmicos e mutáveis nesta fase de crise do sistema de saúde e a 

nossa reflexão crítica acerca dos mesmos, foram impulsionadoras do desenvolvimento das 

competências aqui em análise. Nesta perspetiva, é de ressalvar que, apesar de se aplicar um 

instrumento de medida de carga de trabalho de Enfermagem, o índice TISS-28, explorado 

no segundo capítulo, não se revelou útil para a distribuição da carga de trabalho pela equipa 

de enfermagem, dado ser de índole retrospetiva (Padilha et al. 2015) e, portanto, refletir a 

necessidade de cuidados referentes às 24 horas anteriores, incorrendo-se assim o risco de 

obtermos uma avaliação errónea acerca da carga de trabalho prospetiva.  

Segundo Carvalho et al. (2015), para o desenvolvimento e sucesso de uma organização 

é necessário que os gestores possuam capacidades de liderança e, de igual forma, os líderes 

detenham capacidades de gestão.  Um enfermeiro, com boas práticas de gestão dos recursos 

disponíveis, cumpre de forma eficiente os compromissos para com a Instituição, mas será 

também indispensável deter boa capacidade de liderança para conduzir os seus pares no 

cumprimento, a longo prazo, da sua missão e visão. A Enfermeira Supervisora destacava-se 

pela sua capacidade de comunicação, de resolução de problemas, por promover confiança e 

motivação, conhecer as particularidades de cada enfermeiro da sua equipa e por fomentar as 

capacidades individuais, no sentido de impulsionar o desenvolvimento de competências.  

Mais do que nunca, o contexto pandémico, veio evidenciar que as funções de planear, gerir, 

organizar, dirigir e controlar do enfermeiro coordenador, depende da adesão de todos os 

elementos envolvidos para colaborar, e foi notória essa adesão. A reflexão crítica acerca do 

estilo de liderança aplicado pela Enfermeira Supervisora faz-nos concordar com Ribeiro 

(2019) que defende que um enfermeiro líder detém “um desafio permanente e enaltecido 

com o objetivo da garantia da contínua qualidade dos cuidados na prática de enfermagem, o 

que assenta numa gestão de recursos humanos, preconizando o desenvolvimento de 

competências e capacidades dos colaboradores, num clima de motivação”.  

A liderança exercida pela Enfermeira Supervisora fomentou a reflexão acerca dos 

vários estilos de liderança, sendo que concordamos que esta pode ser definida como a 

capacidade de motivar as pessoas de forma a promover um empenho e comprometimento 

voluntário em determinados objetivos e metas (Carvalho et al.,2015). Segundo Morsiani, et 

al. (2016), a liderança pode ser caracterizada em três tipos: liderança laissez-faire que diz 

respeito à completa falta de tomada de decisão e de envolvimento por parte do líder; 
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liderança transacional, caracterizada por mecanismos de recompensa e de prémio pelo 

empenho e bons resultados; e liderança transformacional que apela aos ideais e valores 

morais, estimula o pensamento crítico e reflexivo, incentiva o investimento profissional, 

existe estimulação intelectual, com elevada consideração individual.  Paralelamente, na 

teoria de liderança situacional de Hersey e Blanchard (Santos, 2014), é defendida a máxima 

que não existe um estilo adequado em todos os contextos e que o estilo adotado pelos 

decisores, gestores de serviço, responsáveis de turno seja mutável, flexível e adaptável em 

estreita relação com as necessidades, problemas e situações presentes e as capacidades e 

características dos colaboradores. Baseando-nos nos vários autores supramencionados, 

defendemos que o enfermeiro líder deve procurar uma abordagem de liderança 

transformacional e situacional, estilos estes adotados pela Enfermeira Supervisora, bem 

como a Enfermeira Coordenadora da UCIP1.  

Na UCIP1, também tivemos oportunidade de assistir e participar em conjunto com a 

Enfermeira Supervisora, na reunião multidisciplinar diária, com todos os profissionais 

diretamente envolvidos no processo terapêutico das PSC, onde são discutidos objetivos e 

planos terapêuticos e onde a gestão de recursos, aliada à qualidade da assistência, coexistiam 

enquanto fatores de ponderação da tomada de decisão. Foi para nós notório, o 

reconhecimento pela equipa multidisciplinar do papel determinante que a Enfermeira 

Supervisora detinha nestas tomadas de decisão no seu âmbito de competências. De igual 

forma, foi percetível que pela sua competência e perícia, a Enfermeira Supervisora era 

considerada pela equipa de Enfermagem como uma referência, a quem recorrer, por 

exemplo, perante a imprevisibilidade em determinado contexto, esclarecimento de dúvidas 

e articulação com a Enfermeira Coordenadora e restante equipa multidisciplinar. 

Também participámos, de forma ativa, em vários momentos, na delegação de tarefas 

aos profissionais funcionalmente dependentes, com a respetiva orientação, supervisão e 

avaliação garantindo um clima de segurança e qualidade, como regulamentado pela OE 

(2015a). 

O desenvolvimento do PIP exigiu de nós competências na área da gestão, devido à 

necessidade de nos articularmos com a equipa multidisciplinar, de gerirmos os recursos 

disponíveis e cumprirmos o mesmo na linha temporal do Estágio Final. 
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Assumimos que foi promovido o desenvolvimento das competências inseridas neste 

domínio baseado na observação e pensamento crítico uma vez que, enquanto discente, não 

foi possível exercer, de forma autónoma, funções inerentes à gestão e liderança. 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Domínio D – Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade  

 

O enfermeiro especialista, de forma a desenvolver aprendizagens, deve deter uma 

“elevada consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro” de modo a “facilitar a 

identificação de fatores que podem interferir no relacionamento com a pessoa cliente e/ou a 

equipa multidisciplinar” (OE, 2019, p.4749). A autoconsciência e o autoconhecimento 

revelam-se assim fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional, para o 

desenvolvimento de uma relação enfermeiro-pessoa/família eficaz e para o aprimoramento 

das relações dentro de uma equipa. A reflexão acerca das experiências vivenciadas tem-se 

apresentado, ao longo do nosso percurso formativo, mas também profissional de treze anos, 

como uma ferramenta vital para o processo de auto-avaliação e para a aprendizagem da 

relação com o outro. Temos vindo a integrar que a reflexão acerca de quem somos, como 

agimos e reagimos, das nossas competências e limitações, permite-nos reconhecer as nossas 

forças e fraquezas na relação interpessoal e facilitar a identificação de lacunas no nosso leque 

de conhecimentos.  

Ainda que com o denominador comum na prestação de cuidados à PSC, os contextos 

de prática clínica e profissional são distintos e, precocemente foram identificados limites e 

lacunas do nosso conhecimento técnico-científico, como foi exemplo, os cuidados à pessoa 

do foro neurocrítico, à pessoa sob terapia de substituição da função renal, à pessoa com 

COVID-19.   Desta forma, assumimos as nossas limitações expondo-as à Enfermeira 

Supervisora, revelando autoconhecimento que por sua vez, potenciou uma dedicação e foco 

através de revisão de literatura, exploração de normas de orientação clínica nesse âmbito e 

confronto através da prestação direta de cuidados a pessoas com estas especificidades 



 
 

76 
 

Cuidar da Família a vivenciar uma experiência de transição na UCI – Relatório de Estágio 

 |  

clínicas, sempre que possível. Estas estratégias colmataram as lacunas inicialmente 

identificadas e promoveram a nosso progresso.   

Para a promoção da prática reflexiva, a estratégia que assumiu especial relevância 

foram as discussões e partilhas com a Enfermeira Supervisora acerca do percurso de 

desenvolvimento de conhecimentos e aptidões técnicas, cognitivas e relacionais. 

Particularmente, a possibilidade de partilhar emoções sobre as experiências vivenciadas, e 

de nos depararmos ao longo da nossa vida profissional com dilemas éticos, tem-nos 

permitido clarificar o autoconhecimento acerca do nosso próprio leque de valores e respeitar 

o leque de valores das pessoas alvo dos nossos cuidados e dos nossos pares. É de salientar 

que a própria redação deste Relatório obrigou a um exercício reflexivo e crítico sobre a 

prática vivenciada e com ele a consolidação de competências profissionais. Neste contexto, 

a UC de Desenvolvimento Pessoal, cujo método de avaliação alicerçou-se num exercício de 

autoavaliação e auto consciencialização através de um Ensaio reflexivo autobiográfico, 

potenciou a emersão de memórias, sentimentos, aprendizagens importantes no processo de 

auto-conhecimento e colocou em evidência o quão importante se revela conhecermo-nos 

melhor, para estarmos aptos a identificar características que possam influenciar a criação e 

manutenção da relação terapêutica estabelecida com pessoa/família. 

Um exemplo da integração do autoconhecimento evidenciou-se aquando da avaliação 

final do desenvolvimento de competências, pela congruência entre a auto-avaliação e a 

hetero-avaliação do percurso formativo por parte da Enfermeira Supervisora, o que revelou 

uma tomada de consciência sustentada do nosso desempenho.   

Podemos afirmar que o desenvolvimento da assertividade na interação com a pessoa, 

família e profissionais da equipa multidisciplinar, tem vindo a ser construída no percurso de 

vida pessoal, potenciado pelo percurso profissional num Serviço de Urgência Polivalente e 

consolidado agora pelo percurso formativo, enquanto discente, através da introspeção 

constante a que nos obrigamos.  

Pelo reconhecimento das nossas características pessoais, acreditamos deter um 

profundo autoconhecimento que nos permite atuar com assertividade perante a 

imprevisibilidade, a urgência e o conflito. 
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O contexto hospitalar, onde decorreu a prática clínica, é reconhecido por deter um 

ambiente stressante, tenso, restrito e promotor de conflitos, pelo que se revela impreterível 

superar as incompatibilidades em benefício da pessoa/família alvo dos nossos cuidados. 

Segundo Almost et al (2016), uma gestão de conflitos eficaz deve promover um clima de 

escuta ativa e de empatia, isenta de juízos de valor, a identificação precoce do problema, a 

análise da causa do mesmo, a mobilização de recursos para ultrapassá-la e, 

prospectivamente, a prevenção de ocorrências. Apesar de não nos termos deparado com a 

necessidade de mediar conflitos interpessoais entre profissional-profissional ou profissional-

pessoa/família, podemos afirmar que detemos as capacidades comunicacional e cognitiva 

para intervir com imparcialidade, respeito e serenidade para promover o diálogo entre as 

partes em divergência. De igual forma, podemos afirmar que determos essas mesmas 

capacidades é imprescindível para a prevenção do conflito entre nós e o outro. 

Pela argumentação exposta, na qual se atribui o devido valor aos contributos quer da 

prática clínica, quer da experiência profissional e do desenvolvimento pessoal, consideramos 

ter adquirido a competência em análise. 

 

 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Domínio D – Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica 

 
 

Competências de Mestre em Enfermagem 
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2.Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 
de Enfermagem baseada na evidência;  

4.Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida 

6.Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 

dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de 

saúde em geral e da Enfermagem em particular 

 

Segundo a OE (2015b), os enfermeiros têm o dever de garantir uma atualização 

contínua dos seus conhecimentos, almejando o desenvolvimento de competências técnicas, 

científicas e relacionais e a consequente melhoria da qualidade dos cuidados, sendo que este 

dever “decorre do direito do doente a cuidados de qualidade, prestados de acordo com as 

mais recentes aquisições dos saberes nos diversos domínios” (p.93). 

 A prática de Enfermagem baseada em evidência, compreendida como o exercício 

profissional fundamentado na melhor evidência científica quantitativa e qualitativa, nos 

saberes decorrentes da experiência prática, da opinião de peritos e nas preferências e valores 

da pessoa cuidada (Rosswurm & Larrabee,1999), promove a melhoria da qualidade da 

assistência em saúde.  Ao longo do percurso formativo, orientado para a prática baseada na 

evidência, impusemo-nos a uma contínua atualização dos conhecimentos, através da 

pesquisa e reflexão crítica da investigação nacional e internacional disponível, específica às 

necessidades de cuidados da PSC, revisão das diretrizes e normas de orientação clínica 

emanadas por órgãos profissionais de referência em cuidados intensivos como a Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos, leitura das políticas e linhas estratégicas de saúde em 

vigor e da revisão dos conteúdos programáticos, em particular da UC de Fisiopatologia e 

Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada e das UC de Médico-Cirúrgica. É 

ainda de realçar o contributo da UC de Investigação em Enfermagem na aprendizagem do 

processo de pesquisa e de habilidades para a avaliação crítica dos artigos disponíveis, para 

além da sensibilização para a necessidade de produção e de renovação contínuas do corpo 

de conhecimentos da Enfermagem. 
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Perante uma pandemia por SARS-COV-2 e a incerteza e desconhecimento associados 

à patogenicidade do agente, a investigação científica foi divulgada e partilhada a uma 

velocidade e quantidade sem precedentes. Neste sentido, foi deveras significativo o papel da 

Instituição hospitalar, que criou um comité de pesquisa que, diariamente, triava, aglutinava 

e divulgava as publicações mais relevantes, descrevendo regularmente avaliações críticas 

dos artigos científicos mais pertinentes neste âmbito, auxiliando-nos na tomada de decisão 

inerente à prática de cuidados à PSC com COVID-19. 

Assumindo que deve haver uma translação do conhecimento adquirido para a prestação 

de cuidados (OE, 2015a), foi para nós uma preocupação relacionar os conteúdos apreendidos 

ao ambiente de cuidados em questão e promover a sua aplicação efetiva na prática clínica 

especializada. Inversamente, da prática clínica especializada emergiram questões e dúvidas, 

que o estudo e a procura com um olhar crítico e reflexivo, colmatou. Podemos assim 

enaltecer o percurso realizado ao longo do Estágio Final pelos conhecimentos que gerou 

que, por sua vez, pela transferência e mobilização destes, gerou competências em vários 

domínios do saber.   

A intervenção profissional, já apresentada anteriormente (capítulo 3), elaborada sob a 

forma de metodologia de projeto, afigurou-se como um exemplo concreto do uso da prática 

fundamentada pela evidência, onde a partir do diagnóstico de uma carência no contexto 

clínico em questão, desenvolvemos uma sólida e atualizada pesquisa científica, transferida 

para o planeamento e desenvolvimento de estratégias e intervenções e criação de 

instrumentos, que visam a melhoria da qualidade da prestação de cuidados à família da PSC.  

As competências comuns do enfermeiro especialista abarcam as “dimensões da 

educação dos pares, de orientação e aconselhamento, incluindo a responsabilidade de 

descodificar, disseminar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita 

avançar e melhorar de forma contínua a prática da enfermagem” (OE, 2019b, p.4744). 

Inerente ao próprio PIP, com o intuito de disseminar o conhecimento sobre a temática em 

questão, assumimos o papel de formador e, como já explicitado no capítulo 3, planeámos 

uma sessão de formação em serviço, inserida no plano anual da formação em serviço, para 

a qual foi construído um plano de sessão e uma apresentação de diapositivos. Foi ainda 

desenvolvida uma revisão integrativa da literatura, materializada sob a forma de um artigo 
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(Apêndice 6), já submetido a uma revista científica indexada a várias bases de dados, da qual 

se aguarda o respetivo parecer, que constitui um recurso cuja finalidade é a síntese das 

pesquisas disponíveis para direcionar os pares na prática fundamentada em conhecimento 

científico. Adicionalmente, participámos, enquanto preletoras de uma comunicação livre, no 

XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico 

de Enfermagem Intensiva, onde difundimos os resultados de uma revisão sistemática da 

literatura inerente ao tema “A Presença da Família durante a Reanimação Cardiopulmonar 

– A Perceção Dos Enfermeiros”, desenvolvida no âmbito da UC de Investigação em 

Enfermagem, enquanto instrumento de avaliação da mesma (Anexo 2). 

“As formas de operacionalizar e promover o desenvolvimento pessoal e profissional 

passam pela autoformação e pela formação contínua (…) ou seja, na aprendizagem ao longo 

da vida (OE, 2015a, p.43). Nesta perspetiva foi também por nós considerada pertinente a 

participação no VII Congresso de Cuidados Intensivos (Anexo 3) e no Congresso 

Internacional de Controlo de Infeção 2021 (Anexo 4). Releva-se ainda a participação nos 

seminários on-line, organizados e promovidos pela OE, no âmbito das competências do 

EEEMCPSC: “Ao encontro dos EEEMC em tempos de “Pandemia COVID-19” no dia 21 

de abril de 2020 (Anexo 5)  “Webinars de Investigação em Enfermagem” nos dias 10 e 17 

de fevereiro de 2021 (Anexo 6); “ WEBINAR - Segurança nos cuidados” no dia 18 de março 

de 2021 (Anexo 7); e WEBINAR: Competências Avançadas e Diferenciadas - Novos 

Desafios do Cuidar” no dia 24 de maio de 2021 (Anexo 8). 

Face ao exposto, consideramos adquiridas as competências aqui em análise.  

 

4.2 Competências Específicas do Enfermeiro Especialista e Competências de 
Mestre 
 

 
Consideram-se competências específicas aquelas “que decorrem das respostas humanas 

aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para 
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cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos 

cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (OE, 2019a, p.4745).  

Preconiza-se que o EEEMCPSC detenha, para além das competências comuns, 

previamente explanadas, três competências específicas que analisamos seguidamente.  

 

Competências Específicas do EEEMCPSC  

 

1 – Cuida da pessoa e família a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica.  

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada. 

 
 

A PSC necessita de cuidados de Enfermagem qualificados prestados de forma contínua 

com o intuito de manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando 

incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total (OE, 2018). 

Os cuidados de Enfermagem especializados caracterizam-se pela utilização de uma 

metodologia científica, que engloba a identificação dos problemas, a colheita e apreciação 

de dados, a formulação de diagnósticos de enfermagem, a realização de planos de cuidados, 

a execução apropriada dos cuidados especializados, a avaliação do plano de intervenção e a 

sua reformulação, tendo por base uma relação de ajuda no fundamento da parceria de 

cuidados entre o enfermeiro com a PSC e sua família, com enfoque na segurança e qualidade 

dos cuidados (OE, 2018). 
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Tendo em conta o supramencionado, na prestação de cuidados à PSC e família foi por 

nós utilizada uma metodologia científica (processo de enfermagem), através da qual 

identificámos de forma célere os problemas, mediante a colheita e interpretação de 

informação obtida pela observação, inspeção, monitorização e entrevista, priorizámos 

respostas e intervenções direcionadas para os diagnósticos elaborados, avaliámos e 

reformulámos a nossa atuação em conformidade com os objetivos do plano terapêutico, 

atendendo à manutenção da qualidade de vida física, psicológica e social, à  limitação de 

complicações e à prevenção de incapacidades. 

Ao EEEMCPSC é exigido que mobilize conhecimentos, habilidades e competências, 

resultado da mobilização da evidência científica e da sua experiência profissional, para atuar 

perante a PSC, em tempo útil e de forma holística, garantindo um cuidado de qualidade (OE, 

2018). Ao longo do Estágio Final, foi para nós uma preocupação específica, demonstrar o 

desenvolvimento da capacidade de prever complicações e atuar na prevenção de 

incapacidades através de uma vigilância focalizada, mas necessariamente holística, da PSC. 

Para tal, foi deveras relevante o estudo e revisão dos conteúdos teóricos ministrados em 

diferentes unidades curriculares, assim como é de valorizar a experiência profissional num 

Serviço de Urgência polivalente, no qual somos confrontados diariamente com a pessoa em 

situação clínica mais instável, onde a perícia na identificação precoce de instabilidade física 

e psicológica e a celeridade na atuação são fundamentais. Se por um lado, a monitorização 

abrangente existente numa UCI fornece-nos informação valiosa acerca da condição da saúde 

da pessoa, o juízo clínico decorrente da interpretação dos dados quantitativos, é a pedra 

basilar necessária ao enquadramento desses dados no panorama global do estado clínico da 

pessoa. A realização da prática clínica numa UCIP, proporcionou-nos o contacto com 

pessoas em situação clínica instável motivada por processos patológicos complexos com as 

quais detínhamos pouca experiência profissional e mais insegurança, com principal destaque 

para a pessoa com COVID-19, a pessoa sob ventilação mecânica invasiva por traqueostomia, 

a pessoa com insuficiência renal sob terapia de substituição da função renal e a pessoa com 

patologia do foro neurocirúrgico, às quais nos debruçámos nesse processo de observação e 

inspeção atenta, dedução e interpretação das necessidades decorrentes da condição de 

doença atual e da funcionalidade prévia, priorização de intervenções, deteção, prevenção de 

focos de instabilidade e aprendizagem contínua pela reavaliação constante deste processo.  
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Como já referido, para uma prestação de cuidados eficaz e eficiente, é determinante 

uma avaliação, observação, vigilância e monitorização frequente e/ou contínua da pessoa 

pelo que se revela imprescindível a utilização de uma abordagem organizada e sistematizada. 

