
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de 
Enfermagem Promotores da Segurança do 
Doente Crítico 

 

 

Lúcio André da Silva Reis  

Orientação: Profª Maria Antónia Rasa Correia da Costa 

 

                                          Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em 
Situação Crítica 

                                      Relatório de Estágio  

 

Beja, 2021 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de 
Enfermagem Promotores da Segurança do 
Doente Crítico 

 

Lúcio André da Silva Reis 

Orientação: Profª Maria Antónia Rasa Correia da Costa 

 

Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em 
Situação Crítica  

                                      Relatório de Estágio  

 

Beja, 2021 

   



 
 

jan-22 | Página 3 
 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de 
Enfermagem Promotores da Segurança do 
Doente Crítico 

 

 

Lúcio André da Silva Reis  

 

Relatório de Estágio especialmente elaborado para a obtenção do grau de Mestre e Especialização em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica 

 

 

Júri: 

 

Presidente: Doutora Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 

Arguente: Doutora Maria Alice Góis Ruivo 

Orientador: Mestre e Especialista Maria Antónia Rasa Correia da Costa 

 

 

 

 

 30 de dezembro de 2021 

 

 

  



 
 

 
jan-22 | Página 4 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…é bem certo que as palavras nunca estão à altura da 

grandeza dos momentos. 
 

José Saramago  

 

  



 
 

 
jan-22 | Página 5 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  
 
 

 

Este percurso não foi conseguido sozinho, por isso agradeço a quem me ajudou, incentivou, e 

demonstrou sempre disponibilidade…  

 

À professora Maria Antónia Rasa Correia da Costa, por todo o apoio, pela resiliência, 

orientação e disponibilidade demonstrada. 

À enfermeira supervisora clínica, pela aprendizagem, orientação, apoio, motivação, 

compreensão e empenho dedicado, mesmo perante a adversidade dos tempos vivenciados.  

À equipa da UCIP, pela disponibilidade demonstrada, com particular enfoque à equipa de 

enfermagem pela recetividade no seio da equipa, empatia e momentos de partilha. 

À minha família, com especial enfoque aos meus pais, que sempre estiveram presentes 

quando precisei e que sempre me encorajaram nos momentos mais difíceis.  

Aos amigos, simplesmente por estarem lá, por compreenderem as minhas ausências e que 

sempre mostraram um apoio incondicional, com recurso às palavras certas, a um sorriso e a 

um simples abraço. 

  



 
 

 
jan-22 | Página 6 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
 
Objetivo: Descrever as atividades e estratégias desenvolvidas durante o percurso académico e 

do Estágio Final, comprovando o seu contributo para a aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, bem como as competências de Mestre em 

Enfermagem.  

Metodologia: Análise descritiva incidindo sobre as principais atividades desenvolvidas durante 

o Estágio Final. Simultaneamente descreve-se a atividade major desenvolvida (Projeto de 

Intervenção Profissional), com recurso à Metodologia de Projeto e baseada no Modelo para 

Mudança da Prática Baseada em Evidências de June Larrabee.  

Resultados: Análise e reflexão das competências adquiridas ao longo do Estágio Final em 

contexto de uma Unidade de Cuidados Intensivos. Promoção da qualidade e segurança dos 

cuidados prestados à Pessoa em Situação Crítica, em contexto do desenvolvimento de um 

Projeto de Intervenção Profissional, através da elaboração de uma norma de enfermagem, bem 

como da otimização de registos clínicos do doente submetido a oxigenoterapia de alto fluxo por 

cânula nasal.  

Conclusão: Análise crítico-reflexiva do processo de aquisição e desenvolvimento de 

competências, com recurso às atividades desenvolvidas. Pretendemos promover a 

uniformização e uma melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem prestados 

ao doente crítico submetido a oxigenoterapia de alto fluxo, baseados em evidência científica.  

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Oxigenoterapia de Alto Fluxo por Cânula 

Nasal; Doente Crítico. 
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ABSTRACT 
 
 
Objective: Describe the activities and strategies developed during the academic path and Final 

Internship, proving its contribution to the acquisition and development of common and specific 

skills of the specialist nurse in Medical-Surgical Nursing: The Person in Critical Situation, as well 

as skills of Master in Nursing.  

Methodology: Descriptive analysis focusing on the main activities developed during the final 

stage. At the same time, the main activity developed (Professional Intervention Project) is 

described, using the Project Methodology, and based on the Evidence-Based Practice Change 

Model by June Larrabee.  