Neste sentido, recorremos à metodologia primária ABCDE (Airway/Via aérea; 

Breathing/Ventilação e oxigenação; Circulation/Circulação; Disability/Disfunção 

Neurológica; Exposure/Exposição) difundida internacionalmente, que nos fornece um 

algoritmo de avaliação e permite uma deteção precoce da deterioração clínica da pessoa, 

independentemente do processo patológico que o motivou (American Heart Association, 

2016; American College of Surgeons, 2018; Instituto Nacional de Emergência Médica 

[INEM], 2019). 

Neste Estágio procurou-se ativamente a prestação de cuidados às pessoas/famílias que 

mais oportunidades e experiências de aprendizagem proporcionassem. Foram desenvolvidas 

competências no que respeita à execução de cuidados técnicos autónomos e 

interdependentes de elevada complexidade, nomeadamente: gestão da ventilação mecânica 

invasiva e não invasiva;  cuidados de enfermagem na entubação e extubação endo-traqueal 

e na manutenção de via área básica ou artificial; oxigenoterapia de alto fluxo; intervenções 

de enfermagem durante a execução de traqueotomia percutânea;  vigilância da pessoa com 

drenagens torácicas; monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva; cuidados à 

pessoa sob terapêutica sedativa, inotrópica e cronotrópica; cuidados de enfermagem 

inerentes à colocação, manutenção e remoção de cateter venoso central, arterial e vesical; 

intervenções direcionadas à pessoa sob terapia de substituição da função renal; cuidados 

relacionados com alimentação entérica e parentérica; cuidados e vigilância à pessoa com 

monitorização da pressão intracraniana; posicionamento da pessoa em decúbito ventral, 

entre outros. 

Com o intuito de consolidarmos conhecimentos na interpretação de gasimetrias e 

adequarmos a resposta, de forma a prevenir complicações e otimizar a oxigenação/ventilação 

da PSC, particpámos no  workshop “Interpretação de gasimetrias e equilibrio ácido-base” 

(Anexo 9). 

De igual forma, colaborámos e, consequentemente, consolidámos competências no 

transporte intra-hospitalar da PSC para realização de meios complementares de diagnóstico, 
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por não serem efetuáveis dentro do próprio serviço. Kwack et al. (2018) afirmam que 

globalmente ocorreram eventos adversos entre 20% e 79,8% dos transportes intra-

hospitalares, dos quais entre 4,2% e 8,9% foram eventos adversos graves que requereram 

intervenção terapêutica, sendo que parte destes decorreram de intercorrências evitáveis 

(Alabdali et al., 2017). Pelo exposto, impôs-se uma revisão das diretrizes emanadas pela 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos & Ordem dos Médicos (2008) e leitura do 

“Guidance On: The Transfer Of The Critically Ill Adult” da autoria da Intensive Care Society 

(2019), que vem atualizar algumas recomendações com novas linhas baseadas na evidência 

científica mais recente. Neste contexto, para garantir a segurança da pessoa e reduzir a 

probabilidade de ocorrência de eventos adversos, durante o transporte intra-hospitalar, o 

nosso foco centrou-se na estabilização clínica da pessoa, na coordenação entre serviços 

clínicos, na seleção dos profissionais com competência para o acompanhamento,  na 

comunicação eficaz com a equipa multidisciplinar, na verificação antecipada da 

operacionalidade do equipamento/material necessário ao transporte, na vigilância e 

monitorização da pessoa, e na documentação/registo de toda a informação inerente ao 

transporte efetivado. 

No decurso do Estágio Final, não se verificaram situações de pessoas em paragem 

cardio-respiratória, nem de pessoas vítimas de trauma com necessidade de se aplicar 

medidas de suporte avançado de vida. No entanto, pela nossa experiência profissional e pela 

formação teórica-prática certificada efetuada ao longo da vida profissional e em contexto do 

ME, nomeadamente em Suporte Avançado de Vida (Anexo 10), International Trauma Life 

Suporte (Anexo 11) consideramos deter os conhecimentos e habilidades necessárias para 

uma intervenção célere, assertiva e efetiva na potencial reversão dos processos de iminente 

falência orgânica e na minimização das sequelas decorrentes destes.   

Como já referido anteriormente, a UCI é por definição um contexto de prestação de 

cuidados que exige decisões complexas num ambiente de alta incerteza. Uma abordagem 

para reduzir a complexidade e apoiar a tomada de decisão é racionalizar a prestação de 

cuidados com o recurso a diretrizes/protocolos baseados em evidências (Kavanagh & Nurok, 

2016). É amplamente aceite que estes têm um impacto favorável na prestação de cuidados e 

nos resultados clínicos, reduzindo a variabilidade das práticas clínicas, aumentando a 

eficiência e segurança e alinhando melhor as evidências e a prática (Sevransky et al, 2021). 
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Todavia, a natureza complexa e inconstante que caracteriza as necessidades das pessoas 

internadas em UCI, pressupõe contínuas reavaliações e identificação precoce de 

complicações com as respetivas modificações de atuação momento a momento. Pela 

reflexão da prática clínica deduzimos que, não raras vezes, se impõe uma visão e abordagem 

individualizadas, em que se revela necessária a existência de um raciocínio flexível com uma 

dependência equilibrada aos protocolos. “A pessoa é única (…) e as suas necessidades de 

cuidados também são individuais. Daí que a norma e os critérios ou indicadores de qualidade 

(…) tenham muitas vezes de ser adaptados às necessidades concretas de cada pessoa” (OE, 

2015b, p.93). Se por um lado sentimos que a uniformização da atuação através de diretrizes 

implementadas revelaram ser boas ferramentas de apoio na tomada de decisão perante a 

inexperiência em algumas áreas do cuidado à PSC, por outro, aprendemos que é importante 

reconhecer a complexidade sem esquecer a individualidade.   

 Assim, ao longo da nossa prática clínica fomo-nos sentindo mais capacitados para ajustar 

os protocolos às situações clínicas concretas, vigiando, prevenindo e mitigando as 

complicações associadas e avaliando os seus resultados. Realçamos a gestão do protocolo 

de sedação, analgesia e delirium, em que é da responsabilidade do enfermeiro gerir a 

analgesia e sedação de forma a atingir-se os objetivos definidos em equipa multidisciplinar, 

vigiando e prevenindo as possíveis complicações associadas.  Sublinhamos ainda o 

desenvolvimento de competências na gestão de outros protocolos terapêuticos como 

alimentação entérica e parentérica, controlo de glicémia e de insulinoterapia, desmame 

ventilatório e extubação endotraqueal, terapias contínuas de substituição da função renal 

com recurso a diferentes meios de anticoagulação, monitorização de pressão intracraniana, 

posicionamento da pessoa em decúbito ventral, entre outros. Destacamos que, apesar de não 

termos tido oportunidade de prestar cuidados à pessoa em morte cerebral potencial dadora 

de órgãos e tecidos, foi para nós de extrema importância a mobilização de conhecimentos  

proporcionada pelos conteúdos explorados no Seminário sobre Doação, Colheita e 

Transplantação, integrado no programa curricular do Mestrado, e numa formação em serviço 

na UCIP1 pela qual aprofundámos a aplicação de um protocolo de elevada complexidade da 

manutenção hemodinâmica da pessoa em morte cerebral e comunicação de más notícias à 

família inerente a todo este processo. 
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O EEEMCPSC deve realizar a gestão da dor e do bem-estar da PSC de forma 

diferenciada, identificando as evidências fisiológicas e emocionais de mal-estar, 

demonstrando conhecimentos sobre bem-estar físico, psicossocial e espiritual na resposta às 

necessidades da pessoa, garantindo a gestão de medidas farmacológicas de combate à dor e 

demonstrando conhecimentos e habilidades em medidas não farmacológicas para o alívio da 

dor (OE, 2018). A dor, 5º sinal vital (DGS, 2003b), indicador útil para a deteção de uma 

disfunção ou problema potencialmente grave, mas referida como um dos agentes de 

sofrimento, stress e de perda de qualidade de vida (DGS, 2017f) mais comumente sentidos 

pela pessoa internada em UCI (Barr et al., 2013), continua a constituir uma problemática 

desafiante para os profissionais de saúde, apesar da investigação desenvolvida nesta área. 

Pelas suas características particulares, relacionadas com a complexidade da situação de 

doença que a acomete, nomeadamente estados alterados de consciência, imobilidade 

prolongada, procedimentos invasivos repetidos e permanência de dispositivos invasivos, 

padrão de sono e comunicação comprometidos, a PSC requere uma regular e sistemática 

avaliação e gestão da dor, orientadas por diretrizes específicas de atuação (Devlin et al., 

2018). Na UCIP, onde desenvolvemos o Estágio Final, recorre-se à avaliação da dor através 

da escala numérica (DGS, 2003b), para pessoas com capacidade de autoavaliar a dor, e 

através da escala já validada semântica e culturalmente para a população portuguesa 

(Batalha, 2013), a  Behavioral Pain Scale (BPS), para avaliação subjetiva da observação de 

comportamentos da pessoa com função motora patente e sem mecanismos de contenção 

física, que está impossibilitada, de algum modo, de realizar esta autoavaliação. Pela 

inexperiência profissional, assumimos como impreterível, tomarmos conhecimento e 

explorarmos literatura específica inerente à escala BPS, para desenvolvermos competências 

para a sua correta aplicação.   

Conscientes de que uma abordagem adequada da dor é importante para melhorar o 

outcome final da pessoa cuidada (Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, 2018), revela-se 

portanto, imperativo, após a avaliação, a gestão adequada da dor. De acordo com as 

recomendações nacionais (Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, 2018) e internacionais 

(Chou et al., 2016), a abordagem terapêutica deve basear-se em protocolos de analgesia 

multimodal, combinando técnicas farmacológicas e não farmacológicas. Deste modo, após 

a identificação positiva de dor ou previsão de execução de procedimentos invasivos 

potencialmente dolorosos, e de acordo com os meios disponíveis e a concordância da pessoa 
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(quando consciente e capacitada), procedemos à gestão farmacológica através da 

administração de analgésicos em bólus ou pelo incremento da dosagem de analgésicos já em 

perfusão contínua. Complementando esta abordagem, procedemos ainda a estratégias de 

alívio da dor e de promoção do bem-estar, através da alternância de posicionamentos e, 

particularmente, através da massagem em pontos de acupunctura específicos, por determos 

conhecimento na área, dado sermos profissionais credenciados pela Administração Central 

do Sistema de Saúde com cédula profissional em Medicina Chinesa.  Não menos relevante, 

sublinhamos que a documentação da avaliação e intervenção neste âmbito foi sempre 

efetuada, em espaço próprio para o efeito, no sistema de informação informático.  

Como já anteriormente referido, o internamento de um membro da família numa UCI 

é uma experiência estressante promotora de sintomas psicológicos, incluindo depressão, 

ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (Lebel & Charette, 2021). Segundo os 

mesmos autores, os principais fatores de stress foram a mudança no papel familiar ou na 

dinâmica familiar, a aparência e o comportamento da pessoa internada, o ambiente hospitalar 

e a comunicação com a equipa de saúde.  O EEEMCPSC deve desenvolver, para além do 

conjunto de competências técnico-científicas, as competências comunicacionais e 

relacionais (OE, 2018), no sentido de intervir junto da PSC e suas famílias face ao processo 

de transição que vivenciam, atenuando sentimentos de angústia e ansiedade e reconhecendo 

igualmente a família como foco do cuidado de enfermagem.  A excelência do exercício 

profissional do enfermeiro especialista consubstancia-se na Satisfação do Cliente 

(pessoa/família) em situação crítica, para a qual se impõe uma “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” e uma “implementação de técnicas de 

comunicação facilitadoras da relação terapêutica” (OE, 2015d, p.17241). 

A comunicação é por si só um comportamento interativo em que é dada e/ou recebida 

informação utilizando comportamentos verbais e não-verbais, cara a cara ou por via de meios 

tecnológicos (CIE, 2018). É fundamental à profissão, pois permite o acesso à informação, 

conhecimento e satisfação das necessidades da pessoa e família, assegurando uma confiança 

mútua (Phaneuf, 2005).  Atendendo às particularidades da condição fisiológica da PSC e dos 

processos terapêuticos complexos regularmente instituídos, verifica-se que a comunicação 

verbal é minimizada, com impactos significativos no bem-estar daquela. Segundo Leung et 



 
 

88 
 

Cuidar da Família a vivenciar uma experiência de transição na UCI – Relatório de Estágio 

 |  

al. (2018), mais de 50% das pessoas em contexto de cuidados intensivos manifestaram 

problemas de comunicação durante a ventilação mecânica e que esses problemas foram 

causadores de níveis de stress de moderado a elevado. Pelo exposto, sentimos necessidade 

de investir, de forma particular, na tomada de conhecimento e exploração das estratégias 

alternativas já praticadas na UCIP e na leitura de bibliografia inerente à pessoa não sedada 

ou com sedação leve, mas incapaz de estabelecer comunicação verbal. Pudemos assim 

experienciar como o recurso a comunicação escrita e gestual e a cartões de figuras/imagens, 

complementados com demonstração de empatia, tranquilidade e disponibilidade, se 

revelaram efetivas para uma comunicação eficaz.  Relativamente à comunicação com a 

pessoa inconsciente, especialmente desafiadora, primou-se pela comunicação verbal 

unidirecional e o toque, dado existir evidência que pessoas em situação crítica e em risco de 

falência orgânica costumam lembrar-se da comunicação com o enfermeiro com muita 

clareza e referem sentir-se tranquilizados pelo processo de comunicação, mesmo que tenham 

estado inconscientes a maior parte do internamento (Lawrence, 1995; Podurgiel, 1990; 

Tosch, 1988). 

É da estreita relação entre comunicar e cuidar que a relação de ajuda se substantifica, 

definida como “uma troca tanto verbal como não verbal que ultrapassa a superficialidade e 

que favorece a criação do clima de compreensão e o fornecimento do apoio de que a pessoa 

tem necessidade” (Phaneuf, 2005, p.324). Considerada a pedra basilar da prestação de 

cuidados de Enfermagem, a relação de ajuda permite ao enfermeiro, através da empatia, 

escuta ativa e assertividade, transmitir confiança, segurança e motivação à pessoa cuidada e 

sua família, para incitar ambos a expressarem as suas preocupações/medos/desejos 

(Phaneuf, 2005).  No decorrer da prática clínica, as relações de ajuda estabelecidas com as 

pessoas e suas famílias permitiram colher e partilhar informações, explorar a compreensão 

da circunstância experienciada, identificar problemas, dar suporte emocional, assistir 

eficazmente aquando da comunicação de más-notícias e identificar estratégias de coping 

passíveis de serem mobilizadas para se adaptarem ao processo de transição que 

experienciavam. 

De acordo com a evidência apresentada no subcapítulo 3.1, a receção de informação e o 

estabelecimento de contacto com as equipas de saúde são as principais necessidades 

expressas pelos familiares em UCI, assumindo-se estes enquanto indicadores da 
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humanização dos cuidados prestados (Kisorio & Langley, 2016; Campos, 2014;).  Quando 

existe falta de apoio ou a comunicação com os profissionais é escassa, as famílias a vivenciar 

processos de transição inerentes a contextos críticos, experienciam sentimentos de 

impotência, frustração, confusão e conflito (Meleis, 2010). Destarte, durante o Estágio, 

diagnosticámos a necessidade da melhoria dos cuidados prestados à família, que tinham sido 

descurados, fruto da situação pandémica que veio consumir recursos humanos e físicos, de 

forma inédita. Por constituir uma área de especial interesse pessoal, o cuidar da família em 

UCI foi operacionalizado através da elaboração de uma Orientação sobre a Presença e 

Integração da Família em UCI, já minuciosamente desenvolvido no capítulo 3. Esta 

Orientação afigura-se como uma proposta da melhoria dos cuidados aos familiares, na qual 

propusemos, também, uma ferramenta estruturada da comunicação entre o profissional de 

saúde e a família, com o intuito de promover o desenvolvimento de uma relação terapêutica 

eficaz promotora de processos de transição saudáveis. 

Face a toda a fundamentação anteriormente exposta, julgamos ter adquirido as 

competências técnico-científicas, comunicacionais e relacionais aqui em análise, pelo 

desenvolvimento e consolidação de conhecimentos, capacidades e habilidades inerentes ao 

cuidado holístico quer da pessoa, a vivenciar processos complexos de doença crítica, 

disfunção e/ou falência orgânica, quer da sua família, a vivenciar processos de transição, 

igualmente desafiantes. 

 

Competências Específicas do EEEMCPSC  

 

2– Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 
ação. 

  

Diariamente, em todo o mundo, ocorrem cenários imprevisíveis de catástrofe ou de 

exceção acarretando impactos dramáticos ao nível da esfera sanitária, social e económica, 

que se traduz em níveis imensuráveis de sofrimento Humano (Organização Mundial de 

Saúde [OMS] & CIE, 2009). Na Lei de Bases da Proteção Civil, catástrofe caracteriza-se 
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por um “acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados 

prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e 

o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional” (Assembleia da 

República, 2015, p.5316). Por sua vez, as situações de exceção, mais frequentes em território 

nacional do que as catástrofes, consistem numa “situação em que se verifica, de forma 

pontual ou sustentada, um desequilíbrio entre as necessidades verificadas e os recursos 

disponíveis” (INEM, 2012, p.12; OE, 2018). 

No contexto destes cenários complexos, a OMS & CIE (2009) reconhecem a exigência 

de existir profissionais qualificados, capacitados para responder, para participar na 

preparação e recuperação do evento, e identificam os enfermeiros, como os profissionais 

com as competências necessárias para responder de forma célere e eficiente, numa tentativa 

de diminuir a vulnerabilidade às quais a comunidade está sujeita. De acordo com o CIE 

(2019a), em situação de catástrofe ou de exceção, os enfermeiros atuam em vários níveis de 

ação, desde a triagem à primeira intervenção, assumindo igualmente, funções de 

coordenação de recursos e meios, consultadoria, comunicação e educação. De igual modo, 

a OE espera que o EEEMCPSC, perante uma emergência, exceção ou catástrofe, atue de 

forma eficaz e eficiente, concebendo, planeando e gerindo a resposta a uma situação de crise 

(OE, 2018). 

 Na prática clínica inserida no Estágio Final, considerámos pertinente o investimento 

e reflexão sobre esta temática. Nesse sentido, consultámos os documentos basilares e 

orientadores para a gestão da resposta em situações de catástrofe, como sendo a orientação 

da DGS sobre a Elaboração de um Plano de Emergência nas Unidades de Saúde (DGS, 

2010), de natureza conceptual, e o Manual de Resposta a Situações de Exceção (INEM, 

2012), de natureza clínica. Com vista a consolidarmos a descrição de todo o organigrama e 

dinâmica de intervenção em catástrofe, debruçámo-nos sobre o Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (Ministério da Administração Interna, 2013), assim como 

sobre a Lei de Bases da Proteção Civil (Assembleia da República, 2015), ambos de âmbito 

nacional.   Concebidos com base nos documentos em epígrafe, consultámos ainda os 

documentos institucionais de suporte à atuação em caso de catástrofe, como Plano de 

Resposta a Catástrofe da Unidade Hospitalar de Faro e, particularmente, o Plano de 

Emergência da UCIP1. Este último abarca o fluxograma de decisão de evacuação das 
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pessoas internadas, onde é estabelecido um sistema de triagem composto por quatro graus 

de prioridade baseados na ventilação, necessidade de terapêutica vasoativa, avaliação do 

estado de consciência e no índice SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. Este 

fluxograma determina que à pessoa com menos dependências seja atribuída maior prioridade 

no momento de evacuação. Tomámos conhecimento que esta triagem de prioridades ocorre 

no momento da necessidade de evacuação e a decisão é da autoria do médico intensivista 

chefe de turno. Perante esta constatação, sensibilizámos a Enfermeira Supervisora para a 

necessidade desta avaliação de prioridades ser feita e registada em local visível, diariamente, 

para que toda a equipa de saúde tenha conhecimento de antemão, da ordem de evacuação, 

caso seja efetivamente necessário, de forma a agilizar todo o processo e a libertar o médico 

chefe de turno e o enfermeiro responsável de turno para outras tarefas. 

Apesar da acreditação a nós atribuída à UC de Enfermagem Médico-Cirurgica 3, por já 

possuirmos formação pós-graduada na área, presenciámos as aulas lecionadas e 

consolidámos conteúdos inerentes à conceção, planeamento e operacionalização da resposta 

a situações de catástrofe ou emergência multi-vítimas. 

Realçamos ainda os conhecimentos e capacidades desenvolvidos pela prática de 

simulação de cenários multi-vítimas e respetivas reuniões reflexivas sobre a nossa atuação, 

no curso de trauma – International Trauma Life Support (Anexo 11), que decorreu no âmbito 

da UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 4. 