Results: Analysis and reflection of skills acquired during the Final Stage in the context of an 

Intensive Care Unit. Promotion of the quality and safety of care provided to the Person in Critical 

Situation, in the context of the development of a Professional Intervention Project, through the 

development of a nursing standard, as well as the optimization of clinical records of the patient 

undergoing high-flow oxygen therapy by nasal cannula.  
Conclusion: Critical-reflective analysis of the process of acquiring and developing skills, using 

the activities developed. We intend to promote standardization and an improvement in the quality 

and safety of nursing care provided to critically ill patients undergoing high-flow oxygen therapy, 

based on scientific evidence.  
 
Keywords: Medical-Surgical Nursing, Oxygen inhalation therapy, High flow nasal cannula, 

Critical Care 
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INTRODUÇÃO  

Este Relatório de Estágio (RE), surge no âmbito da Unidade Curricular Relatório, integrado 

no Plano de Estudos do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de 

Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica [EMC-PSC], 

a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja.  

 O presente relatório, irá contemplar a descrição, análise e reflexão crítica devidamente 

fundamentada das atividades que foram desenvolvidas ao longo do percurso formativo, com 

intuito de demonstrar que o desenvolvimento de competências comuns e específicas de 

enfermeiro especialista em EMC-PSC, bem como as competências de Mestre em Enfermagem 

foram adquiridas na sua globalidade.  

 Este percurso formativo comtempla no seu plano de estudos, dois momentos de ensino 

clínico, apenas foi realizado o último, designado por Estágio Final [EF], por nos ter sido concedido 

o reconhecimento e validação de competências do primeiro estágio, designado por Estágio em 

Enfermagem À Pessoa em Situação Crítica, na área da urgência, por sermos profissionais com 

uma vasta experiência nesta área há cerca de quatorze anos.  

Para o desenvolvimento deste EF, foi selecionada a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente [UCIP] de uma unidade hospitalar, tendo o seu início no dia 18 de novembro de 2020 

e respetivo términus a 30 de abril de 2021. Para nos acompanhar neste processo, foi designada 

uma Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica 

[EEEMC-PSC], com a função de supervisão clínica e acompanhamento neste processo de 

desenvolvimento de competências.  

De forma a proporcionar um maior ganho ao nível de aprendizagens, foi ainda solicitado um 

estágio de observação num Serviço Municipal de Proteção Civil [SMPC] com a duração de 24 

horas,  para podermos dar resposta à competência específica “Dinamiza a resposta em situações 

de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação”, segundo o regulamento de 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC, conforme regulamento 

429/2018 de 16 julho de 2018 (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018a, p.19359). Foi ainda 

solicitado um outro estágio de observação no Grupo de Coordenação Local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos [GCL-PPCIRA], do 

mesmo hospital onde decorreu o ensino clínico, para dar resposta a outra competência 
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específica, porém o mesmo veio recusado, devido à situação pandémica que o país atravessava 

nos meses supracitados.  

Este percurso iniciou-se com a elaboração de um Projeto de Estágio [PE] (APÊNDICE I) 

conforme regulamento do Planeamento do Estágio Final (Santiago et al., 2020) onde traçamos 

os objetivos que nos propomos atingir, assim como as estratégias e atividades a desenvolver de 

acordo com plano estratégico de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e 

específicas do EEEMC-PSC, bem como as competências de Mestre em Enfermagem, de acordo 

com os respetivos regulamentos. Elaboramos ainda um Projeto de Intervenção Profissional [PIP] 

(APÊNDICE II), subordinado à temática «Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de 

Enfermagem promotores da segurança do doente crítico» em consonância com a linha de 

investigação definida para o Curso de Mestrado, intitulada “Segurança e Qualidade de vida”, da 

qual consta no planeamento da Unidade Curricular [UC] (Santiago et al., 2020). Relacionado com 

o desenvolvimento do PIP, foi ainda elaborado um artigo científico (APÊNDICE III) sobre a 

mesma temática, o qual já foi submetido um resumo para uma comunicação livre, num 

congresso.   