Segundo a OMS (2020), a doença COVID-19 causada pelo vírus SARS-COV-2, 
declarada como pandemia, rapidamente se afirmou, não só, como uma crise de saúde 
pública, mas também como uma crise que afetou todos os setores da sociedade, para a qual 
todos os países deveriam encontrar um equilíbrio entre a proteção da saúde, a minimização 
dos distúrbios económicos e sociais e o respeito pelos direitos humanos. Em Portugal, a 
doença motivou a declaração do Estado de Emergência com fundamento na verificação de 
uma situação de calamidade pública (Presidência da República, 2020). Este contexto tomou 
proporções significativas e veio testar a elastância dos recursos humanos e a complacência 
das Instituições, em particular, dos Serviços de Medicina Intensiva, pelo que foi constituída 
a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a 
COVID-19 (MS, 2020). 
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A referida Comissão veio assegurar: o acompanhamento e avaliação da implementação 
dos planos de contingência nacionais, regionais e locais, para as respostas de medicina 
intensiva à pandemia COVID-19; o acompanhamento e avaliação da implementação da 
Norma n.º 5/2020, de 26 de março, da DGS; e a proposta das medidas necessárias para 
ultrapassar situações imprevistas no âmbito da resposta em medicina intensiva para a 
COVID-19 (MS, 2020).  

Deste modo, perante a procura de cuidados de saúde que se perspetivou e que se veio a 
comprovar versus os recursos físicos e humanos limitados, a Instituição e, particularmente, 
o serviço onde desenvolvemos a prática clínica, adotaram medidas excecionais, de modo a 
assegurar cuidados ao maior número de pessoas com o menor dano possível.   

A Instituição suspendeu todos os procedimentos e atividades médicas e cirúrgicas 
eletivas; foram recuperados profissionais treinados em cuidados intensivos que estavam 
noutros departamentos; contrataram-se profissionais treinados em cuidados intensivos 
aposentados; numa fase posterior foram inclusive, redistribuídos temporariamente para a 
UCI, profissionais mesmo sem experiência em Medicina Intensiva e integrados com 
profissionais peritos;  foi reduzido o período de tempo de integração destes elementos; foram 
adotadas estratégias de rotatividade de equipas que permitissem o descanso fracionado mas 
também a racionalização do  equipamento de proteção individual (EPI); foram reforçadas as 
normas para a utilização de EPI, de acordo com o risco associado ao procedimento a efetuar; 
os rácios profissional-pessoa doente foram forçosamente incrementados; foram 
transformadas áreas não clínicas em áreas clínicas, perfazendo um total de duas UCI-COVID 
e uma não COVID; foram adaptadas e preparadas as unidades pós-anestésicas e os blocos 
operatórios, caso houvesse necessidade de continuar a aumentar o número de camas para 
assistência a PSC com COVID-19;  foram uniformizados critérios de admissão em UCI, 
tanto nas áreas COVID, como não-COVID, mas muitas vezes envolveram considerações e 
discussões éticas; implementou-se o sistema de colocação de pessoas em coorte, pela 
impossibilidade de criação de quartos com pressão negativa; e todo o equipamento em não 
utilização disperso pela Instituição foi centralizado nas unidades de nível  2 e 3 como 
ventiladores, dispositivos para oxigeneoterapia de alto fluxo, monitores e seringas infusoras. 

Como pudemos comprovar, a pandemia desencadeada por um agente patogénico ainda 
pouco conhecido, precipitou e motivou processos de transição organizacional em todas as 
instituições de saúde, com reorganização de serviços, adoção de novas políticas, 
implementação de novas práticas de cuidados e tecnologias, pautadas por medos, 
inseguranças e incertezas, aos quais os profissionais de saúde tiveram que se adaptar. 



 
 

93 
 

Cuidar da Família a vivenciar uma experiência de transição na UCI – Relatório de Estágio 

 |  

Imposto por este contexto de mudanças, os profissionais de saúde modificaram 
comportamentos, desenvolveram capacidade de improviso e de novas competências e 
habilidades pessoais e profissionais que favoreceram um processo de transição saudável 
(Santos et al., 2020), apesar da adversidade. 

Tal como verificámos in loco, é importante avaliar continuamente o desempenho do 
sistema de saúde e preparar um futuro, com menor recurso ao improviso, no que respeita às 
ameaças por agentes biológicos, sendo percetível que para tal, a formação contínua dos 
profissionais, a aquisição de competências e a capacidade de diferenciação revelam-se 
fundamentais pilares para a consecução das estratégias delineadas nos momentos de crise. 
Testemunhámos, assim, que os EEEMCPSC da UCIP1 revelaram deter os conhecimentos, 
as capacidades e habilidades para atuar em situações de exceção de forma holística, desde a 
conceção à ação.  

Dito isto, não podíamos deixar de incluir a experiência vivida e refletida desta situação 
pandémica num serviço de medicina intensiva, para o desenvolvimento da competência em 
análise. 

Relevamos ainda o contributo do desenvolvimento do PIP, amplamente descrito no 
capítulo 3, para a competência específica que aqui debatemos, por nele termos concebido, 
uma Orientação sobre o cuidado centrado nas famílias, adaptada a esta situação de exceção, 
com sugestões estratégicas para a presença física e virtual seguras dos familiares na UCIP, 
contruídas com base no conhecimento de que os recursos humanos são limitados para apoiar 
este processo, que existe escassez de EPI e potencial risco de transmissão de doenças entre 
familiares e profissionais.  

Concluímos assim que pela pesquisa, fundamentação, atividades desenvolvidas e, não 
menos importante, pela experiência vivida no contexto pandémico, desenvolvemos a 
competência específica em análise.  

 

Competências Específicas do EEEMCPSC  

 

3- Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a 
Antimicrobianos perante a PSC e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e 
à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 
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Em 2017, de uma amostra europeia de 142 805 de pessoas que estiveram internadas em 

UCI mais de dois dias, 11 787 apresentaram pelo menos uma infeção (pneumonia, infeção 

da corrente sanguínea, infeção do local cirúrgico ou infeção do trato urinário) associada aos 

cuidados de saúde (European Centre for Disease Prevention and Control, 2019). 

A infeção associada aos cuidados de saúde (IACS) é uma infeção adquirida pela pessoa 

em consequência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados, que não estava presente, 

nem em incubação, no momento da admissão e que pode, também, afetar os familiares ou 

profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade (OMS, 2016). 

A aquisição de IACS em UCI predispõe a PSC, a um maior tempo de hospitalização, 

eventos adversos adicionais, maior taxa de mortalidade e incremento da despesa para o 

sistema de saúde. Por sua vez, estas acentuam uma ameaça à segurança dos cidadãos, 

inerente à resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, associada ao maior uso 

destes (OMS, 2016; DGS, 2017). 

 Estudos internacionais evidenciam que cerca de 30% das pessoas internadas em UCI 

têm, pelo menos uma IACS no decurso do seu internamento e que, muitas destas, seriam 

totalmente evitáveis (OMS, 2016).  À medida que organismos resistentes continuam a 

emergir e evoluir e os agentes antimicrobianos se tornam menos eficazes, a prevenção e o 

controlo da infeção continuam sendo a melhor arma para a manutenção da saúde pública, 

especialmente, entre os grupos mais vulneráveis (OMS, 2016), como as pessoas em situação 

crítica. Neste sentido, os enfermeiros, enquanto profissionais de saúde em assistência 

permanente à pessoa e família, detém um papel preponderante na prevenção e controlo da 

disseminação das IACS e, consequentemente, na melhoria da qualidade e segurança dos 

cuidados (CIE, 2019b). Particularmente, o EEEMCPSC, enquanto competência específica a 

ele atribuída, deve responder eficazmente na prevenção, controlo de infeção e de resistência 

a antimicrobianos, face à PSC, submetida a múltiplas medidas invasivas de diagnóstico e 

terapêutica (OE, 2018). 



 
 

95 
 

Cuidar da Família a vivenciar uma experiência de transição na UCI – Relatório de Estágio 

 |  

Como tal, na nossa prática clínica, revemos alguns documentos nacionais reguladores e 

orientadores emanados pela DGS,  nomeadamente, as normas e recomendações, onde se 

salientam,  o Programa de saúde prioritário de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (DGS, 2017e),  os “feixes de intervenções” (bundles) da 

prevenção da pneumonia associada à intubação (DGS, 2017c),  da prevenção de infeção 

associada ao cateter venoso central (2015b),  da prevenção urinária associada a cateter 

vesical (DGS, 2017b) e  da prevenção de infeção de Local Cirúrgico (DGS, 2015a) e ainda 

a norma sobre a Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphylococcus Aureus 

Resistente à Meticilina (DGS, 2015d). Paralelamente, atendemos aos planos e relatórios 

internacionais da OMS (2016) e às orientações nesta temática do CIE (2019b).   Para garantir 

uma elevada qualidade dos cuidados prestados, sustentámos ainda a nossa prática nas 

precauções básicas de prevenção e controlo de infeção (DGS, 2013), assim como nas 

recomendações referentes às precauções adicionais dependentes das vias de transmissão. 

Atendendo que todas as normas ou diretrizes devem sofrer a adaptação necessária ao 

contexto clínico da nossa atuação, explorámos os relatórios de atividade e diretrizes 

institucionais emanadas pelo GCL-PPCIRA do CHUA, assim como os protocolos existentes 

na UCIP1, subordinados a esta temática.  

Ao EEEMCPSC é exigido que realize a monitorização e avaliação dos cuidados de 

Enfermagem, de forma sistematizada, de modo a assegurar o cumprimento, pela equipa, dos 

procedimentos estabelecidos na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos e a salvaguardar uma intervenção precisa, concreta e eficiente (OE, 2018). 

Neste sentido, após reunião informal com a enfermeira elo de ligação do GLC-PPCIRA, na 

UCIP1, e com a Enfermeira Coordenadora do referido grupo no CHUA, foi identificada a 

necessidade de realização de auditorias internas da adesão aos feixes de intervenção. Por ser 

uma área de nosso interesse, após pedido de autorização, foi-nos concedida a realização das 

mesmas por nós. 

Os “feixes de intervenção” ou bundles referem-se ao conjunto de intervenções que 

implementadas de forma integrada, promovem resultados com impacto maior do que a mera 

adição do efeito de cada uma das intervenções individualmente e asseguram que “os doentes 

recebam tratamentos e cuidados recomendados e baseados na evidência, de uma forma 

consistente” (DGS, 2017c, p.5). Com vista a identificar irregularidades, permitir correção, 
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auxiliar as equipas num desempenho seguro e eficaz da sua atuação e promover a melhoria 

contínua da qualidade clínica, devem ser realizadas auditorias que vêm determinar em que 

medida os cuidados recomendados, baseados na evidência científica, são efetivados (DGS, 

2017d). Neste sentido, procedemos às auditorias das bundles da prevenção de infeção 

associada à intubação, ao cateter urinário e ao cateter venoso central, relativas a todas as 

pessoas internadas na UCIP (não-COVID), no período temporal entre os dias 1 e 30 de abril 

do corrente ano. Não se procedeu às auditorias ao feixe de intervenção da prevenção de 

infeção de local cirúrgico, apenas por não nos termos deparado, durante o período referido, 

com nenhuma pessoa com patologia do foro cirúrgico. Recorremos assim, aos instrumentos 

de auditoria referentes a cada “feixe de intervenção”, por meio da observação direta da 

prestação de cuidados, mas maioritariamente, à consulta do processo clínico, em que a cada 

intervenção registamos a sua conformidade (Sim), a não conformidade (Não) ou a não 

avaliação (N/A) (porque não foi observado e nem foi possível consultar no processo clínico 

a sua efetivação).  Após processamento dos dados, pela Enfermeira Coordenadora da GCL-

PPCIRA, evidenciámos que, em relação à prevenção de infeção associada ao cateter vesical, 

obteve-se um índice de qualidade global de 97,2%; associada à intubação, um índice de 

qualidade global de 80%; e relacionada com o cateter venoso central, um índice de qualidade 

global de 59%. Tendo em conta que a maioria das auditorias foram realizadas com base na 

consulta dos processos clínicos, por motivos inerentes à nossa indisponibilidade para 

estarmos presentes em todos os momentos de prestação de cuidados, a todas a pessoas 

internadas no mês de abril, concluímos que existia pontos a melhorar no que concerne aos 

registos efetuados no sistema informático. Por esse motivo, após discussão com a enfermeira 

elo de ligação do PPCIRA, foi identificado que poder-se-ia melhorar os índices de qualidade, 

se fossem incorporadas no sistema informático, o registo obrigatório da validação de duas 

intervenções inerentes à prevenção da infeção relacionada com o catéter venoso central e 

com o catéter urinário. Nos critérios “Existe evidência de que é avaliada diariamente a 

necessidade de manter o cateter venoso central no doente” e “Existe evidência de que é 

efetuada realização da higiene diária do meato uretral”, deparámo-nos com elevado número 

de  Não-Avaliado (N/A) a estas intervenções.  Perante esta constatação, foi integrado no 

sistema de informação informático B-ICU.Care®, a intervenção de Enfermagem “Executar 

higiene do meato urinário” e propôs-se uma intervenção inerente à justificação diária da 

manutenção do catéter venoso central, que aguarda aprovação.  
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Os registos devem traduzir as necessidades de cuidados de Enfermagem das pessoas e as 

intervenções efetivamente prestadas, de modo a conseguirmos extrapolar os resultados 

sensíveis às intervenções de enfermagem (OE, 2001). Paralelamente, através de partilhas 

informais, sensibilizámos os profissionais sobre aspetos passíveis de melhoria identificados 

pelas auditorias, aumentando os níveis de qualidade dos cuidados prestados. Foi assim 

implementada uma estratégia de melhoria, que pela sua natureza e especificidade, terá 

impacto na evidência dos resultados dos cuidados de Enfermagem.  

A pandemia causada por um agente infeto-contagioso, impôs a necessidade urgente de 

elaboração de planos de contingência, por parte das instituições, com delineamento de 

objetivos e prioridades bem definidas, no modo de funcionamento. Tornou-se imperativo, 

como já anteriormente referido, transformar espaços físicos, modificar circuitos, reorganizar 

equipas e definir estratégias de intervenção, promovendo um ambiente de segurança e de 

confiança para utentes, famílias e profissionais. Toda esta metamorfose hospitalar foi sempre 

controlada pelo GCL-PPCIRA do CHUA que, diariamente, através de formação contínua e 

da comunicação e informação via digital ou presencial pelos elos locais do PPCIRA ou 

elementos da equipa de gestão, emanavam as diretrizes base e reforçava as orientações 

divulgadas pela DGS.  

Sabendo a via de transmissão do vírus SARS-COV-2 (gotículas e contacto), o método de 

prevenção e controlo da infeção assumido pela Instituição, de acordo com as orientações da 

DGS, baseou-se nas estratégias de deteção precoce e contenção eficaz. Relativamente à 

deteção precoce através de testes rápidos de antigénio, no momento da entrada no serviço 

de urgência, à pessoa com sintomas suspeitos, como febre, calafrios, tosse associada a dores 

musculares ou cefaleias, perda total ou parcial de olfato e paladar (DGS,2021) e de testes de 

amplificação de ácidos nucleicos (RT-PCR), no momento da admissão em todos os 

internamentos hospitalares, com repetição ao longo do internamento, sendo que na UCIP 

eram realizados ao 7º dia de internamento e depois a cada 14 dias. Relativamente à 

contenção, através da colocação de pessoas com COVID-19 em coorte, utilização de 

barreiras físicas como a criação de áreas dedicadas à COVID-19 para avaliação e 

tratamentos, estipulação de circuitos específicos para a pessoa com COVID-19 e para a 

circulação do resto da população hospitalar, de forma a minimizar o risco de surtos e infeção 

cruzada para outras pessoas internadas ou profissionais de saúde.  
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Desta forma, após participarmos enquanto formandas numa formação dinamizada pelo 

GCL-PPICRA, intervimos ao nível da deteção precoce, realizando colheitas de produtos 

biológicos do trato respiratório superior e inferior, cumprindo com as recomendações de 

utilização de EPI, procedendo ao correto acondicionamento e supervisionando a entrega das 

mesmas, indo de encontro ao disposto na Orientação nº15/2020 da DGS (2020c). Intervimos 

igualmente ao nível da contenção eficaz, pelo uso devido de EPI de contacto e de gotícula 

dentro da área de coorte da UCIP-COVID, fazendo uma utilização adequada do mesmo, de 

acordo com a Norma 07/2020 da DGS (2020d). Ainda inerente à contenção, atuámos 

enquanto educadores das pessoas internadas na UCIP-COVID, no reforço da etiqueta 

respiratória e manutenção de máscara cirúrgica (apenas às pessoas sem necessidade de 

ventilação invasiva) e dos assistentes operacionais, no que diz respeito à correta colocação, 

utilização e remoção de EPI e descontaminação adequada do ambiente. Apesar de numa fase 

inicial, uma das medidas de contenção adotadas pela Instituição ter sido a interdição total da 

presença de familiares, à medida que a patogenicidade e modo de transmissão do agente e 

medidas profiláticas foram sendo conhecidas, foi-se revelando urgente criar diretrizes para 

promover a presença segura da família dentro da UCIP. Foi neste sentido que, também ao 

nível da contenção, detivemos um papel importante pela criação de uma Orientação 

(explicitada no capítulo 3) que veio definir o circuito de circulação e as precauções básicas 

e adicionais de prevenção e controlo de infeção direcionadas especificamente aos familiares 

da PSC que se encontra em área de isolamento, promovendo assim, a segurança para todos 

os intervenientes. 

Para o desenvolvimento da competência específica aqui em análise, revela-se importante 

o contributo da UC Médico-Cirúrgica 5 e o trabalho aqui desenvolvido subordinado ao tema 

“Microrganismos Multirresistentes e/ou Epidemiologicamente Importantes”, que nos dotou 

dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento e consolidação de saberes referentes 

à prevenção e controlo da infeção e da resistência aos antimicrobianos, que se revelaram 

indispensáveis ao longo deste nosso percurso. 

A participação no Congresso Internacional de Controlo de Infeção (Anexo 4) muniu-nos 

de relevantes conhecimentos atualizados e promoveu a reflexão sobre as práticas 

multidisciplinares inerentes à prevenção e controlo de IACS. Neste momento de partilha, 

emergiram temas como a epidemiologia de infeções emergentes e as estratégias de rastreio 
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de microrganismos multirresistentes e debateu-se a intervenção do enfermeiro especialista 

na prevenção e o controlo de infeção em diversos contextos e, mais concretamente, em 

contexto pandémico, bem como o seu papel na investigação e na literacia nesta área. 

Pela fundamentação descrita, consideramos que os conhecimentos e a prática clínica e 

profissional desenvolvidas e refletidas, contribuíram para o desenvolvimento com sucesso 

da competência específica em epígrafe.  

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área 

de especialidade.  

 
 

Pela fundamentação crítica da prática clínica desenvolvida durante o Estágio Final, 

descrita ao longo deste capítulo, podemos considerar adquirida esta última competência de 

Mestre.   
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 CONCLUSÃO 
 

O presente relatório de natureza profissional permitiu a reflexão e análise do percurso 

trilhado ao longo do curso de Mestrado em Enfermagem, em particular destaque da UC 

Estágio Final, centrada na edificação das competências especializadas e de Mestre em 

Enfermagem, em integração com os conteúdos lecionados nas restantes UC. 

O contexto de prática clínica onde decorreu o Estágio Final, cuja apreciação da estrutura 

física, dos recursos materiais e humanos e da gestão e produção de cuidados, comprovou ser 

um contexto adequado profícuo em experiências clínicas, técnicas e relacionais na área da 

PSC e sua família, promotoras do desenvolvimento das competências suprarreferidas. 

Tendo como ancoragem a Teoria das Transições de Afaf Meleis e a metodologia de 

projeto, foi desenvolvido um projeto de intervenção profissional, após identificada uma 

necessidade no contexto clínico onde realizámos o Estágio Final, inerente à presença e 

integração da Família em UCI.  Desenvolvemos, de forma particular, competências numa 

área de intervenção autónoma de Enfermagem e acreditamos ter sedimentado, no contexto 

de prática clínica, uma maior sensibilização para a aproximação dos profissionais à família 

da PSC, para um cuidado mais humanizado promotor de processos de transição saudáveis e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados à família que 

enfrenta uma situação de doença crítica e complexa do seu ente querido. Dado o limite 

cronológico estabelecido para desenvolvimento do PIP, não foi possível avaliar os resultados 

procedentes da implementação dos instrumentos criados, reconhecendo-se assim uma 

limitação no projeto desenvolvido. Contudo, acreditamos que a inclusão de elementos da 

equipa no grupo de trabalho do PIP, revelar-se-á, também nessa próxima fase, como um forte 

recurso para a continuidade do mesmo. 

Nós próprios enfrentámos uma transição situacional despoletada pela redefinição do 

papel profissional, de enfermeira para futura enfermeira especialista, que requereu uma 

busca de novos conhecimentos, alteração de atitudes e comportamentos e uma mudança do 

self profissional. Este processo de transição que vivenciámos caracterizou-se por desafios e 

incertezas, exacerbados pelo período de crise do Sistema de Saúde que a pandemia 

despoletou, mas igualmente por novas capacidades, crescimento, habilidades e 
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competências. De acordo com Meleis (2010), podemos avaliar o sucesso do processo de 

transição situacional por nós vivenciado neste percurso académico, pela emersão dos 

indicadores de resultado: domínio de novas competências e reformulação de uma nova 

identidade profissional. 

Sentimos assim que o percurso realizado neste Mestrado foi deveras profícuo na 

consolidação do nosso desenvolvimento profissional e consideramos que foram 

desenvolvidas e adquiridas as competências comuns de enfermeiro especialista e as 

competências específicas de enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica:  na 

vertente da PSC, bem como as competências de Mestre em Enfermagem, objetivo primordial 

deste curso.   

Pelo supramencionado, consideramos ter atingido os objetivos delineados para o presente 

relatório, cuja apresentação para provas públicas representa o culminar de um importante 

capítulo deste percurso formativo que promoveu uma profunda metamorfose na nossa 

identidade profissional. 

. 
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Fatores Internos 

S- FORÇAS

-Aceitação e colaboração do projeto pela
senhora Enfermeira Coordenadora da UCI

-Equipa Dinâmica

-Grupo de Trabalho

-Insatisfação em relação às práticas atuais
inerentes à família

W- Fraquezas

-Exaustão e Falta de disponibilidade da 
equipa dado o contexto pandémico

-Resistência de alguns profissionais à 
mudança de práticas 

O - Oportunidades

-Melhoria da qualidade dos cuidados de
enfermagem à família

-Formação da equipa de enfermagem

-Incentivo à prática baseada na evidência

-Visibilidade dos cuidados de enfermagem
através da operacionalização das intervenções
à família no aplicativo B-ICU.

T- Ameaças

-Pandemia por SARS-COV-2 
(confinamento; distanciamento social)

SWOT
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 Eu, Tânia Maria André, enfermeira no CHUA,EPE – Unidade de Faro, a 

desempenhar funções no Internamento Covid-19 e estudante do Mestrado em 

Enfermagem em Associação, na área de especialização em Enfermagem Médico-

Cirúrgica: Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, a decorrer na Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Beja, no âmbito das Unidades Curriculares “Estágio 

Final” e “Relatório de Mestrado”, encontro-me a desenvolver um projeto intitulado: 

“Presença e Integração da Família em Cuidados Intensivos” 

 Para realização de um diagnóstico de situação apropriado solicita-se a colaboração 

dos Enfermeiros da UCIP do CHUA, EPE - Unidade de Faro, através do preenchimento 

do presente questionário.   

Este questionário encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte inclui a 

caracterização sociodemográfica, profissional e académica da equipa de Enfermagem e a 

segunda parte consiste na apreciação da pertinência da intervenção bem como das práticas 

inerentes à presença e integração da família em UCI valorizadas pelos enfermeiros. 

 O anonimato e confidencialidade dos dados obtidos estão assegurados, assim 

como o seu uso é restrito ao contexto académico e de investigação associado a este 

projeto. Salienta-se que o participante tem a liberdade de recusar na participação no 

questionário proposto.  

 O meu sincero agradecimento pela colaboração e disponibilidade para o 

preenchimento deste questionário 

Tânia André 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E ANÁLISE 

DA PERTINÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE 

INTERVENÇÃO ACERCA DA PRESENÇA E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA 

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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Consentimento informado, esclarecido e livre 

Aceita participar voluntariamente neste questionário, após tomar conhecimento das 

informações supracitadas? 

Sim  Não  

 

Caracterização Sociodemográfica, Académica e Profissional 

1 - Género 

Feminino  Masculino  

 

2 - Idade (anos) 

20-29  30-39  40-49  >50  

 

3 - Formação académica 

Bacharelato  Licenciatura  Mestrado  Doutoramento  

Outra  

 

4 - Possui Título Profissional de Enfermeiro Especialista em Enfermagem? 

Sim  Não  

 

5 - Se sim, qual (ais) Área de Especialidade 

Enfermagem 

Médico-

Cirúrgica 

 
Enfermagem 

Médico-Cirúrgica - 

Enfermagem à 

 
Enfermagem Médico-

Cirúrgica - Enfermagem à 

Pessoa em Situação 

 Enfermagem 

Comunitária e 
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Pessoa em Situação 

Crítica 

Perioperatória/ Paliativa/ 

Crónica 

de saúde 

Pública 

Enfermagem 

de 

Reabilitação 

 

Enfermagem de 

Saúde Materna e 

Obstétrica 

 
Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica 
 

Enfermagem de 

Saúde Mental e 

Psiquiátrica 

 

 

6 - Experiência profissional (anos) 

0-5  6-10  11-15  16-20  >21  

 

7 - Experiência profissional em Cuidados Intensivos (anos) 

0-5  6-10  11-15  16-20  >21  

 

A Presença e Integração da família na UCI 

8- Considera que a família pode ser integrada nos cuidados de enfermagem à pessoa em 

situação crítica? 

Sim  Não  

 

9- Considera pertinente dedicar tempo às famílias? 

Sim  Não  

 

10-Considera relevante que o enfermeiro procure saber quem é o membro da família de 

referência? 

Sim  Não  
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11- Considera relevante que na prática clínica o enfermeiro procure ativamente atualizar 

a família acerca das informações inerentes aos cuidados de Enfermagem, via telefónica, 

via correio eletrónico ou pessoalmente? 

Sim  Não  

 

12- Considera relevante que o enfermeiro encoraje as famílias a manterem-se em contacto 

com a equipa de saúde de acordo com os meios existentes (email, telefone, presença 

física)? 

Sim  Não  

 

8- Considera benéfica a presença física da família da pessoa em situação crítica, mesmo 

em situação de isolamento, com as devidas medidas de segurança?  

Sim  Não  

 

9- Considera benéfica a presença virtual da família da pessoa em situação crítica, mesmo 

em situação de isolamento, com as devidas medidas de segurança? 

Sim  Não  

 

10 – Considera pertinente a elaboração de um Folheto Informativo para entregar à família 

no momento da admissão? 

Sim  Não  

 

9- Considera pertinente a existência de um Guia Orientador que uniformize a Presença e 

Integração da Família na UCI no que respeita a horários de visitas, condições de 

permissão e/ou restrição da presença da família, uso de equipamento eletrónico, 
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acompanhamento espiritual, profissionais envolvidos no processo de transmissão de 

informação, consentimento informado? 

Sim  Não  

 

11 - Que outro aspeto considera mais importante estar presente num Orientação inerente 

à Presença e Integração da Família na UCI? 

______________________________________________________________________

_ 

                   

Grata pela colaboração 
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APÊNDICE 3 – Resultados do Questionário de Caracterização Sociodemográfica e 

Análise da Pertinência para Elaboração do Projeto de Intervenção  
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Consentimento informado, esclarecido e livre 

Aceita participar voluntariamente neste questionário, após tomar conhecimento das 

informações supracitadas? 

Sim 42 Não 0 

 

 

 

 

 

I-Caracterização Sociodemográfica, Académica e Profissional 
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II - Presença e Integração da Família em UCI 
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16 - Considera necessária a existência de um Guia Orientador que uniformize a 

Presença e Integração da Família na UCI no que respeita a horários, condições de 

permissão e/ou restrição da presença da família, uso de equipamento eletrónico, 

suporte espiritual, profissionais envolvidos no processo de transmissão de 

informação, consentimento informado? 

17 - Que outro aspeto considera mais importante estar presente numa Orientação inerente à Presença 
e Integração da Família na UCI? 

 Orientações para as possíveis participações da família nos cuidados ao doente. 

 Informação às famílias sobre o procedimento de videochamadas 

 Entrevista prévia com a família para identificar pessoa mais capacitada para ser o familiar de 
referencia 

 Não haver restrição de horários de acesso, ser um horário alargado, essa regulação ser feita 
pelas condições de trabalho da unidade e não pela imposição de um horário restrito 

 A existência de um telemóvel ou telefone direto ao serviço 

 A equipa multidisciplinar estar toda envolvida na comunicação com a família e a informação não 
ser disponibilizada parcelarmente, afim de evitar constrangimentos. 
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APÊNDICE 4 - Proposta de Projeto de Intervenção Profissional entregue ao 

Centro de Formação, Investigação e Conhecimento do CHUA 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio Final, do Mestrado em Enfermagem em 

Associação, na área de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em 

Situação Crítica, a decorrer no Instituto Politécnico de Beja, cuja componente clínica se 

realiza na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 (UCIP1) do Centro Hospitalar e 

Universitário do Algarve, Entidade Pública Empresarial (CHUA, EPE), é-nos proposto a 

realização de um Projeto de Intervenção Profissional (PIP). 

O Estágio Final constitui uma etapa fundamental para o desenvolvimento e a consolidação 

de conhecimentos, aptidões e competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área da Pessoa em Situação Crítica definidas pela 

Ordem dos Enfermeiros. Neste âmbito surge a elaboração de um PIP, no contexto clínico do 

Estágio Final, como mais uma oportunidade de desenvolvimento das competências referidas, 

e que será evidenciado no Relatório Final. 

Após reunião com a Enfermeira Orientadora e com a Enfermeira Coordenadora da UCIP 

1, foi identificada a necessidade de desenvolvimento de uma Orientação da presença e 

integração da família da pessoa internada em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Esta 

Orientação revelou-se ainda mais emergente perante o contexto pandémico que 

vivenciamos. A pandemia causada pelo Coronavírus-2 desafiou e continua a desafiar o 

Sistema de Saúde Português e, obrigatoriamente, levou a uma reorganização dos recursos 

humanos, em particular, dos Serviços de Medicina Intensiva, dada a condição clínica das 

pessoas acometidas com esta síndrome. Tendo em conta esta situação de exceção, surge a 

necessidade de elaboração de uma Orientação para uniformizar as práticas integradoras das 

famílias das pessoas internadas em UCI, fomentando-se a segurança destas práticas tanto 

para enfermeiros como para familiares, assim como a promoção da qualidade dos cuidados 

de Enfermagem. 

A elaboração do presente documento surge para submissão ao Centro de Formação, 

Investigação e Conhecimento do CHUA, EPE - Unidade de Faro, com o objetivo de 

apresentar o Projeto de Intervenção que se pretende implementar no contexto clínico acima 

referido.  
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1 - FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 Os cuidados de Enfermagem à pessoa em situação crítica requerem uma série de 

competências para enfrentar e resolver um problema clínico, entre as quais estão as 

competências relacionais (Sánchez, Leal, Díaz, Carrillo & Jiménez, 2018; Jo et al, 2019). 

No entanto, essas competências devem abranger cada sujeito do cuidado que, de uma ou 

outra forma, é afetado pela situação de complexidade, o que abrange não só a pessoa que 

vivencia a situação clínica crítica, mas também a família desta (Carlson et al, 2015).   

As necessidades das famílias nas UCI são muitas e complexas e são influenciadas 

pelo grau de gravidade da PSC, o que dificulta ainda mais a abordagem dessa temática do 

cuidado. Na última década, vários têm sido os estudos publicados com o objetivo de se 

identificar as necessidades das famílias em UCI. Compreender estas necessidades auxilia os 

profissionais de saúde a fornecer o suporte adequado, estabelecendo uma relação 

verdadeiramente terapêutica.  

 As intervenções levadas a cabo por profissionais de saúde que visam melhorar o 

envolvimento das famílias durante a doença crítica podem dar resposta às necessidades das 

famílias e facilitar o bem-estar e, portanto, precisam ser promovidas e reforçadas, 

particularmente em serviços de medicina intensiva, como reconhecido em duas revisões 

(Mitchell et al., 2016; Olding et al., 2015). Neste sentido, as práticas que os profissionais 

têm desenvolvido estão relacionadas com programas estruturados de acolhimento, 

comunicação e/ou educação para familiares, uso de folhetos ou brochuras para atender às 

necessidades de informação da família, mudanças no ambiente físico e horários de visita 

abertos ou mais flexíveis (Kynoch, Chang, Coyer & McArdle, 2016; Wendel et al., 2020). 

No entanto, as estratégias de interação com as famílias têm de ser repensadas e 

adaptadas quando estamos perante um contexto pandémico. Durante um surto ou uma 

pandemia que envolva uma nova doença infectocontagiosa como a Coronavirus Disease- 

lista2019 (COVID-19), é necessário submeter as pessoas infetadas a um isolamento rigoroso 

por razões de saúde pública. Permitir a presença física de familiares numa Instituição de 

saúde, durante a pandemia COVID-19 e surtos futuros, depende de fatores clínicos e 

epidemiológicos que influenciam a infeção e os riscos clínicos, das medidas terapêuticas 

disponíveis, dos recursos e da pressão sobre um sistema de saúde (Voo, Senguttuvan & Tam, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/healthcare-practitioner
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/healthcare-practitioner
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2020).  Assim sendo, à medida que detemos um maior conhecimento acerca da 

patogenicidade e transmissibilidade do agente patógeno, bem como dos mecanismos de 

prevenção, diagnóstico e tratamento da doença em causa, parece-nos prudente reavaliar as 

práticas inerentes à presença da família nas instituições de saúde. 

Quando nos reportamos a políticas de instituições de saúde que impedem a presença física 

da família, é necessária uma reflexão ética atenta por três razões. Primeiro, essas políticas 

variam entre países e variam dentro destes. Algumas instituições de saúde, especialmente 

quando sobrecarregadas, podem proibir totalmente a presença das famílias de doentes 

infetados, enquanto outras, podem permiti-lo em casos excecionais, como para situações de 

pessoas em fim de vida, por motivos de compaixão, o que levanta preocupações quanto ao 

tratamento desigual das pessoas cuidadas e familiares (OMS, 2016). Em segundo lugar, 

como documentado aquando das epidemias de Síndrome Respiratória Aguda Grave de 2002-

2003 (Gardner & Moallef, 2015) e Ébola 2013- 2016 (Rabelo et al., 2016; Bortel et al., 

2016), a ausência dos membros da família pode resultar em efeitos psicológicos adversos a 

longo prazo, não só para as pessoas clinicamente isolados, como para as suas famílias e 

profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados.Terceiro, as políticas que 

proíbem a presença de familiares podem desencorajar as pessoas a procurar tratamento, 

prejudicando o controlo da doença (OMS, 2016). 

Como pode ser averiguado no documento "Orientação para a Gestão de Questões Éticas 

em Surtos de Doenças Infeciosas" da Organização Mundial da Saúde (OMS), as pessoas 

colocadas em isolamento ou em quarentena devem deter "os meios para se comunicar com 

seus entes queridos e com o mundo exterior", de modo a "respeitar a dignidade individual e 

gerir a significativa carga psicossocial do confinamento sobre os indivíduos e suas famílias" 

(OMS, 2016: 26).   

As severas medidas de distanciamento físico implementadas em resposta à pandemia 

COVID-19 tornaram totalmente clara a necessidade de manter a conectividade social. Os 

planos de preparação e resposta à pandemia das instituições de saúde devem ter em 

consideração o necessário isolamento médico sem, no entanto, comprometer os laços sociais. 

A consideração dos benefícios e da redução de danos proporcionados pelo envolvimento 

físico e/ou virtual das famílias, pode resultar em políticas mais centradas na pessoa e na 
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família que sejam compatíveis com a premissa da redução do risco, enquanto se respeita os 

valores individuais e sociais importantes que devem guiar uma sociedade durante uma crise.  

Se aceitarmos que a presença física da família é necessária para mitigar as 

consequências graves físicas e emocionais do isolamento para, pelo menos, algumas pessoas 

internadas, e que isso poderá promover o bem-estar das famílias e profissionais, então 

parece-nos justificável que os sistemas de saúde aloquem os devidos recursos para que a 

presença da família seja praticável. Para a presença virtual da família poderá ser necessária 

a disponibilização de equipamento eletrónico e a respetiva conectividade de rede móvel, 

salvaguardando, aquando da sua utilização, a proteção da privacidade. No que diz respeito à 

presença física da família, os recursos a disponibilizar relacionam-se com os equipamentos 

de proteção individual e o acompanhamento eficaz de familiares por profissionais, para 

garantir a segurança de todos os envolvidos, bem como, de forma indireta, das comunidades 

onde se inserem esses familiares. De forma clara, é preciso expressar que esta alocação de 

recursos estará sempre condicionada à avaliação de que a presença das famílias (física ou 

virtual) não desviará recursos dos profissionais e do sistema de saúde em detrimento do seu 

funcionamento eficaz durante uma pandemia, ou outra situação de crise. 

Reunimo-nos, assim, em torno de uma convicção comum de que a presença segura da 

família pode ser praticada durante a pandemia de COVID-19 com um plano bem elaborado. 

Embora a pandemia COVID-19 seja o ímpeto para a elaboração desta Orientação, 

pretende-se que esta tenha aplicabilidade além de uma pandemia e que possa servir de linha 

condutora do envolvimento participativo das famílias na UCI em qualquer momento, quer 

seja ou não, de crise aguda no nosso sistema de saúde. Portanto, as diretrizes presentes na 

Orientação podem ser usadas não apenas para responder à crise atual, mas para encorajar a 

desenvolver a prestação de cuidados centrados na pessoa e família. 

À semelhança de programas de humanização em UCI, já descritos na literatura 

(Cappellini et al., 2014; Kynoch et al., 2016; Branco et al. 2018), em que foram 

desenvolvidas intervenções que promovem a integração da família,  os resultados esperados 

com a implementação da Orientação para a Presença e Integração da Família na UCI   são: 

aumento do bem-estar da família com a vivência do internamento em UCI; redução do 

desenvolvimento de sintomas como medo e ansiedade, bem como de outros relacionados ao 
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stress pós-traumático e um aumento da satisfação das pessoas, familiares e profissionais de 

saúde. 
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2 – METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto, é utilizada a metodologia de projeto, visto ser 

promotora de uma prática fundamentada baseada na evidência, que se baseia “numa 

investigação centrada num problema real identificado e na implementação de estratégias e 

intervenções eficazes para a sua resolução” (Ferrito et al, 2010:2). Segundo as mesmas 

autoras, as etapas que integram esta metodologia são: diagnóstico de situação, definição dos 

objetivos, planeamento, execução, avaliação e divulgação dos resultados.  

Embora seja usada a metodologia de projeto no Projeto de Intervenção Profissional, a 

mesma não se aplica a este documento.  

O que se pretende é levar a cabo a realização de uma revisão da literatura inerente ao 

tema, aplicar um questionário aos enfermeiros da UCIP- Unidade de Faro do CHUA e 

desenvolver uma análise SWOT (strenghts, weakness, opportunities and threats) com o 

intuito de apreciar a pertinência da intervenção proposta e a perceção dos enfermeiros em 

relação às práticas que valorizam relacionadas com a presença e integração da família em 

UCI e, cujos resultados, servirão de suporte à elaboração de uma Orientação para a Presença 

e Integração da Família em Cuidados Intensivos adaptado à atual realidade da UCIP1 do 

CHUA. Para além disto, a elaboração do referida Orientação terá em linha de conta tanto as 

questões inerentes ao contexto pandémico que vivenciamos, bem como a Orientação nº 

038/2020 de 17/12/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS, 2020). 

2.1 – Objetivo Geral 

• Contribuir para uma prestação de cuidados de qualidade à família da pessoa em UCI 

2.2 - Objetivos Específicos 

▪ Definir uma abordagem uniformizada e orientadora aos profissionais de saúde sobre 

a presença e integração da família da pessoa em cuidados intensivos 

▪ Contruir uma proposta de Orientação da Presença e Integração da família da pessoa 

em Cuidados Intensivos, adequado e específico para a UCIP 1. 
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▪ Promover a implementação de um Inquérito de Satisfação Familiar adequado ao 

contexto da UCIP1 

▪ Aumentar a satisfação da família da pessoa em cuidados intensivos 

2.3 – Contexto Clínico 

▪ UCIP1 do CHUA, EPE. 

2.4 – População-Alvo 

▪ Equipa de Enfermagem da UCIP 1 do CHUA, EPE. 

 

2.5 - Conteúdos e Estratégias de Intervenção 

▪ Aplicação de um questionário pré-intervenção como instrumento de diagnóstico de 

situação, onde conste a caracterização socio-demográfica, profissional e académica, 

apreciação da pertinência da intervenção proposta bem como a perceção destes em 

relação às práticas que valorizam inerentes à presença e integração da família em 

UCI 

▪ Construção de uma Orientação para a Presença e Integração da Família em Cuidados 

Intensivos 

▪ Implementação de um Inquérito de Satisfação Familiar 

▪ Divulgação da Orientação para a Presença e Integração da Família em Cuidados 

Intensivos através de um momento formativo à equipa de Enfermagem. 

 

2.6 - Resultados Esperados 
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▪ Aprovação da Orientação e Inquérito de Satisfação Familiar por parte da Enfermeira 

Coordenadora, Diretor de Serviço da UCIP 1 e Conselho de Administração do 

CHUA. 

▪ Implementação da Orientação, enquanto ferramenta de apoio, orientação da equipa 

e uniformização da presença e integração das famílias na UCI. 

▪ Implementação do Inquérito de Satisfação Familiar, enquanto instrumento de 

avaliação das práticas inerentes à família 

2.7 – Processo de Avaliação 

As práticas inerentes à presença e integração da família na UCI contempladas na 

Orientação serão avaliadas através da avaliação posterior da satisfação às famílias. 