Uma das funções vitais, que mais constantemente se encontra comprometida no doente 

crítico, é a função respiratória com uma instalação e evolução bastante rápida para uma 

Insuficiência Respiratória [IR]. Esta pode ser classificada de dois tipos, a insuficiência 

respiratória, hipoxémica, em que as trocas gasosas se localizam na barreira alveolocapilar, tendo 

como desfecho a hipóxia, sendo que o seu principal tratamento, consiste na administração de 

oxigénio através dos variadíssimos dispositivos disponíveis. A insuficiência respiratória 

hipercápnia, apresenta-se pela elevação dos valores da pressão parcial do dióxido de carbono 

[PaCO2] e também pela descida da pressão parcial de oxigénio [PaO2], sendo que no seu 

principal tratamento está o restabelecer do equilíbrio entre a capacidade neuromuscular e a carga 

ventilatória, otimizando a primeira e reduzindo a segunda.  

 A oxigenoterapia de alto fluxo, tem-se vindo a impor como uma alternativa à oxigenoterapia 

mais concomitantemente utilizada, por esta ser de fácil manuseio e aplicação, e bem aceite por 

doentes e profissionais de saúde. A oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal representa um 

novo sistema de oxigenação a ser utilizado no tratamento de emergências respiratórias, 

conforme a mais recente evidência, sobressaindo-se no tratamento da insuficiência respiratória 

hipoxémica aguda, no período que antecede a entubação endotraqueal, no período pós-

extubação, é também uma opção à ventilação não invasiva e está comprovado que reduz a 

necessidade de intubação (Kang et al., 2020). 

O principal efeito da oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal é o de limpar 

continuamente o espaço morto nasofaríngeo, permitindo a libertação de dióxido de carbono e 

concomitantemente melhorando a ventilação alveolar e consequentemente a oxigenação.  
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A oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal ao ser uma técnica não invasiva, vai acarretar 

menos custos, menor tempo de internamento hospitalar e consequentemente menor número de 

complicações associadas, em comparação com o que se verifica numa ventilação mecânica 

invasiva. As principias contribuições da oxigenoterapia de alto fluxo são, permitirem uma maior 

autonomia do doente, maior conforto, melhoria da oxigenação, diminuição do esforço respiratório 

e um aumento do volume corrente, apontando na direção de um prognóstico mais favorável.  

É com base nestes princípios que surge a pertinência de abordar esta temática.  

Este relatório de Mestrado tem como objetivo geral descrever as atividades e estratégias 

desenvolvidas durante o percurso académico e estágio final, demonstrando assim todo o seu 

contributo para a aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do 

EEEMC-PSC e respetivas competências de Mestre em Enfermagem. De modo a alicerçar este 

objetivo, designamos como objetivos específicos, descrever o contexto clínico onde decorreu o 

EF, explanar as diferentes etapas de elaboração do PIP e por fim realizar uma análise crítico-

reflexiva fundamentada sobre o processo de aquisição de competências comuns, específicas, 

bem como as de Mestre em Enfermagem no contexto da PSC.  

Optou-se por estruturar o presente RE em três grandes capítulos. Assim no primeiro capítulo 

faz-se um enquadramento conceptual e teórico, onde se retrata o Modelo para Mudança da 

Prática Baseada em Evidências de June Larrabee (2011) fazendo ainda uma alusão à qualidade 

em saúde e à segurança dos cuidados. No segundo capítulo abordamos o desenvolvimento do 

EF, iniciando-se com uma caracterização da instituição e do próprio serviço onde se desenvolveu 

o estágio, com alusão à sua estrutura, recursos, humanos e físicos; análise de produção de 

cuidados e análise do estágio da Proteção Civil. Damos especial enfase ao desenvolvimento do 

PIP, nomeadamente da identificação da problemática e das suas fazes de Metodologia de 

Projeto. Por fim no terceiro capítulo, é realizada uma análise fundamentada e crítico-reflexiva 

sobre o processo de aquisição de competências na área da Especialidade e do Mestrado. A 

conclusão não mais é que um balanço final da trajetória percorrida ao longo deste mestrado e 

que culmina com a entrega deste relatório.  