A própria implementação do projeto na UCI é um indicador em si de avaliação do projeto 

uma vez que traduz a validação pelas chefias e considerado de interesse para o serviço. 
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APÊNDICE 5 – Cronograma Final do Projeto de Intervenção Profissional 
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Fases Atividades 2021 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 d

e 

Si
tu

aç
ão

 

Reunião com Enf.ª Coordenadora da UCIP 1                                     
Identificação das necessidades                                     
Construção da análise SWOT                                     
Construção do questionário                                     
Aplicação do questionário                                     
Definição do objetivo geral                                     

P
la

n
ea

m
e

n
to

 

Pesquisa bibliográfica                                     
Definição dos objetivos específicos                                      

Definição das atividades/estratégias a desenvolver                                     
Pedidos autorização ao Enfº. Supervisor Clínico, Profº 

Orientador, Enf.ª Coordenadora e Diretor de Serviço 
                                    

Pedido de parecer ao CA e Comissão de Ética para a 
Saúde 

                                    

Elaboração da revisão integrativa da literatura                                     
Construção do Cronograma                                     

Definição dos recursos necessários                                     
Entrega da proposta de Orientação e Inquérito de 

Satisfação Familiar 
                                    

Ex
ec

u
çã

o
 

Conceção versão final da Orientação e  Inquérito 

de Satisfação Familiar 
                                    

Preparação da sessão formativa                                     
Apresentação da sessão formativa                                     
Análise dos objetivos delineados                                     

Elaboração do Relatório de Estágio                                      
Entrega do Relatório de Estágio                                     
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APÊNDICE 6 – Resumo do Artigo Científico 
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Intervenções que Promovem o Incremento da Satisfação da Família em UCI  

Revisão Integrativa 

André, Tânia*; Pedro, Adriano** 

* 4º Curso de Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica – Instituto Politécnico de Beja 

** PhD, MSc, RN; Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Portalegre 

 

RESUMO 

Introdução: A satisfação dos utentes é uma força motriz para que as organizações de saúde 

aprimorem os seus serviços. No entanto, dada a condição clínica das pessoas internadas em 

UCI, a satisfação familiar impõe-se como o principal foco dessas organizações. Revela-se assim 

importante, compreender as melhores práticas levadas a cabo pela equipa de saúde, que 

aumentem a satisfação dos familiares. Objetivo: Identificar as melhores evidências disponíveis 

sobre as intervenções que incrementam a satisfação da família da pessoa internada em UCI. 

Método: Revisão Integrativa da Literatura, segundo a metodologia do Joanna Briggs Institute. 

Recorreu-se às bases de dados B-on, Pubmed, Ebscohost e Scielo e foram aplicados os critérios 

de inclusão limitadores de pesquisa: artigos publicados entre 2016 e 2021; revistos por 

especialistas; com texto integral em português ou inglês. A avaliação metodológica foi realizada 

recorrendo aos instrumentos disponibilizados pelo Joanna Briggs Institute após verificação dos 

critérios de inclusão: profissionais de saúde; intervenções que promoveram o incremento da 

satisfação da família; UCI; satisfação dos familiares e estudos primários. Resultados: Incluídos 

quatro estudos quase experimentais não randomizados e um estudo de controlo 

randomizado. Os resultados demonstraram que existem intervenções da equipa de saúde que 

incrementam a satisfação da família da pessoa internada em UCI. Conclusão: O nível de 

satisfação das famílias pode ser aumentado através da implementação de estratégias de melhoria 

da qualidade da comunicação entre equipa de saúde e família. São exemplos dessas estratégias, 

a comunicação multidisciplinar, proativa, regular e estruturada com a família, acerca da 

dinâmica de prestação de cuidados da UCI e da condição clínica da pessoa internada, por meio 

de conferências familiares, intervenções de carácter educacional, folhetos informativos e SMS. 

A alocação de enfermeiros na UCI, com competência acrescida em Enfermagem Familiar, 

também constitui uma das estratégias com impacto positivo na satisfação familiar. 

Descritores: Família; Satisfação; Unidade de Cuidados Intensivos; Equipa de Saúde 
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APÊNDICE 7 – Plano da Sessão Formativa 
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Plano de Sessão  

 

Tema: Presença e Integração da Família na UCI 

Formadoras: Rita Leonardo; Sílvia Nascimento; Tânia André 

Duração: 60 minutos 

Público-Alvo: Equipa de Enfermagem da UCIP1 – Faro 

Objetivo Geral 

• Sensibilizar a Equipa multidisciplinar para a melhoria da qualidade dos cuidados à Família da pessoa em situação crítica 

Objetivos Específicos 

• Apresentar o âmbito e o contexto do Projeto de Intervenção Profissional 
• Apresentar os resultados das ferramentas diagnósticas aplicadas  
• Partilhar a evidência científica inerente ao tema 
• Divulgar a Orientação sobre a Presença e Integração da Família na UCI 
• Promover a partilha de experiências e a discussão sobre a implementação da Orientação 
• Sensibilizar para a avaliação da satisfação da família através de um questionário  
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Atividades/ Conteúdos Programáticos Metodologias 
Pedagógicas  

Recursos 
Técnicos/Pedagógicos 

Critérios e 
Instrumentos de 
Avaliação 

Duração 
In

tr
o

d
u

çã
o

 

 

-Apresentação do Grupo de Trabalho  

 -Apresentação da Intervenção  

 -Exposição dos objetivos  

 

Expositivo: projeção 
de diapositivos e 
exposição oral 

Computador  5 minutos 

D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

-Apresentação dos conceitos centrais  

-Contextualização em termos de evidência científica  

 -Apresentação dos resultados da ferramenta de 
diagnóstico: questionário de diagnóstico  

-Apresentação da Orientação: Presença e Integração 
da Família na UCIP ; Presença e Integração da Família 
em Área de Isolamento  

-Apresentação do questionário de Satisfação Familiar  

Expositivo: Projeção 
de diapositivos e 
exposição oral 

Computador  

Avaliação da 
sessão através do 
Preenchimento de 
um questionário 
(formulário online) 

40 minutos 

C
o

n
cl

u
sã

o
 

- Síntese de conteúdos apresentados;  

-Questões e discussão em grupo;  

-Distribuição online do documento de avaliação da 
sessão 

Expositivo: projeção 
de diapositivos e 
exposição oral 

 

 

Computador  15 minutos 
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APÊNDICE 8 – Apresentação da Sessão Formativa 
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(Cappellini E et al 2014; Kynoch, et al ,2016; Branco et al. 2018) 
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APÊNDICE 9 – Proposta Final da Orientação da Presença e Integração da Família 

em UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

 

 

 
ORIENTAÇÃO 

  

ASSUNTO: 
 

PROGRAMA HUMANIZAÇÃO: UCI SEM PORTAS 
 

ORIENTAÇÃO DA PRESENÇA E 
INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA UCI 

 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE  

ELABORADA POR: 
Enf.ª Ana Paula 
Faustino 
 Enf.ª Rita Leonardo 
Enf.ª Sílvia 
Nascimento 
Enf.ª Tânia André 
Em:  
REVISTA em:  

DIVULGAÇÃO: 
                       
 MANUAL HOSPITALAR  

 
APROVADA  POR: 
 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ENTRADA EM VIGOR: Imediata 

SUBSTITUI:  

 

A Rever em: 
 
  

PALAVRAS-CHAVE:Família; Unidade de Cuidados Intensivos; 
Humanização; Qualidade  

 
 
 
   LISTA DE SIGLAS 
 
   ACGME-Accreditation Council for Graduate Medical Education 
   CHUA- Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
   DGS- Direção Geral da Saúde 
   EPI- Equipamento de Proteção Individual 
   GCL-PPCIRA – Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de      Infeções e 
de Resistência a Antimicrobianos 
   ICN- International Council of Nurses 
   UCI- Unidade de Cuidados Intensivos 
   UCIP- Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 
 
 
 
 
1. POLÍTICA E DEFINIÇÕES 

 

 A criação de normas é fundamental para a manutenção da segurança e do bom funcionamento 

desta Instituição de saúde. A uniformização de procedimentos inerentes à presença e integração da 

família na UCI poderá contribuir para uma maior satisfação, conforto e bem-estar de todos os 

envolvidos. Desta forma, garante-se também aos profissionais melhores condições para a inclusão no 

seu plano de cuidados da família da pessoa em situação crítica. 
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Este documento integra as especificações legais atualmente em vigor, assim como a ordem de 

serviço nº41/4 de 16.07.2014 - Normas de Acesso ao Centro Hospitalar do Algarve.  

O presente documento visa regulamentar, uniformizar e promover a presença e a 

integração da família na UCI e fomentar a comunicação e a interação entre a equipa de saúde e 

a família da pessoa em situação crítica na UCIP do Serviço de Medicina Intensiva 1 do CHUA – 

Faro. 

 Uma vez que a família está intrinsecamente envolvida no processo de saúde/doença dos seus 

membros e representa uma importante fonte de suporte à pessoa hospitalizada, assumimos no presente 

documento, família enquanto "um grupo de seres humanos, vistos como uma unidade social ou um todo 

coletivo, composta por membros ligados através da consanguinidade, afinidade emocional ou parentesco 

legal, incluindo pessoas que são importantes para o utente. A unidade social constituída pela família 

como um todo é vista como algo para além dos indivíduos e da sua relação sanguínea, de parentesco, 

relação emocional ou legal, incluindo pessoas que são importantes para o cliente" (ICN, 2018:63). 

No momento da admissão, após garantir que o utente se encontra orientado auto e 

alopsiquicamente, pede-se que nomeie o familiar de referência e questiona-se se a sua informação clínica 

pode ser partilhada com a família. Se existir alteração do estado de consciência, pede-se à família que 

nomeie, apenas uma pessoa, enquanto elo de ligação entre a equipa de saúde e restantes familiares.  

 

2. PRESENÇA E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA UCIP 

Neste capítulo encontram-se as orientações relativas ao acesso da família, horários da presença, 

bem como informações inerentes a possíveis restrições. Seguem-se os subcapítulos referentes ao 

acompanhamento de familiares em casos especiais, à assistência espiritual e religiosa e ao acolhimento 

da família. 

 

2.1 - ACESSO 

 O momento da visita existe para que cada utente internado possa ter o maior apoio familiar 

possível e se sinta sempre bem acolhido, através da presença de alguém relevante para a sua recuperação 

e bem-estar. A presença da família durante o internamento é um fator essencial para a recuperação do 

utente e para a humanização da Instituição hospitalar. 

 O acesso da família realizar-se-á através da portaria da UCIP Faro. O momento de visita da 

família será registado informaticamente, com a apresentação do seu Cartão de Cidadão. O funcionário 
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da portaria entregar-lhe-á um cartão com a identificação do utente que pretende visitar. Todos os cartões 

de identificação têm de ser devolvidos no balcão da portaria da UCIP. Não é permitido que os familiares 

troquem de cartão entre eles, visitem outros utentes ou o utilizem para entrar noutro serviço. 

 O acesso de crianças até aos 12 anos de idade deve ser previamente programado com a equipa 

multidisciplinar e quando considerado possível, realiza-se á, apenas após preparação, com um adulto 

acompanhante. 

 

2.2 - HORÁRIO 

 O horário de visita da UCIP Faro inclui-se no Regime Especial de Horário de Visita. Neste 

regime incluem-se os serviços que, pela sua natureza e pela situação clínica dos próprios utentes, têm 

de adaptar o horário e tipologia de visita de acordo com as especificidades dos cuidados prestados. 

 O horário contempla dois períodos por dia da presença da família, das 12h às 15h e das 17h às 

20h. Em cada período poderão entrar 3 familiares individualmente. No entanto, a entrada e o tempo de 

permanência poderão estar sujeitos a adiamento ou interrupção, dependendo da estabilidade do utente, 

dos procedimentos a realizar e da dinâmica do serviço.  

 Sempre que haja necessidade de adaptar o horário dos momentos da presença da família, essas 

exceções devem ser abordadas previamente com a equipa responsável pelo utente, presencialmente ou 

através de contato telefónico. Nestas situações, o médico responsável, o enfermeiro chefe ou seus 

substitutos legais necessitam de informar por escrito a portaria principal, em documento com o nome do 

utente, a identificação do familiar e o horário em que esse momento pode decorrer.  

 2.2.1 Horário em contexto de pandemia 

Em contexto de pandemia e dada a orientação para a restrição de familiares, o horário da 

presença da família dos utentes obedece, obrigatoriamente, a marcação prévia por telefone e realização 

de Triagem de Condição de Saúde (APÊNDICE 8). Para otimizar a gestão das marcações, devem 

assinalar-se no local próprio para o efeito, com data e hora, por forma a que a equipa as possa planear 

de forma equitativa, consoante as condições do serviço e as solicitações da família. O familiar deve 

dirigir-se à Portaria Principal, que informará o serviço para providenciar o seu acompanhamento à UCIP. 

 

2.3 – RESTRIÇÕES À PRESENÇA DA FAMÍLIA 
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 A restrição da presença da família pode ocorrer a pedido do utente, a pedido do médico 

responsável pelo utente e/ou por razões clínicas. Esta deve ser redigida por escrito, através da minuta 

própria em (APÊNDICE 1, referindo o nome do utente e o serviço de internamento.  

Pode ainda ocorrer restrição da presença da família devido a questões de ordem jurídica ou 

judicial, mas devidamente comprovado por documento entregue na portaria de visitas da UCIP. 

 Caso o utente não possa decidir por si, a família poderá restringir a presença de outras pessoas, 

efetuando um pedido escrito ao conselho jurídico da Instituição.  

 

2.4 – ACOMPANHAMENTO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 De acordo com a legislação em vigor, é permitido durante o internamento o acompanhamento 

permanente no caso de criança, pessoa com deficiência, pessoa em situação de dependência e pessoa 

com doença incurável em estado avançado e em estado final de vida. O acompanhamento deverá ser 

feito pelo familiar de referência. 

 No entanto, face à especificidade do serviço UCIP e limitações do espaço físico, esse 

acompanhamento tem de ser sujeito a condicionamentos, tal como refere a ordem de serviço nº41/4 de 

16.07.2014 podendo mesmo ser impedido pelo médico responsável, no caso em que o utente for portador 

de doença transmissível ou pela equipa de saúde, no caso das condições momentâneas do internamento 

não comportarem o acompanhamento permanente. 

 

2.5 – ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA 

De acordo com a legislação em vigor, os utentes internados nas instituições hospitalares têm 

direito a assistência espiritual e religiosa, qualquer que seja a sua confissão religiosa. Nesta matéria, as 

unidades que compõe o Centro Hospitalar Universitário do Algarve dispõem de regulamento para a 

assistência espiritual e religiosa através do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa – SAER 

(disponível na Intranet). 

 O acesso para o exercício das suas funções, de qualquer assistente espiritual não vinculado ao 

CHUA, processa-se através da portaria de visitas da UCIP, onde tem de apresentar uma identificação 

legal que ateste a função de ministro de culto. Após esta identificação, é registado no sistema informático 

e recebe um cartão do Hospital com a designação de «Assistente Espiritual e Religioso – Visitante». A 

visita do Assistente Espiritual e Religioso tem o limite de 1 assistente por cada utente internado e deve 
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processar-se preferencialmente durante o horário de visita. Todos os casos omissos devem ser 

previamente confirmados com o Coordenador do SAER. 

 

2.6 - CASOS OMISSOS 

 Sempre que ocorram situações não contempladas no presente documento, as mesmas serão 

analisadas caso a caso pela Diretora dos Serviços Gerais, ou quem a substitua. Sempre que se justifique 

a Diretora dos Serviços Gerais deverá apresentar a situação ao Conselho de Administração para decisão 

superior. 

 

2.7 - ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DO UTENTE 

 O internamento numa UCI é um evento inesperado que compreende alterações significativas na 

estrutura familiar. É fundamental que a equipa multidisciplinar considere igualmente a família como 

foco na prestação de cuidados.  

2.7.1 – Primeiro momento de visita 

 No primeiro momento de visita, o médico e o enfermeiro responsáveis pelo utente deverão 

apresentar-se à família e acompanhá-la até à sala de informações.  

 Deve ser apresentado à família o espaço físico da UCIP– sala de espera, sala de informações e 

sala de internamento – e os equipamentos presentes mais relevantes na assistência ao utente. 

 Com o objetivo de garantir a segurança de todos os intervenientes, é obrigatória a   lavagem e 

desinfeção das mãos, aquando da entrada e da saída na UCIP. Será efetuado o ensino deste procedimento 

pela equipa de saúde da UCIP, indo de encontro às recomendações emanadas pela DGS na circular 

normativa Nº: 13/DQS/DSD de 14/06/2010. 

 É fundamental que o familiar respeite os profissionais de saúde, as regras de funcionamento da 

Instituição e também a privacidade de todos os outros utentes internados. Neste sentido, não será 

permitido utilizar junto dos utentes, dispositivos que permitam filmar ou tirar fotografias, sem a 

autorização da equipa responsável pelo utente. 

Uma vez que a satisfação dos familiares é incrementada quando estes recebem adicionalmente 

folhetos informativos, em comparação com os que recebem apenas informação oral (Othman, Hassan, 
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Subramanian, Ali, & Haque, 2016), será entregue no primeiro momento de visita, o Guia de 

Acolhimento ao Familiar na UCIP ((APÊNDICE 2) e explicado o seu conteúdo. 

2.7.2 – Comunicação com a Família 

 O momento de comunicação com a família e o processo de transmissão de informação é um 

elemento essencial do cuidado à família. Detém um papel importante na relação terapêutica uma vez 

que é uma das principais necessidades expressas pela família e assume-se como um indicador de 

humanização dos cuidados prestados (Kisorio & Langley, 2016; Campos, 2014;). 

 A informação prestada à família é essencial para que possam compreender o estado clínico do 

utente e os cuidados realizados e se sintam parte integrante da equipa multidisciplinar. Adicionalmente 

os familiares experienciam menos ansiedade e maior satisfação quando recebem informação honesta e 

compreensível (Sviri et al, 2019).  

A informação deverá ser transmitida pelo médico e/ou enfermeiro responsáveis, em conjunto 

sempre que possível, preferencialmente ao familiar de referência.  

Para ser efetiva, a comunicação com a família, quer seja sobre a natureza da doença, diagnóstico 

e tratamentos ou procedimentos clínicos, deve respeitar os seguintes aspetos:   

• Consistir numa linguagem simples, clara e precisa 
• Conter informação completa, de acordo com as necessidades de informação naquele 

momento 
• Adequar à idade, linguagem e capacidade de compreensão da pessoa; 
• Evitar termos científicos e confusos; 
• Escutar atentamente o familiar 

Dispor de uma ferramenta orientadora para a transmissão de informação com uma sequência bem 

definida, incrementa o nível de satisfação da família (Sviri et al. 2019). O instrumento de avaliação de 

competências interpessoais proposto pela Accreditation Council for Graduate Medical Education 

[ACGME] (2005) é igualmente uma orientação estruturada da comunicação do profissional de saúde 

com a família. O instrumento SEGUE corresponde a um acrónimo, sendo que cada inicial do acrónimo 

corresponde a uma das competências a validar durante o ato de comunicar com a família. Baseando-nos 

neste acrónimo da ACGME (2005) e nas orientações emanadas da investigação por Sviri et al (2019), 

propomos um instrumento de orientação e de suporte para o momento de comunicação com a família, 

para auxiliar o profissional de saúde que o deverá adaptar de acordo com o âmbito da sua competência 

(APÊNDICE 3): 

Set the stage (Definir a interação)  
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Elicit information (Recolher informação)  

Give information (Transmitir informação)  

Understand the familiar’s perspective (Entender a perspetiva do familiar) 

End the encounter (Finalizar a interação) 

 A iniciativa para satisfazer a necessidade de informação deve partir dos profissionais de saúde, 

pois nas circunstâncias extremas com as quais os familiares são confrontados, a satisfação destes 

aumenta quando as suas necessidades são atendidas sem terem de o pedir (Navidian et al, 2017). 

Recomenda-se assim, que os profissionais detenham uma atitude proativa para que a transmissão de 

informação à família seja efetuada, na medida do possível, diariamente, mesmo sem esta o requerer. 

 A fim de garantir a privacidade e o direito à confidencialidade dos dados clínicos do utente, os 

profissionais de saúde não transmitem informações via telefone ou correio eletrónico, mas apenas 

presencialmente. No entanto, para que se possa estabelecer comunicação via telefónica com a família 

em circunstâncias excecionais (onde a presença da família não seja de todo possível), a equipa poderá 

considerar a utilização de um código de segurança que corresponde à junção das inicias do nome do 

utente com os últimos três algarismos do seu processo clínico.   

2.6.3 - Interação Familiar 

Numa perspetiva de humanização e individualização do espaço físico da unidade do utente, a 

família poderá trazer alguns itens significativos, como fotos, desenhos e objetos pessoais. Esta 

possibilidade deve ser abordada previamente com os profissionais da UCIP (médico e/ou enfermeiro 

responsável pelo utente).  Todos os itens considerados de valor, que sejam deixados na unidade do 

utente, necessitam de constar no “Termo de Responsabilidade de Bens e Valores Pessoais” preenchido 

no ato de entrega, junto dos profissionais da UCIP (APÊNDICE 4). 

 Sempre que possível, e para minimizar o impacto do internamento na dinâmica familiar, serão 

promovidas outras formas de comunicação entre a família. A realização de videochamadas, o envio de 

fotografias ou vídeos entre a família serão fomentadas e geridas pelos profissionais de acordo com as 

condicionantes do serviço. Com o intuito de otimizar a utilização destes meios de comunicação 

alternativos foram criados o “Manuel de Utilização da Videochamada com a Família” (APÊNDICE 5) 

e o “Manual de Videochamada para Profissionais” (APÊNDICE 6). 

 Relativamente aos equipamentos eletrónicos (telemóveis, tablets, computadores portáteis, 

leitores de música e outros), a sua utilização fica sujeita à autorização do médico e/ou enfermeiro 

responsável pelo utente. A utilização destes dispositivos deverá obedecer às regras constantes no 



 
 

205 
 

“Regulamento sobre Utilização de Meios Comunicação e Equipamentos Eletrónicos” existente na UCIP 

(APÊNDICE 7), a disponibilizar ao utente. 

 Dependendo do estado clínico do utente, se este e a família manifestarem vontade, poder-se-á 

promover a participação da família em alguns cuidados, nomeadamente, posicionamentos, alimentação, 

mobilização, entre outros. Por implicar planeamento e acompanhamento permanente pelos profissionais 

da UCIP, esta medida implica que o serviço reúna condições para tal, algo que será avaliado pela equipa 

responsável em cada turno.  

 Para favorecer o contacto entre a família e o utente deverá ser evitado o uso de equipamento de 

proteção individual. Salvaguardam-se as exceções emanadas pelo médico e/ou pela enfermeira chefe ou 

seu substituto legal ou pelo GCL-PPCIRA (Capítulo 3). 

 2.6.4 Registos/ Documentação   

          No sentido de documentar, de promover a uniformização, a continuidade e a visibilidade dos 

cuidados prestados à família, estes devem ser devidamente registados no sistema de registo clínico 

informatizado B-ICU.Care®.  

A vivência de uma situação de doença crítica por um ente querido e subsequente admissão numa UCI é 

experienciado, frequentemente, como uma situação de crise para os membros da família. O internamento 

levanta dúvidas e incertezas sobre questões tão significativas, como a possibilidade de sobrevivência 

e/ou o grau de incapacidade do utente (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017). Assim, o Coping 

Familiar, denota-se enquanto foco da prática de Enfermagem de especial relevância e refere-se à atitude 

do familiar de gerir o stress e ter uma sensação de controlo e de maior conforto psicológico (ICN, 2018).   

Assim sendo, será incorporado ao sistema informático o Diagnóstico de Enfermagem de Coping 

Familiar comprometido, bem como as seguintes Intervenções: Promover a presença da família; 

Apoiar o processo de coping da família; Providenciar apoio emocional; Encorajar a expressão de 

emoções e sentimentos; Encorajar a expressão de crenças.  Enquanto Resultado dos cuidados 

prestados à família, pode posteriormente ser levantado o Diagnóstico de Coping Familiar Efetivo. 

Para além disso, no processo clínico de todos os utentes deverá ser registado no separador Família, os 

contactos presenciais ou virtuais realizados com os familiares. 
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3. PRESENÇA DA FAMÍLIA EM ÁREA DE ISOLAMENTO DA UCIP -  RECOMENDAÇÕES 

SOCIETY FOR HEALTHCARE EPIDEMIOLOGY OF AMERICA [SHEA] (Munoz-Price L. et 

al, 2015) 

As recomendações sobre as precauções básicas e as precauções adicionais de controlo de infeção 

direcionadas aos familiares da pessoa em situação crítica que se encontra em isolamento, levam em 

consideração o microrganismo em questão, a sua endemicidade para um ambiente de saúde específico, 

bem como a probabilidade de transmissão para os familiares e para outros utentes dentro da Instituição.  

O uso de equipamento de proteção individual entre familiares nas instituições de saúde 

permanece um tópico controverso, com literatura científica muito limitada para orientar as práticas.  

 

 3.1 PRECAUÇÕES BÁSICAS DE CONTROLO DE INFEÇÃO 

 

As precauções básicas de controlo de infeção são um grupo de práticas de prevenção de infeção. 

Estas aplicam-se a qualquer indivíduo que possa ter contato direto com o utente ou com fluidos corporais 

que podem conter microrganismos transmissíveis. No que diz respeito aos familiares, as precauções 

básicas recomendadas são a higiene das mãos, a etiqueta da respiratória, não circulação por outros 

serviços clínicos da Instituição de saúde. Embora os familiares não contactem geralmente com sangue, 

fluidos corporais ou secreções, a higiene das mãos é um componente essencial de qualquer estratégia de 

prevenção de infeção e, portanto, esta é aplicável a todos os familiares. Tendo em conta a especificidade 

do contexto de cuidados da UCIP, a estratégia ideal para incentivar a higiene das mãos aos familiares é 

a educação e orientação verbal por parte dos profissionais de saúde. 

 Os familiares que detenham uma condição de vulnerabilidade (imunocomprometidos), a higiene 

das mãos é uma estratégia de prevenção de infeção particularmente importante. É recomendado que 

estes evitem o contato próximo com indivíduos com doenças respiratórias ou outras. Se não puder ser 

evitado, o uso de máscara cirúrgica deve ser considerado. 

  A presença de familiares que apresentem sintomas respiratórios agudos deve ser interdita pela 

potencial transmissão de agentes patogénicos a profissionais de saúde, utentes e outros familiares. 

Assim, será obrigatória a realização de uma triagem da condição de saúde do familiar, levada a cabo por 

um profissional de saúde que deverá proceder em conformidade com o APÊNDICE 8. Esta triagem será 

efetuada quer aquando do agendamento do momento da visita, quer à entrada da UCIP. 

 Uma vez que, no momento da elaboração da presente norma, vivemos uma situação pandémica 

causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2), é obrigatória a utilização de máscara cirúrgica na 
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comunidade. A sua utilização é também considerada uma precaução básica transversal a todos os 

contextos de cuidados de saúde, a aplicar pelos familiares. 

 

3.2 PRECAUÇÕES ADICIONAIS DE CONTROLO DE INFEÇÃO 

Alguns utentes podem necessitar de precauções específicas, para limitar a transmissão de 

microrganismos potencialmente infeciosos a outros utentes, familiares ou profissionais. Para além das 

precauções básicas, as precauções adicionais de controlo de infeção a serem adotadas pelos familiares 

dependem da via de transmissão implicada. 

 

3.2.1 Transmissão por contacto 

As precauções de contacto adicionais concentram-se em pessoas infetadas ou colonizadas por 

microrganismos, geralmente resistentes a antibióticos, que se disseminam por meio do contato direto 

entre indivíduos ou do contato indireto com o organismo, através do ambiente do utente.  

Os microrganismos de alta virulência com opções terapêuticas limitadas, incluindo 

Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenemes (por exemplo Klebsiella pneumoniae produtora de 

carbapenemases), podem justificar maiores esforços para reduzir a disseminação, incluindo o uso de 

precauções de barreira entre os familiares. Igualmente os patógenos gastrointestinais, incluindo 

norovírus e Clostridium difficile, podem infetar e causar doença significativa em hospedeiros normais 

com uma taxa relativamente alta. Assim sendo, a recomendação é que os familiares de utentes infetados 

ou colonizados com estes agentes podem beneficiar com o uso de equipamento de proteção individual 

(bata e luvas), além das precauções básicas de controlo de infeção. 

Por outro lado, o benefício da utilização de equipamento de proteção individual por familiares 

de utentes com colonização ou infeção causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA) ou enterococos resistentes à vancomicina (VRE), ambos endémicos em muitos ambientes, é 

limitado e não recomendado. 

 

   3.2.2 Transmissão por Via aérea 

A transmissão aérea ocorre pela disseminação de núcleos de gotículas, transportadas pelo ar ou pequenas 

partículas na faixa de tamanho respirável, contendo agentes infeciosos que permanecem infeciosos ao 

longo do tempo e da distância (por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, Measles morbillivirus (vírus 

do Sarampo) e vírus Varicela-zoster (vírus da varicela). Além de uma sala de isolamento de pressão 

negativa, a SHEA recomenda o uso de respiradores de partículas N95/FFP2 pelos familiares. O 
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profissional de saúde é responsável pela instrução e supervisão da colocação e o teste de selagem da 

mascára. 

Nos casos de suspeita ou confirmação de tuberculose por Mycobacterium tuberculosis 

multirresistente, os respiradores a utilizar devem ser FFP3. 

 

3.2.3 Transmissão por gotículas 

A transmissão por gotículas envolve o contacto das mucosas do nariz ou boca, ou da conjuntiva 

ocular, com partículas de dimensão> 5 µm, contendo microrganismos oriundos de um utente infetado 

ou portador desse microrganismo. As gotículas são originadas essencialmente durante a tosse, espirro, 

ou fala e durante alguns procedimentos que podem gerar aerossóis, como aspiração de secreções, 

broncoscopia, cinesiterapia respiratória. A transmissão via gotículas necessita de um contacto próximo 

entre fonte e hospedeiro, porque habitualmente estas não se mantém muito tempo suspensas no ar e, 

geralmente, só se deslocam por curtas distâncias através do ar. 

Exemplos de agentes infeciosos que são transmitidos por gotículas incluem Bordetella pertússis, 

vírus influenza, adenovírus, rinovírus, Mycoplasma pneumoniae, estreptococo do grupo A e Neisseria 

meningitides. 

Para além das precauções básicas de controlo de infeção, a recomendação é que os familiares 

utilizem máscara cirúrgica aquando do contacto com um utente infetado com microrganismos com esta 

via de transmissão. 

 

 

4. PRESENÇA DA FAMÍLIA NA UCIP-COVID 

 

O novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Corona Vírus Disease-2019 

(Covid-19), foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan.  

A pandemia por SARS-CoV-2 obrigou a uma reorganização dos Serviços de Medicina 

Intensiva. Neste sentido, a Direção Geral de Saúde ([DGS], 2020) emanou a Norma de Orientação 

05/2020 para que os Serviços de Medicina Intensiva reorganizassem as suas atividades de modo a 

disponibilizar a equipa clínica e providenciar a reorganização estrutural necessária para atividade 

assistencial, em especial, aos casos mais graves, como as pessoas em situação crítica, com áreas 

circunscritas à assistência a utentes com COVID-19. Por este motivo, impôs-se a necessidade da 

elaboração de um capítulo específico de orientações/recomendações das práticas inerentes aos familiares 

de utentes internados na UCIP-COVID. 
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Este vírus transmite-se principalmente através de um contacto direto, onde há disseminação de 

gotículas respiratórias produzidas quando, por exemplo, uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, e 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros). Pode 

também ser transmitido através de contacto indireto, ou seja, do contacto das mãos com uma superfície 

ou objeto contaminado com o vírus e que, em seguida, contactam com a boca, nariz ou olhos. Pode ainda 

ser transmitido por via aérea, aquando da realização de procedimentos geradores de aerossóis (DGS, 

2020).  

Com a finalidade de minimizar a necessidade de utilização de equipamentos de proteção 

individual e de diminuir o risco de propagação da doença, houve necessidade de restrições à presença 

da família, embora tenha ficado prevista a ocorrência de situações excecionais de acordo com critérios 

claros e estritos. A possibilidade de realização da visita dependerá sempre da avaliação de 

risco/benefício e existência de condições de segurança por parte da equipa da UCIP. Nas situações 

excecionais, tanto o número de familiares como o tempo de permanência na unidade devem ser 

restringidos. Nestas situações, a utilização do equipamento de proteção individual pelos familiares deve 

ser supervisionada pelo enfermeiro (DGS, 2020). No entanto, a norma da DGS inerente a este tema, não 

esclarece qual o EPI adequado aos familiares no momento da visita, pelo que vão ser seguidas as 

orientações emanadas pelo GCL- PPCIRA do CHUA. 

Com o intuito de manter a humanização dos cuidados de saúde e promover o bem-estar 

emocional do utente internado, mas também da sua família, preconiza-se que os utentes que estão em 

isolamento por COVID-19 possam ter, no mínimo, um momento de visita semanal previamente 

agendada com os profissionais de saúde da UCIP. Em situações específicas, os profissionais de saúde 

em conjunto com a família, poderão considerar a necessidade de proporcionar outro momento de visita 

ao utente em isolamento, além da visita semanal. São exemplos destas situações:  

• utentes na iminência de serem submetidos a intubação endotraqueal promovendo a 

comunicação e resolução de assuntos pendentes;  

• utentes em fim de vida permitindo a despedida e a promoção do luto preparatório nos familiares;  

• utentes que apresentem quadros de confusão e delirium em que a presença da família possa ser 

otimizada como estratégia terapêutica. 

De forma a complementar a informação oral transmitida, será facilitado à família o Guia de 

Acolhimento ao Familiar na UCIP – COVID (APÊNDICE 9) no momento da visita presencial ou 

garantido o seu envio por meio alternativo de comunicação. 

 

4.1 HORÁRIO  
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O horário da presença da família dos utentes em isolamento por COVID-19 obedece 

obrigatoriamente a marcação prévia por telefone e realização de Triagem de Condição de Saúde 

(ANEXO 8).  Para otimizar a gestão das marcações, devem assinalar-se no local próprio para o efeito, 

com data e hora, por forma a que a equipa as possa planear de forma equitativa, consoante as condições 

do serviço e as solicitações da família. O familiar deve dirigir-se à Portaria Principal, que informará o 

serviço para providenciar o seu acompanhamento à UCIP. 

 

 4.2 PROCEDIMENTOS  

 Serão necessários dois profissionais de saúde disponíveis para o acolhimento e 

acompanhamento da família - um 1º elemento na área limpa e um 2º elemento na área de isolamento. 

O 1º elemento é responsável por: 

1. receber e acompanhar a família na área limpa 

2. entregar e proceder ao preenchimento do consentimento informado (APÊNDICE 10) 
3. explicar como se vai processar a visita na área de isolamento e qual o ambiente e os 

equipamentos específicos com os quais se irá deparar 

4. supervisionar e ajudar a família na higienização das mãos e colocação do EPI (touca, máscara 

FFP2, viseira/óculos, perneiras, fato integral e luvas). 

5. acompanhar a família até à entrada da área de isolamento onde estará o 2º elemento. 

6. receber posteriormente a família na saída da área de isolamento para a área limpa (após a visita), 

auxiliar na remoção do EPI da via aérea e garantir a correta higienização das mãos. 

7. esclarecer eventuais dúvidas, prestar apoio emocional e garantir que há um assistente 

operacional para acompanhamento da família em segurança até à porta de saída do hospital. 

8. registar os procedimentos efetuados no processo do utente. 

 
O 2º elemento da equipa é responsável por:  

1. receber o familiar na área de isolamento e acompanhá-lo até à unidade do utente. 

2. supervisionar permanentemente o familiar garantindo o cumprimento das condições de 

segurança e respeitar a privacidade do utente e família. 

3. esclarecer dúvidas e auxiliar a comunicação com o utente. 

4. acompanhar a família até à saída da área de isolamento.  

5. auxiliar a família a remover e descartar o equipamento de proteção individual de forma 

correta. 

6. registar os procedimentos efetuados no processo do utente. 
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5. INDICADOR DE QUALIDADE 

            “Em matéria de qualidade, são recorrentes os indícios da existência de uma distância 

significativa entre a convicção de boas práticas por parte dos prestadores e a perceção das mesmas por 

parte dos seus utentes” (Entidade Reguladora da Saúde, sd).   Inerente à presente Orientação da Presença 

e Integração da Família em UCI, pretende-se implementar a monitorização dos cuidados prestados pela 

equipa através do indicador qualidade de resultado “Satisfação da Família”.   

           Para tal, pretende-se que após a alta/transferência/óbito do utente, seja enviado via correio, ao 

familiar de referência, um inquérito de satisfação. Após identificação do familiar de referência, este deve 

ser encaminhado ao secretariado para que fiquem registados respetivos nome e morada, para a qual será 

enviado, à responsabilidade da secretária clínica, o inquérito de satisfação. Após discussão com a 

Enfermeira Chefe da UCIP e com a Comissão da Qualidade e Segurança do CHUA, o inquérito a aplicar 

é o Critical Care Family Satisfaction Survey, já validado para a população portuguesa (Wasser et al, 

2001; Botelho, 2017) (APÊNDICE 11). 

Após uma janela temporal a definir pela Enfermeira Chefe e Diretor Clínico da UCIP, a presente 

Orientação e o respetivo Inquérito de Avaliação da Satisfação Familiar serão aplicados, para que seja 

possível, numa fase posterior, através da análise dos dados obtidos, recolher informações valiosas acerca 

da prestação dos profissionais, no sentido de se manter, de se modificar ou suspender determinada 

prática e assim contribuir-se para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. 
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APÊNDICE 1 – Restrições à Presença da Família 
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APÊNDICE 2 – Guia de Acolhimento ao Familiar na UCIP 
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Unidade de Cuidados Intensivos 

A Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente (UCIP) situa-se no Piso 2 do 

edifício central, junto ao Serviço de 

Urgência Geral. 

Neste serviço o utente está sob vigilância 

permanente durante 24h e encontra-se 

acompanhado por uma equipa de saúde 

constituída por Enfermeiros, Médicos, 

Assistentes operacionais, Psicóloga, 

Fisioterapeuta e Secretária de Unidade. 

A família é parte integrante da nossa 

equipa e é um elemento fundamental 

para o bem-estar e recuperação dos 

nossos utentes. São considerados 

familiares todas as pessoas com relações 

de consanguinidade, afinidade 

emocional ou parentesco legal, incluindo 

pessoas que são significativas para o 

utente 

Presença da Família na UCIP 

Horário: 12h às 15h e das 17h às 20h. 

O regulamento contempla 2 tempos de 

visita por dia. Em cada período, poderão 

entrar 3 pessoas individualmente, 

privilegiando as mais significativas para o 

utente. 

No entanto, mediante as necessidades 

do utente e sua família, o horário e 

número de visitas poderá ser ajustado, 

caso a dinâmica do serviço o permita. 

Solicitamos a sua compreensão caso 

tenha que aguardar algum tempo para 

proceder à visita, pois durante a 

realização de exames ou tratamentos ao 

seu familiar (ou outro doente) pode não 

ser possível a sua presença dentro da 

unidade. 

Informações 

Durante a sua presença, sempre que 

possível, pode solicitar ao médico ou ao 

enfermeiro informações sobre estado de 

saúde do seu familiar. 

Com o objetivo de facilitar o processo de 

disponibilização de informação clínica, a 

família deve eleger uma pessoa que sirva 

de elo de ligação com os profissionais.  

Garantindo a privacidade e o direito à 

Confidencialidade dos dados, os 

profissionais de saúde não fornecem 

informações via telefone ou email, mas 

apenas presencialmente. 

No entanto, em casos excecionais, 

poderá ser combinado com a equipa de 

saúde um código de confirmação de 

familiar, para contato telefónico pelo 

número: 289891100, entre as 9h e as 

20h. 

A informação presencial é fornecida pela 

equipa de saúde, preferencialmente, 

aquando da visita. 

Recomendações  

Deverá ter sempre consigo documento 

de identificação para registo de entrada 

na UCIP. 

Com o objetivo de garantir a sua 

segurança e do utente, é obrigatória a 

desinfeção das mãos à entrada e à saída 

da UCIP. O uso de máscara facial é 

obrigatório, enquanto prevalecer esta 

indicação por parte das autoridades de 

saúde.  

Para garantir maior comodidade poderá 

trazer, sempre que a equipa da UCIP o 

indicar, alguns itens significativos (fotos, 

desenhos, objetos pessoais, entre 

outros). 

Não deverá utilizar telemóvel na sala da 

UCIP. 

Se estiver doente ou caso tenha um 

familiar doente em casa, deve informar 

os profissionais da UCIP para se 

adequarem os procedimentos durante a 

visita. 

Apoio psicológico, social e religioso. 

O hospital tem à sua disposição 

assistência psicológica, social e religiosa. 

Também existimos para ajudar a família, 

neste processo de doença. Não hesite em 

recorrer à equipa de saúde da UCIP para 

esclarecer qualquer dúvida que surja. 

 

Direitos deveres do utente 

O direito à proteção da saúde está 

consagrado na Constituição da República 

Portuguesa e assenta num conjunto de 

valores fundamentais como a dignidade 

humana, equidade, ética e solidariedade.  

O conhecimento dos direitos e deveres 

do utente é extensivo aos profissionais e 

utentes. Neste sentido, existem cartazes 

informativos e folhetos sobre esta 

matéria. Poderá também, consultar no 

Portal do SNS a lei que consolida a 

legislação. 

Proteção, tratamento e circulação de 

dados pessoais 

Os profissionais da UCIP têm o 

compromisso ético, moral e legislativo 

pelo respeito fundamental à privacidade, 

intimidade e confidencialidade dos 

doentes e dos seus dados de saúde. 
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APÊNDICE 3- Orientação estruturada da comunicação com a Família 
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Orientação estruturada da Comunicação com a Família 

Mnemónica SEGUE (Adaptação de Accreditation Council for Graduate Medical Education ,2005 e Sviri et al., 
2019) 

 

Set the stage (Definir a interação) 

□ Revisão da informação clínica através da consulta do processo eletrónico  

□ Garantia de privacidade 

□ Apresentação do profissional de saúde 

□ Definição do objetivo/metas da visita: “Como posso ajudar?”; “O que pretende 

saber?” 