Salienta-se que o presente RE está redigido em concordância com o novo acordo ortográfico 

de Lingua Portuguesa, excetuando as citações dos autores, no qual se mantém o texto original, 

cumprindo com as normas e diretrizes de referenciação bibliográfica da American Psychological 

Association [APA], 7ª edição (APA, 2020). A formatação do mesmo obedece às normas de 

elaboração de trabalhos escritos do Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de 

Saúde de Portalegre (Arco et al., 2018).  
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1. ENQUADRAMENTO CONCETUAL E TEÓRICO  
 

A investigação enquanto área de produção de conhecimento, tem a capacidade de 

desenvolver e validar teorias contribuindo para a definição de conceitos e questões relacionadas, 

com o desígnio de atestar a sua utilidade prática (Fortin et al., 2009). Podemos mesmo afirmar 

que a investigação “reúne a disciplina como campo de conhecimentos, a teoria como campo de 

organização dos conhecimentos e a prática profissional como campo de intervenção e de 

investigação” (Fortin et al., 2009, p.16). Assim, as teorias são responsáveis por sustentarem a 

investigação e a sua aplicabilidade na prática, enquanto a investigação terá ao seu cargo o 

desenvolvimento da teoria e a sua verificação (Fortin et al., 2009).  Já para Nunes (2018) a 

existência da enfermagem é sustentada pela teoria, enquanto disciplina, sendo esta crucial para 

a prática e desenvolvimento da profissão.  

A sustentabilidade da prática desenvolvida diariamente, é o resultado da junção da 

investigação científica com os modelos teóricos, proporcionando um método metodológico 

importante na área da enfermagem, com expressão na prestação de cuidados ao doente (Tomey 

& Alligood, 2004).  

De acordo com o regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em 

EMC-PSC, o enfermeiro especialista deve distinguir-se pela excelência no seu exercício 

profissional, recorrendo a um quadro de referências que suportem a sua prática (OE, 2015a).  

Tendo em reflexão o referencial teórico para o desenvolvimento do PIP, assim como alicerce 

do processo de desenvolvimento de competências, foi necessário selecionar um modelo que se 

ajustasse, essa escolha recaiu sobre o Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências 

de June Larrabee (2011).  

O presente capítulo tem como principal objetivo, a explicitação das bases teóricas e 

conceptuais, que vão sustentar o presente trabalho.  
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1.1 - MODELO PARA MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS – MODELO TEÓ-

RICO DE JUNE LARRABEE  

 

A primeira versão do Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidência, surgiu por 

Rosswurm & Larrabee (1999), após se aperceberem que os profissionais de saúde tinham 

fragilidades em selecionar e sintetizar evidência e extrapolar para a sua prática. Atualmente, 

utilizamos a revisão do modelo que foi efetuada em 2011, fruto da experiência de Larrabee na 

aplicação do modelo previamente criado, da sua orientação e formação de estudantes e 

enfermeiros e da experiência que tinha da aplicação do anterior modelo. Esta nova versão, veio 

introduzir o conceito de melhoria continua da qualidade em enfermagem. Na procura incessante 

da excelência dos cuidados, tem sido de uma forma reiterada defendida a Prática Baseada em 

Evidências [PBE], com o foco na melhoria da qualidade dos cuidados e os resultados nos 

doentes. A qualidade é “a presença de atributos socialmente aceites, desejados no âmbito da 

multifacetada experiência holística de ser e fazer” (Larrabee, 2011, p. 14), e abrange os conceitos 

de valor, beneficência, prudência e justiça. Assim é possível inferir que a excelência dos cuidados 

é uma obrigação ética dos profissionais de saúde (Larrabee, 2011). 

A PBE “é a utilização simultânea da experiência clínica e da melhor evidência clínica externa 

advinda da pesquisa sistemática, para guiar a tomada de decisão clínica e simultaneamente 

considerar os valores do paciente” (Larrabee 2011, p.24)  

Este modelo da PBE permite a identificação e resolução das necessidades centralizadas no 

doente, utilizando sempre o conhecimento e experiência do enfermeiro à luz da mais recente 

evidência científica, com efeitos nos processos de tomada de decisão, segurança e qualidade 

dos cuidados (Larrabee, 2011).  

O modelo para a Mudança da PBE, consiste num modelo teórico centralizado nos 

Stakeholders1, que engloba seis etapas que não têm que ser necessariamente lineares 

(Larrabee, 2011).  

 

Etapa 1 - Avaliar a necessidade de mudança da prática 
Consiste em identificar os intervenientes do problema da prática, extraindo dados internos 

da mesma e comparando esses mesmos dados internos com dados externos para comprovar a 

necessidade de mudança da prática. A identificação do problema deve ser feita, interligando-a 

às intervenções e aos resultados.  

 

 
1 Stakeholders – Pessoas que têm interesse no resultado de uma prática de saúde. Inclui os pacientes e 
suas famílias, os profissionais de saúde, os líderes do sistema de cuidados de saúde e outros trabalhado-
res do sistema de saúde. (Larrabee, 2011, p.241) 
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Etapa 2 - Localizar as melhores evidências  
Deve-se identificar o tipo e fontes de evidência, revendo os conceitos das pesquisas, 

planeando a pesquisa e conduzi-la.  