Elicit information (Recolher informação) 

□ Escuta ativa 

□ Exploração das relações familiares 

□ Identificação da informação que o familiar já detém 

□ Esclarecimento dos antecedentes patológicos, das prévias capacidades 

funcional e cognitiva do utente internado 

□ Esclarecimento da existência de Diretivas Antecipadas de Vontade 

□ Exploração dos sentimentos e dúvidas existentes 

 

Give information (Transmitir informação) 

□ Revisão da condição atual do utente (principais diagnósticos, estado funcional 

e cognitivo) 

□ Explicação dos exames complementares de diagnóstico realizados ou a realizar  

□ Explicitação do plano terapêutico e das expetativas do profissional de saúde em 

relação à recuperação do utente  
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Understand the familiar’s perspective (Entender a perspetiva do familiar) 

□ Incentivo para o familiar questionar e esclarecer dúvidas que surjam 

□ Reconhecimento dos desafios da família 

□ Gestão de expectativas do familiar 

□ Demonstração de empatia 

□ Manutenção de um tom respeitável e de conforto. 

End the encounter (Finalizar a interação):  

□ Indagação da existência de algum conteúdo que ainda precise de ser discutido 

e/ou esclarecido 

□ Transmissão dos esforços da equipa para melhorar a condição do utente e/ou 

proporcionar conforto 

□ Incentivo ao familiar para os momentos de visita com a frequência que deseje, 

dentro da disponibilidade existente 
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APÊNDICE 4 - Termo de Responsabilidade de Bens e Valores Pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS E VALORES PESSOAIS 
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Declaro que assumo a responsabilidade e a guarda dos meus bens e valores pessoais (óculos, próteses e 
equipamentos electrónicos) durante a minha presença no CHUA- Faro.  

O CHUA, apenas se responsabiliza pelos bens que ficam à sua guarda, descritos em documento próprio para o 
efeito. 

Mais declaro que fui informado sobre os riscos de extravio ou deterioração que podem ocorrer e de que o CHUA 
não pode, por tal ser responsável. 

Tomei conhecimento e aceito o cumprimento das regras aplicadas ao uso do telemóvel e/ou outros equipamentos 
eletrónicos.  

 

 

Descrição dos bens e valores pessoais: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

 

Data: ____/ ____/____ 

 

 

Tomei conhecimento  

Utente: _________________________________________________________ 

Representante: ___________________________________________________________ 

Profissional de saúde: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – Guia da Videochamada para a Família 
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Guia de videochamada para a Família 

 

Caros familiares, 

 

Atualmente, devido à pandemia do Covid 19, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 
(CHUA) viu-se forçado a limitar as visitas aos utentes internados. Esta medida, infelizmente, 
condiciona de forma importante o apoio da família/pessoas significativas aos utentes e dificulta 
bastante a comunicação entre utente, família/pessoas significativas e equipa de saúde. 

Na tentativa de minimizar o impacto desta medida, a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) 
proporciona aos utentes internados, a oportunidade de comunicarem com as suas famílias/pessoas 
significativas através de videochamadas. Neste sentido, serve o presente guia para promover uma 
articulação eficaz entre a família/pessoa significativa e a equipa de saúde da UCI, com vista ao 
sucesso das videochamadas. 

 

Como é realizada a videochamada? 

- A UCI dispõe de tablets designados para a realização das videochamadas, com as aplicações 
Whatsapp® e Skype®, sendo estas as aplicações que poderão ser escolhidas para a realização 
do contacto. Desta forma, deverão ter uma destas aplicações instaladas e informar a equipa qual 
a aplicação escolhida. 

- A videochamada é realizada após agendamento da hora, sendo que para tal serão previamente 
contactados por via telefónica por um dos elementos da equipa de saúde da UCI. 

- À hora marcada, serão contactados pela equipa através da aplicação escolhida. 
 

 

Que cuidados devemos ter na videochamada? 

- Previamente à hora marcada, deverão preparar o ambiente: 

. Diminuir os sons passíveis de serem atenuados (televisão, rádio, eletrodomésticos); 

. Procurar um local com luz adequada; 

. Preparar a família, sendo que os elementos que irão participar na videochamada deverão estar 

preparados para ver um ambiente de cuidados intensivos. Aconselha-se, por esta razão, que a 

participação de crianças seja ponderada, pois poderão não perceber a complexidade do ambiente. 

- Em relação ao equipamento a utilizar para o contacto, deverão certificar que apresenta bateria 

suficiente. 
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Podemos ter iniciativa de fazer uma videochamada? 

- A realização de videochamadas requer preparação prévia, não só da família, mas também do 

utente internado e de toda a equipa. De facto, o seu familiar precisa de cuidados essenciais para a 

sua recuperação, que requerem muitas horas de prestação de cuidados por parte de toda a equipa, 

impossibilitando assim que a videochamada seja realizada em qualquer momento. 

- Sendo assim, deverão sempre aguardar o contacto por parte da equipa e não realizar nenhum 

contacto de forma autónoma. 

 

As videochamadas são realizadas todos os dias? 

- Infelizmente não podemos garantir a periodicidade da realização das videochamadas, sendo que 

a disponibilidade da equipa de saúde se encontra sujeita a inúmeros fatores. Para além disso, 

recordamos que a própria tipologia UCI, pressupõe atuação rápida emergente, a qualquer 

momento, sendo assim impossível prever o tempo disponível. 

 

Agradecemos a vossa participação nesta iniciativa e a compreensão da necessidade de articulação 

eficaz e cuidada entre a família/pessoa significativa e equipa da UCI. Caso surja alguma dúvida, 

todos os profissionais envolvidos neste projeto estarão disponíveis para                                                                                                            que seja respondida. 

 

 

 

 

 

Acima de tudo, estamos aqui pelo vosso familiar e por todos vós. Todos os profissionais de saúde 
deste serviço trabalham diariamente para fazer o melhor. 
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APÊNDICE 6 – Guia de Videochamada para Profissionais 
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Guia de videochamada para profissionais 

 

Informação Geral 

 

 

- Os tablets são para uso exclusivo de comunicação por videochamada entre doente e 

familiares/pessoas significativas, com apoio da equipa de saúde da UCIP. 

 

- Os tablets estão identificados por A (Covid) e B (não Covid). 

 

- Os números de contacto dos tablets encontram-se identificados no fundo dos écrans. 

 

- Os códigos PIN encontram-se devidamente identificados na parte de trás de cada 

tablet. 

- Encontram-se instaladas as aplicações WhatsApp® e Skype® para comunicação e 

outras aplicações de apoio. 

 

- Não é permitida a instalação de outras aplicações. 

 

- O acesso à internet (internet do CHUA ou dados móveis) é efetivado apenas para 

realização de videochamadas previstas entre doente e família/pessoa significativa, sendo 

desligado após o término da videochamada. 

 

- A utilização dos tablets para fins recreativos (jogos, leitura de notícias, entre outros) é 

possível, desde que não comprometa o objetivo primordial – realização videochamadas. Deve 

ser escolhida a internet do hospital ao invés de dados móveis (plafond limitado). 
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- A decisão de realizar a videochamada depende da obtenção de consentimento da pessoa 

doente após explicação do objetivo. Ter em consideração que a pessoa doente esteja 

hemodinamicamente estável. 

 

- A efetivação da videochamada pressupõe contacto telefónico prévio para preparação e 

explicação das particularidades do momento de contacto, sendo necessário o envio do “guia de 

videochamada para a família” através de e-mail. 

 

- É importante a gestão das expectativas dos familiares e a necessidade de preparação da 

família com crianças. 

 

- O contacto deve ser realizado do profissional de saúde para a família e não no sentido 

inverso, prevenindo contactos desnecessário e inoportunos. 

 

- Para a otimização da utilização dos tablets sugerimos ainda a sua utilização para a 

realização de uma reunião multidisciplinar de acolhimento, aquando da admissão do utente no 

serviço. 

 

 

Antes do contacto por vídeo chamada: 
 
- Confirmar contacto da pessoa de referência. (Se contactos diferentes, deixar explícito 
no B-Simple® qual o contacto telefónico e o contacto para videochamada); 
- Confirmar número de contacto do tablet que irá ser utilizado. (Os números poderão 
sofrer alterações na tentativa de otimizar o acesso à internet, através da oferta de dados móveis); 
 
- Confirmar a aplicação para qual será realizado o contacto; 
 
- Combinar período de tempo aproximado (por exemplo entre as 15h e as 16h, entre as 
18h30 e as 19h30); 
 
- Confirmar estado da bateria e ligação à internet; 
 
- Amenizar ambiente envolvente; 
 
- Colocar a pessoa em posição confortável; 
 
- Colocar prótese dentária, se aplicável; 
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- Colocar prótese auditiva e óculos, se aplicável. 
 
- Proteger o tablet com uma “mica”; 
 
- Realizar o contacto. 
 
 
 
Durante o contacto: 
 
- Manter privacidade da pessoa; 
 
- Manter privacidade de outras  pessoas doentes; 
 
- Manter privacidade dos profissionais e espaço físico. Após o contacto: 
- Descartar “mica”; 
 
- Desinfetar o tablet; 
 
- Desligar dados móveis ou internet; 
 
- Realizar registo no B-Simple®;  
 

 

Manutenção dos Tablets: 

- É da responsabilidade de todos a manutenção e bom funcionamento dos tablets, pelo que 

pedimos o máximo cuidado na sua manipulação. 
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APÊNDICE 7 – Regulamento sobre Utilização de Meios Comunicação e Equipamentos Eletrónicos 
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Regulamento sobre utilização de meios de comunicação e equipamentos eletrónicos  

 
• Horário de utilização: entre as 09h00 e as 22h00. A utilização de meios áudio visuais, à noite, 

diminui a qualidade do sono, sendo que esta é essencial no processo de recuperação. 
 

• Não é permitida a utilização do equipamento para fotografar ou filmar, a fim de preservar a 
intimidade e respeitar os direitos dos outros utentes. 

 

•  Se utilizar equipamentos áudio visuais, deverá usar fones e volume baixo, a fim de não 
incomodar outros utentes na sua convalescença e não interferir na prática dos cuidados de saúde. 

 

• Reduzir, ao mínimo, o número de pessoas aos quais irá ligar e o tempo da chamada. O 
telemóvel tem o intuito de promover a relação com os seus       j     familiares e/ou grupo de apoio no 
exterior, no entanto, o repouso é fundamental para a recuperação e melhoria do quadro clínico. 

 

 

• Todas as exceções a este regulamento devem ser combinadas com equipa de saúde. 
 
 
 
 

 

Data: / /  

 

Tomei conhecimento. 

Utente __  

Representante:_____________________________________________________ 

Profissional de Saúde________________________________________________ 
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APÊNDICE 8 – Triagem da condição de saúde 
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 Triagem da Condição de Saúde 

 

 

 

 

PERGUNTA SIM NÃO 

1. Tem ou teve febre nos últimos 10 dias? (temperatura ≥ 38oC) 
  

 
2. Tem ou teve tosse ou perturbação respiratória nos últimos 10 dias? (de 
novo ou agravamento do padrão habitual) 

  

3. Tem ou teve perda do olfato ou do paladar súbita nos últimos 10 dias? 
  

4. Encontra-se em quarentena ou em isolamento por indicação das 
autoridades de saúde? 

  

5. Tem alguma condição de saúde que o torne mais vulnerável? (transplante; 
quimioterapia; doença autoimune) 

  

Adaptação da Norma da DGS  nº 020/2020 de 09/11/2020 

 

 

 

Em caso afirmativo nas questões de 1 a 4 a visita está interdita. 

Em caso afirmativo na questão 5 a visita está desaconselhada. 

Em caso afirmativo nas questões de 1 a 3, aconselhar a contactar a Saúde 24 (808 242424). 
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APÊNDICE 9 - Guia de Acolhimento ao Familiar na UCIP COVID 
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APÊNDICE 10 - Consentimento Informado  
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 Consentimento Informado 
 
 

FAMILIAR DO UTENTE. (Colar etiqueta PC utente) 
 
 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 

informações ao profissional de saúde se não estiver completamente esclarecido. Verifique se 

todas as informações estão corretas. Se entender que tudo está em conformidade e se estiver de 

acordo, assine este documento. 

 

 

• Declaro ter compreendido os objetivos e riscos da visita. 
   
• Declaro ter percebido os procedimentos a seguir durante a visita. 
 
• Declaro ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o assunto e para 
todas elas ter obtido resposta esclarecedora. 
 
• Declaro ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais e do 
meu familiar se eu recusar esta solicitação. 
 
• Declaro ter-me sido dado tempo suficiente para reflectir sobre esta proposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
BI/CD n.º: ____________________________________, data/validade ___/___/_____ 
Grau de parentesco ou tipo de representação: ________________________________ 

 
________________(localidade), __/__/____  
Assinatura ______________________________ 
 
Assinatura profissional________________________________________________ 
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APÊNDICE 11 – Inquérito de Satisfação Familiar 
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO FAMILIAR 

 

A Unidade De Cuidados intensivos é o serviço de internamento onde se prestam cuidados de 
saúde altamente diferenciados. 

Pretende-se com este inquérito servir cada vez melhor a pessoa doente e a sua 
família/cuidador principal, visando alcançar o máximo de qualidade nos serviços que se 
prestam. Neste sentido é necessário contar com a sua preciosa colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E FAMILIARES 

1. Qual a sua idade?___________. 
2. Qual a idade do seu familiar? __________. 
3. Há quantos dias está/esteve o seu familiar na Unidade de Cuidados intensivos?______. 
4. Qual a relação que tem com a pessoa doente? Por favor assinale com uma cruz. 

 

Marido  Mãe  Amigo/a   

Mulher 
 Pai  Tio/a   

Parceiro/a 
 Irmã  Outro.  Qual? 

Filho/a 
 Irmão   

 

 

 

Pedimos que preencha o seguinte questionário com a máxima sinceridade a todas as questões. 

O questionário é totalmente anónimo. 

Após o preenchimento do inquérito coloque-o no envelope que lhe foi cedido e deposite-o numa 

caixa de correio ou então deposite-o na caixa que lhe for indicada pelo enfermeiro. 

Em caso de dúvida não hesite em pedir ajuda! 

Obrigado (a) pela sua colaboração! 
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5.Com que frequência visita ou foi visitar o seu familiar? 

Duas vezes por dia 
 

Uma vez por dia 
 

Dia sim, dia não 
 

No primeiro dia 
 

Outra. Qual? 

 

6.Sabe por que motivo está/esteve o seu familiar nos cuidados intensivos?  

 

Sim  

Não 
 

 

7.É a primeira vez que tem um familiar em Cuidados Intensivos? 

Sim 
 

Não 
 

 

Grupo II. CCFSS (Critical Care Family Satisfaction Survey) 

Por favor, assinale com uma cruz qual das 5 opções que melhor descreve a sua satisfação 
com os cuidados que você e o seu familiar receberam enquanto permaneceram na Unidade 
de Cuidados Intensivos. 
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NOTA: Devido à necessidade de restruturação física da Unidade de Cuidados 
Intensivos imposta pela situação pandémica, não dispomos atualmente de sala de 
espera, pelo que pedimos que ignore as questões 8 e 17. 

Muito Satisfeito 

1 

Satisfeito 

2 

Indeciso 

3 

Insatisfeito 

4 

Muito insatisfeito 

5 

 

 
 

1 2 3 4 5 

1. Sinceridade dos membros da equipa em relação à condição/estado de saúde do 
meu familiar. 

     

2. Disponibilidade dos médicos para falar comigo regularmente. 
 

     

3. Tempo de espera para obtenção de exames (análises e raios x). 
 

     

4. Tranquilidade por conhecer os enfermeiros do meu familiar. 
 

     

5. Possibilidade de participar nos cuidados ao meu familiar. 
 

     

6. Explicação clara dos exames, procedimentos e tratamentos. 
 

     

7. Rapidez dos elementos da equipa na resposta aos alarmes e pedidos de assistência.      
8. Limpeza da sala de espera. 

 
     

9. Apoio e encorajamento recebido durante o internamento do meu familiar na 
Unidade de Cuidados Intensivos. 

     

10. Respostas claras às minhas dúvidas. 
 

     

11. Qualidade dos cuidados ao meu familiar. 
 

     

12. Participação regular nas decisões que dizem respeito aos cuidados prestados ao 
meu familiar 

     

13. Disponibilidade dos enfermeiros para falarem diariamente comigo sobre os 
cuidados prestados ao meu familiar.  

     

14. Compreensão dos médicos face às necessidades do meu familiar. 
 

     

15. Privacidade durante o período de visitas. 
 

     

16. Preparação para a transferência do meu familiar da Unidade de Cuidados 
Intensivos. 

     

17. Tranquilidade da sala de espera. 
 

     

18. Flexibilidade dos horários de visita. 
 

     

19. Nível de ruído na Unidade de Cuidados Intensivos. 
 

     

20. Participação nas discussões/decisões sobre a recuperação do meu familiar. 
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Grupo III. RESPOSTAS LIVRES 

 

1. O que mais gostaria que soubéssemos de modo a melhorar o cuidado das pessoas 
internadas e das suas famílias? 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pode indicar o que correu menos bem durante o período em que o seu familiar esteve 
internado nos Cuidados Intensivos? 
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APÊNDICE 10- Resultados da Avaliação da Formação 
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Muito Bom
54%

Bom
46%

Questionário de Satisfação da Formação em Serviço - UCIP 1 

Nº de Respostas: 10 

1. NOME COMPLETO (se preferir manter o anonimato não responda) 

 

2. CONHECIMENTO INICIAL E EXPECTATIVAS 

 

2.1. Conhecimento sobre as temáticas abordadas, previamente à formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Correspondência entre as expectativas e os resultados da formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom
27%

Bom
64%

Suficiente
9%
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Muito Bom
64%

Bom
36%

Muito Bom
54%

Bom
46%

Muito Bom
64%

Bom
36%

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E MÉTODOS 

3.1. Interesse dos conteúdos apresentados 

 

 

 

 

 

3.2. Utilidade dos conteúdos apresentados no contexto da prática clínica 

 

 

 

 

 

3.3. Utilidade dos conteúdos programáticos aos objetivos definidos 
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Muito Bom
54%

Bom
46%

3.4. Adequação dos métodos pedagógicos ao tema 

 

 

 

 

 

 

3.5. Duração da ação de formação (adequação do tempo ao programa) 

 

 

 

 

 

 

4. FORMADORES 

4.1. Clareza da exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom
45%

Bom
55%

Muito Bom
36%

Bom
64%
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4.2. Domínio dos temas desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Incentivo à participação dos formandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Capacidade para esclarecer dúvidas 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom
45%

Bom
55%

Muito Bom
36%

Bom
46%

Suficiente
18%

Muito Bom
46%

Bom
45%

Suficiente
9%
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4.5. Bibliografia suficiente e adequada 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Pontualidade/cumprimento do horário das sessões 

 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO GLOBAL 

5.1. Concretização dos objetivos propostos 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom
64%

Bom
36%

Muito Bom
73%

Bom
27%

Muito Bom
73%

Bom
27%
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5.2. Globalmente a ação de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Que sugestões de melhoria gostaria de fazer? 

Respostas: 0 

 

7. Aconselharia outros profissionais a frequentar esta formação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Bom
73%

Bom
27%

Sim
100%
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APÊNDICE 11- Projeto de Estágio 
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Curso de Mestrado em Enfermagem 

Área de Especialização Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ESTÁGIO 

   

Discente:  

Tânia André, n.º 19734 

Docente:  

Professor Doutor Adriano Pedro 

Enfermeiras Supervisoras: 

Enfª Júlia Barradas 

 

 

 

janeiro 

2021 
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Curso de Mestrado em Enfermagem 

Área de Especialização: Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica 

 

Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Saúde 

Universidade de Évora – Escola Superior de Enfermagem São João de Deus 

Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 
 
 

Unidade Curricular: Estágio Final 
 
 

PROJETO DE ESTÁGIO 

Projeto de Desenvolvimento e Aquisição de Competências 

 

 Discente:  

Tânia André, n.º 19734 

Docente:  

Professor Doutor Adriano Pedro 

Enfermeira Supervisora-Clínica: 

Enfª Júlia Barradas 

 

Janeiro 

      2021  
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LISTA DE SIGLAS  

 
CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Entidade Pública Empresarial 

COVID-19 – Coronavirus Disease – 2019 

DGS- Direção Geral da Saúde 

EEEMCPSC – Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área da Pessoa 

em Situação Crítica 

MS – Ministério da Saúde 

OE – Ordem dos Enfermeiros 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PE – Projeto de Estágio  

SARS-CoV-2 - Síndrome Respiratória Aguda Grave - Coronavírus 2  

UC – Unidade Curricular 

UCIP1 – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da unidade curricular (UC) Estágio Final, inserida no terceiro semestre do 

Mestrado em Enfermagem com a especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa 

em situação crítica, no ano letivo 2020/2021, somos propostos a elaborar um projeto de estágio 

(PE) para aferir a qualidade e pertinência das atividades delineadas para a aquisição de 

competências. 

O Estágio Final constitui uma etapa fundamental para mobilizar os conteúdos das UC 

desenvolvidos ao longo do curso e integrá-los nas atividades a realizar durante a prática clínica 

em contexto real. Adicionalmente, esta etapa promove o desenvolvimento e a consolidação de 

conhecimento, aptidões e competências descritas no Planeamento da UC Estágio Final que, 

obrigatoriamente, se fundem com as competências comuns e competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área da Pessoa em Situação 

Crítica (EEEMCPSC) definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE), e com as competências 

referentes ao grau de Mestre. 

O PE que se apresenta constitui uma planificação sistemática, concisa, mas 

simultaneamente dinâmica e, necessariamente refletida, que transmite como pretendemos 

desenvolver e consolidar as competências referidas.   

Assim, o presente documento tem como objetivo geral, elaborar um plano para o 

desenvolvimento de competências do Estágio Final e como objetivo específico, refletir e 

delinear as atividades a implementar para as atingir. 

O Estágio Final decorre entre 18 de janeiro e 28 de maio do presente ano e é realizado 

na totalidade na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 (UCIP1) do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve, Entidade Publica Empresarial, doravante denominado de CHUA.  

Após um percurso profissional de 12 anos num Serviço de Urgência Polivalente, a seleção deste 

local de estágio prendeu-se ao facto de se percecionar que este serviço clínico venha a ser um 

excelente complemento para desenvolver a atividade formativa específica de acordo com as 

exigências do percurso de formação da Enfermagem Médico Cirúrgica – na área da pessoa em 

situação crítica. 

 A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde ([OMS], 2020) declarou a 

doença Corona Vírus Disease-2019 (COVID-19), causada pelo Coronavírus 2 da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), como uma pandemia que se traduziu num 
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verdadeiro desafio para o Sistema de Saúde Português e, obrigatoriamente, levou a uma 

reorganização, em particular, dos Serviços de Medicina Intensiva, dada a condição clínica das 

pessoas acometidas com esta síndrome. Tendo em conta esta situação de exceção, prevê-se que 

alguns elementos relativos à caracterização do contexto clínico, bem como ao planeamento de 

atividades a desenvolver durante o Estágio Final possam sofrer variações ao longo deste 

período, pelo que se reforça, que este projeto foi redigido com base na avaliação do momento 

presente. 

Este documento apresenta um capítulo dirigido à planificação das atividades a 

desenvolver para a aquisição de competências comuns e competências específicas do 

enfermeiro especialista e as competências de Mestre em Enfermagem. Segue-se a conclusão e, 

por fim, as referências bibliográficas.  

Na sua redação, foram consideradas as diretrizes do novo acordo ortográfico português 

(com exceção das citações diretas quando o autor citado não se regeu pelo mesmo), assim como 

as Normas de Elaboração e Apresentação de Trabalhos Escritos da Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Portalegre, que têm, de forma geral, como base estrutural os 

elementos preconizados na 7ª edição do Manual de Publicação da ‘American Psychological 

Association’.  
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1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

 Numa perspetiva de clarificação conceptual do termo «competência», Le Boterf 

(2003) afirma que, apesar do carácter complexo, mutável e redutor de uma única definição, a 

competência é resultante de uma combinação de quatro recursos cognitivos: os conhecimentos, 

as redes de informação, as redes de relacionamentos e o saber fazer. Para o referido autor, a 

competência surge associada ao saber agir com pertinência, saber integrar saberes múltiplos, 

saber mobilizar recursos, saber aprender a aprender, adaptar-se, assumir responsabilidades, 

saber antecipar as dificuldades, saber escolher na instabilidade e na urgência e enfrentar 

situações imprevisíveis, num determinado e específico contexto (Le Boterf, 2003). Ou seja, a 

competência consiste no último objetivo de vários objetivos que para ela contribuem.  

 Parece-nos relevante realçar como, na definição de enfermeiro especialista, está 

inerente a base conceptual do termo «competência» anteriormente exposta, já que, segundo a 

OE, o enfermeiro especialista é “um enfermeiro com um conhecimento aprofundado num 

domínio específico da Enfermagem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de 

vida e aos problemas de saúde, que demonstra níveis elevados de julgamento clínico, tomada 

de decisão, traduzidos num conjunto de competências clínicas especializadas relativas a um 

campo de intervenção” (Regulamento n.º 122/2011:8648). O conjunto de competências 

especializadas decorre do aprofundamento dos domínios de competências do enfermeiro de 

cuidados gerais e concretiza -se, em competências comuns e em competências específicas 

(Regulamento n.º 140/2019). 

Considerando os objetivos traçados, pretendemos apresentar, neste capítulo, um plano 

das atividades a realizar no decorrer do estágio, que oriente o nosso caminho de 

desenvolvimento, aquisição e consolidação das competências comuns e das competências 

especificas do EEEMCPSC, assim como das competências de Mestre. 

Assume-se, ao longo deste capítulo, as competências comuns e competências 

específicas do EEEMCPSC como objetivos em si, que norteiam este percurso, dado que essas 

visam promover “um enquadramento regulador para a certificação das competências e 

comunicar aos cidadãos o que podem esperar” (Regulamento nº 429/2018:19359). 

 

 



  

260 

2.2 Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Segundo o Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (artigo 3.º: 4745), as 

competências comuns do enfermeiro especialista são “demonstradas através da sua elevada 

capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo 

ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria”.  Os 

domínios das competências comuns passam pela responsabilidade profissional, ética e legal; 

melhoria contínua da qualidade; gestão de cuidados; e desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais.  

Tendo como base normativa e concetual o referido Regulamento, expomos a seguir as 

atividades a desenvolver ao longo do Estágio Final, apresentando-as na Tabela 1. 
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Tabela 1. Planeamento das Atividades a Desenvolver com Vista à Aquisição das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (baseado no Regulamento n. 

º140/2019 de 6 de fevereiro).  Fonte: Elaboração Própria 

DOMÍNIO COMPETÊNCIAS ATIVIDADES A DESENVOLVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADE 

PROFISSIONAL, 

ÉTICA E LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 

A1 – Desenvolve uma prática profissional 

ética e legal, na área da especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os 

princípios éticos e a deontologia profissional 

 
A2 – Garante práticas de cuidados que 

respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais 

- Leitura e revisão da Deontologia Profissional de Enfermagem e do Regulamento 

do Exercício Profissional dos Enfermeiros; 

- Leitura e revisão dos documentos relevantes para a prática clínica de Enfermagem 

no que diz respeito aos pressupostos jurídicos e do direito em saúde; 

- Consulta dos pareceres emanados pela OE que se debrucem sobre a ética, 

deontologia e normas legais da prática clínica; 

- Revisão dos conteúdos lecionados e mobilização de conhecimentos adquiridos na 

UC Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem; 

- Participação na tomada de decisão em equipa de questões éticas, legais e 

deontológicas que surjam na UCIP1; 

- Prestação e colaboração nos cuidados especializados de Enfermagem de acordo 

com os princípios éticos, legais e deontológicos de Enfermagem, atendendo ao 

respeito pela privacidade, confidencialidade, segurança, autodeterminação e pela 

individualidade de crenças e valores da pessoa; 

- Prevenção de situações que coloquem em risco o cumprimento dos direitos 

humanos 
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MELHORIA CONTÍNUA 

DA QUALIDADE 

 

 

 

B1 – Garante um papel dinamizador no 

desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da 

governação clínica 

 
B2 – Desenvolve práticas de qualidade, 

gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua 

 
B3 – Garante um ambiente terapêutico e 
seguro 

- Revisão dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e, alicerçado 

neste, o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica; 

- Revisão do Plano Nacional de Saúde, o Plano Nacional para a Segurança do 

Doente e os vários documentos que compõem a Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde; 

- Revisão dos conteúdos lecionados e mobilização dos conhecimentos adquiridos 

nas UCs de Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e Gestão em Saúde e 

Governação Clínica; 

- Consulta do Manual Hospitalar de Segurança do Doente elaborado pelo CHUA; 

- Exploração do processo de gestão dos recursos humanos, materiais e estruturais 

da UCIP1; 

- Conhecimento dos protocolos e normas em vigor na UCIP1, bem como dos 
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projetos e programas de melhoria contínua do serviço através de recolha de 

informação junto da Enfermeira Gestora e Enfermeiras Supervisoras; 

- Identificação do processo de notificação de erros/incidentes/eventos adversos do 

serviço; 

- Prestação de cuidados de Enfermagem especializados, de acordo com os 

protocolos e projetos implementados norteados pela prática baseada na evidencia, 

em concordância com as recomendações nacionais e normas de orientação 

clínica; 

- Promoção da manutenção de um ambiente seguro, focando a atuação preventiva 

dos potenciais riscos para a segurança da pessoa; 

- Realização de registos de enfermagem que reflitam a qualidade dos cuidados 

prestados; 

- Integração do plano de prevenção e controlo de Infeções Associadas aos 

Cuidados de Saúde do Hospital, com possíveis estratégias de melhoria na 

prestação de cuidados, se se proporcionar; 

- Realização de uma entrevista exploratória com as Enfermeiras Supervisoras de 

forma a identificar oportunidades de melhoria da qualidade; 

-  Realização de um projeto de intervenção em serviço no âmbito da segurança e 

da melhoria da qualidade; 

- Elaboração de um artigo científico acerca de uma das vertentes de cuidados da 

pessoa em situação crítica. 
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GESTÃO DOS 

CUIDADOS 

C1 – Gere os cuidados de enfermagem, 

otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde 

 

C2 – Adapta a liderança e a gestão dos 

recursos às situações e ao contexto visando a 

garantia da qualidade dos cuidados 

 

- Colaboração com os elementos da equipa multidisciplinar no âmbito da 

referenciação ou assessoria; 

- Desenvolvimento da capacidade de gestão de prioridades dos cuidados de 

Enfermagem; 

- Análise das funções do enfermeiro responsável de turno e colaboração na prática 

clínica, das dinâmicas e processos inerentes a esta função; 

- Colaboração com a Enfermeira Supervisora em funções de coordenação e gestão 

de equipa; 

- Análise e reflexão das formas de liderança de equipa adotadas; 

- Participação na delegação de tarefas nos profissionais funcionalmente dependentes 

bem como a sua supervisão; 

- Utilização dos recursos de forma adequada, eficiente, proporcional às necessidades 

de cuidados identificadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAGENS 
PROFISSIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a 
assertividade 
 
 

D2 – Baseia a sua práxis clínica 
especializada em evidência científica 

- Leitura e revisão dos conteúdos inerentes à UC de Desenvolvimento Pessoal; 

- Reflexão acerca dos comportamentos e atitudes pessoais relevantes à relação 

profissional; 

- Realização de momentos de auto-reflexão e de discussão com as Enfermeiras 

Supervisoras acerca do desenvolvimento de competências no âmbito dos 

cuidados de Enfermagem especializados; 

- Identificação de situações potencialmente geradoras de conflitos entre os 

elementos da equipa de saúde, caso surjam, com reflexão acerca de estratégias de 

resolução de conflitos; 



 
 

265 

- Identificação de lacunas formativas/de conhecimento, quer através da 

observação direta, quer através de momentos de partilha com as Enfermeiras 

Supervisoras; 

- Realização de pesquisa bibliográfica atualizada e válida para fundamentação da 

prática clínica especializada; 

- Prestação de cuidados de enfermagem baseados na evidência científica mais 

atual; 

- Participação em eventos formativos que sejam mais valias à prática clínica, 

caso venham a ocorrer; 

- Disponibilidade para a colaboração em projetos de investigação/melhoria 

contínua da qualidade, em curso durante o período temporal do estágio, caso 

ocorram. 

 

 

 



 
 

266 

             2.2 Competências Específicas do EEEMCPSC 
Segundo o Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (artigo 3.º: 4745), as 

competências específicas dos enfermeiros são as que “decorrem das respostas humanas aos 

processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada 

área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados 

às necessidades de saúde das pessoas”.  No que diz respeito ao EEEMCPSC, o alvo dos seus 

cuidados é a pessoa “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” (Regulamento n.º 429/2018:19362). Para dar resposta às 

necessidades manifestadas pela pessoa em situação crítica, o EEEMCPSC executa cuidados 

qualificados “permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e 

limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total” (Regulamento n.º 

429/2018:19362). 

As competências específicas do EEEMCPSC definidas no regulamento supracitado inserem-

se em três esferas de ação: 

1. Cuidados à pessoa, família/cuidador que vivenciam processos complexos de 

doença crítica e/ou falência orgânica; 

2. Resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação; 

3. Intervenção na prevenção e controlo da infeção e resistência aos 

Antimicrobianos. 

Tendo como base normativa e concetual o referido Regulamento, expomos a seguir as 

atividades a desenvolver ao longo do Estágio Final, apresentando-as na Tabela 2. 
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Tabela 2. Planeamento das Atividades a Desenvolver com Vista à Aquisição das Competências Específicas do EEEMCPSC (baseado no Regulamento n. º429/2018 de 16 de 

julho). Fonte: Elaboração própria. 
COMPETÊNCIAS ATIVIDADES A DESENVOLVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar 

processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica 

- Leitura e revisão dos conteúdos lecionados nas UCs específicas da área da especialidade; 

- Conhecimento dos critérios de admissão na UCIP1;  

- Conhecimento e execução das especificidades e procedimentos de Admissão, Avaliação 

Inicial, Processo de Enfermagem e Plano de Cuidados, bem como os inerentes registos através 

do sistema informático B-ICU.Care®; 

- Utilização da metodologia ABCDE na avaliação da pessoa em situação crítica (A- Airway, B-

Breathing, C-Circulation, D-Disability e E-Exposure); 

- Planeamento, gestão e implementação de cuidados terapêuticos complexos à pessoa em 

situação crítica; 

- Adquisição e /ou consolidação de conhecimentos e competências técnicas relacionados, 

particularmente, com: ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva; 

oxigenioterapia de alto fluxo; execução e interpretação de gasimetrias; colaboração na 

colocação de acessos intravasculares e cuidados na manipulação e manutenção; monitorização 

hemodinâmica invasiva e não invasiva;  avaliação do estado de consciência através da Escala 

de Coma de Glasgow e de Richmand Agitation-Sedation Scale; cuidados à pessoa com 

traqueostomia, cálculo da carga de trabalho de Enfermagem através do Sistema de 

Classificação em Cuidados Intensivos (Therapeutic Intervention Scoring System); 
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- Deteção de sinais de instabilidade clínica na pessoa em situação crítica, concebendo e 

executando respostas apropriadas, proporcionais e atempadas aos sinais identificados; 

- Prevenção e identificação precoce de complicações inerentes à prestação de cuidados à pessoa 

em situação crítica, concebendo e executando respostas apropriadas, proporcionais e 

atempadas às complicações identificadas;  

- Avaliação e monitorização da adequação da prestação de cuidados com reformulação do plano 

de cuidados; 

- Colaboração no transporte intrahospitalar e extrahospitalar da pessoa em situação crítica, caso 

ocorra; 

- Colaboração e demonstração de competências em contexto de Suporte Avançado de Vida 

(caso ocorra), pelas recomendações do European Ressuscitation Council; 

- Demonstração de conhecimentos e competências perante a pessoa em morte cerebral e 

manutenção do potencial dador de órgãos (caso se proporcione); 

- Respeito pela dignidade humana e valores inerentes, com promoção dos direitos humanos; 

- Identificação de sinais fisiológicos e emocionais sugestivos de ansiedade, dor e mal-estar; 

- Gestão diferenciada da dor, ansiedade e mal-estar, utilizando de maneira adequada recursos 

farmacológicos (sedação e analgesia) e não farmacológicos, decorrentes da situação crítica; 

 

- Utilização de estratégias facilitadoras de comunicação (verbal e não verbal), adaptando a 

comunicação ao estado clínico e ao contexto da prestação de cuidados, tanto para a pessoa que 

se encontra em situação crítica bem como para a família/pessoas significativas; 
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- Gestão da relação terapêutica estabelecida com a pessoa em situação crítica e com as suas 

famílias/pessoas significativas; 

2 – Dinamiza a resposta em situações de 
emergência, exceção e catástrofe, da conceção 
à ação 

- Compreensão do Plano de Resposta a Situações de Catástrofe do CHUA; 

- Conhecimento do Plano de Resposta a Situações de Catástrofe e de exceção da UCIP1; 

- Participação em ações de conceção ou de treino do plano de resposta a situações de catástrofe, 

de situações de exceção ou de emergência multi-vítima, caso estas ocorram durante a janela 

temporal do Estágio Final; 

- Participação em ações de formação externa, sobre situações de catástrofe, de exceção ou 

emergência multi-vítima, caso estas ocorram. 

3 -Maximiza a intervenção na prevenção e 
controlo da infeção e de resistência a 
antimicrobianos perante a pessoa em situação 
crítica e/ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à necessidade de 
respostas em tempo útil e adequadas 

- Revisão e consolidação dos conteúdos lecionados na UC de Enfermagem Médico-Cirúrgica 5 

- Leitura das Guidelines internacionais e nacionais, dos Feixes de Intervenção de Prevenção de 

Infeção emanadas pela DGS;  

- Leitura e revisão do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e da Resistência 

aos Antimicrobianos; 

- Demonstração de conhecimentos específicos na área da higiene hospitalar, no que concerne 

aos procedimentos e circuitos associados; 
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- Conhecimento da monitorização realizada pelo Gabinete de Coordenação Local e pelo elo de 

ligação da UCIP1; 

- Prestação de cuidados de Enfermagem especializados em consonância com as normas de boas 

práticas, normas de orientação clínica e as circulares emanadas pela DGS vigentes; 

- Participação em ações de formação no âmbito da Prevenção e Controlo de Infeções e da 

Resistência aos Antimicrobianos, que se realizem durante o período temporal do Estágio Final 
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              2.3 Competências de Mestre em Enfermagem 

Segundo o Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, emanado pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o grau de Mestre é conferido a quem: 

                   “a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

i) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva 
e aprofunde; 

ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 
muitos casos em contexto de investigação; 

iii) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados 
e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; 

b) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e 
sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

c)Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a 
elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e 
sem ambiguidades; 

d)Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto- -orientado ou autónomo. 

O grau de mestre é conferido numa especialidade, podendo, quando necessário, as 
especialidades ser desdobradas em áreas de especialização”. (p. 4162) 

 

O Ciclo de Estudos do Mestrado em Enfermagem define quais os objetivos de 

aprendizagem que o estudante deve atingir de forma a garantir que o grau de Mestre é 

conferido. Assim sendo, o Mestre em Enfermagem: 

“1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada; 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de Enfermagem baseada na evidência; 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 

de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 

responsabilidades éticas, profissionais e sociais; 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 

ao longo da vida; 

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 

multidisciplinares e intersectoriais; 

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 

dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 



 

272 

de saúde em geral e da Enfermagem em particular; 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.” (Universidade de Évora, 2015:24) 

 
Para a obtenção do grau de Mestre, consideram-se as atividades de natureza clínica já 

referidas nos pontos 2.1. e 2.2., que se complementam às atividades do âmbito da investigação, 

como a realização e publicação de um artigo científico e o desenvolvimento de um projeto de 

intervenção profissional, que será apresentado no Relatório Final. Este relatório de natureza 

profissional irá condensar todo o trabalho desenvolvido ao longo do percurso académico, com 

ênfase no Estágio Final, que será submetido a provas públicas para aprovação. 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração do PE permitiu a reflexão e a planificação das atividades que se pretende 

realizar para adquirir as competências de EEEMCPSC, assim como as competências de Mestre 

em Enfermagem. 

Considerando a articulação entre as UCs Estágio Final e Relatório, a avaliação deste PE 

e de desenvolvimento de competências será́ realizada no Relatório de Estágio sob a forma de 

análise crítica e reflexiva das atividades realizadas e competências adquiridas. 
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ANEXO 1 – Autorização do Conselho de Administração do CHUA 
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ANEXO 2 – Certificado de Comunicação Livre no XXIII Congresso Nacional de 
Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem 
Intensiva 
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ANEXO 3 – Certificado de Participação no VII Congresso Internacional de Cuidados 
Intensivos 
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ANEXO 4 – Certificado de Participação no Congresso Internacional de Controlo de 
Infeção 2021 
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ANEXO 5- Certificado de Participação no Webinar: “Ao encontro dos EEEMC em 
Tempos de Pandemia COVID-19” 
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ANEXO 6 – Certificado de Participação nos Webinars de Investigação em Enfermagem 
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ANEXO 7 – Certificado de Participação no Webinar: “Segurança nos Cuidados” 
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ANEXO 8 – Certificado de Participação no Webinar “Competências Avançadas e 
Diferenciadas: Novos desafios do Cuidar” 
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ANEXO 9 - Certificado de Presença no Workshop “Interpretação de Gasimetrias e 
Equilibrio Ácido-Base” 
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ANEXO 10 – Certificado do curso Suporte Avançado de Vida 
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ANEXO 11 – Certificado do Curso International Trauma Life Support 
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ANEXO 12 – Autorização da identificação Institucional para submissão do Relatório no 
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 
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