 

Etapa 3 - Fazer uma análise crítica das evidências 
Realizar uma análise crítica e avaliar a força das evidências. Deve-se resumir as melhores 

evidências, avaliando quanto à viabilidade, benefícios e riscos da inclusão na prática.  

 

Etapa 4 - Projetar a mudança da prática 
Definir a mudança proposta, identificando os recursos necessários, planeando a avaliação 

bem como a implementação das mudanças.  

 

Etapa 5 - Implementar e avaliar a mudança da prática 
Executar o estudo, avaliando o processo, resultados, custos e ainda chegar a conclusões e 

recomendações.  

 

Etapa 6 - Integrar e manter a mudança da prática  
Comunicação da mudança, integrar na nova prática e fazer monitorizações constantes e 

disseminar os resultados do projeto.  

 

O objetivo primordial dos enfermeiros é prestar cuidados de saúde de excelência aos 

doentes, para isso devem realizar atividades que conduzam à mudança para a prática baseada 

em evidências, como é o caso de ler artigos recentes, discutindo-os com os pares, realizar 

sessões e/ou formações pedagógicas, fazer cursos em áreas que suscitem a mudança. Para 

Larrabee (2011) devemos nos pautar por ter uma postura de interesse, de mudança de práticas, 

de melhorar a qualidade dos cuidados prestados, assim bem, como de evoluir.  

O Modelo para Mudança da PBE, integra um modelo teórico, no qual promove a investigação 

em saúde, tendo como meta a melhoria da qualidade dos cuidados, o que vai dignificar a 

enfermagem enquanto disciplina do conhecimento. É de ressalvar que este modelo, requer uma 

aquisição de conhecimentos prévios por parte dos enfermeiros, como forma de os habilitar 

(Larrabee, 2011).  

Uma das áreas no qual o Modelo para Mudança da PBE, já demonstrou ter sucesso é na 

área do doente em situação crítica, com vários projetos já executados por equipas de enfermeiros 

de cuidados críticos, nomeadamente na utilização de bólus de solução salina previamente à 

aspiração traqueal, incidência de complicações no pós-operatório, avaliação da sedação, 
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higienização oral, redução da contaminação na administração da nutrição entérica (Larrabee, 

2011).  

Desta forma consideramos que este modelo é adequado para a área de prestação de 

cuidados ao doente crítico, quer seja em contexto de investigação ou de prática clínica, bem 

como na fundamentação e alicerce no desenvolvimento do PIP e uma mais-valia no que se refere 

ao desenvolvimento de competências na área do doente crítico.  

 

 

1.2 - QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DOS CUIDADOS 

 

Nos últimos anos temos verificado um progresso ao nível das políticas da saúde que 

tendencionalmente tem convergido para a sustentabilidade e eficiência dos serviços de saúde, 

nomeadamente na universalidade e equidade no acesso e na qualidade dos cuidados prestados, 

com o intuito de promover uns cuidados de excelência e melhorar os cuidados de saúde 

prestados às populações (Silva, 2012).  

Para a Organização Mundial de Saúde [OMS], qualidade em saúde é vista como um serviço 

que contem profissionais de saúde que refletem um elevado nível de excelência, associados a 

um risco mínimo, resultando numa maior saúde nos utentes e na utilização eficientes dos 

recursos existentes (OMS, 2006).  

Podemos definir qualidade em saúde como “a prestação de cuidados acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que tem em conta os recursos disponíveis e 

consegue a adesão e satisfação do cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às 

necessidades e expectativas do cidadão” (Ministério da Saúde [MS], 2015a, p. 13551).  Os 

cuidados de saúde devem ser adaptados às necessidades das pessoas, e prestados com o 

máximo de rigor, indo sempre de encontro às suas expetativas. 

A Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, está inserida no Departamento 

da Qualidade na Saúde da Direção Geral da Saúde [DGS] e diz-nos que a qualidade e a 

segurança do sistema de saúde são “uma obrigação ética porque contribuem decisivamente para 

a redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, das escolhas 

da inovação, da equidade e do respeito com que esses cuidados são prestados” (MS, 2015a, 

p.13351) 

Fazendo uma analogia com o que nos diz a Lei de Bases para a Saúde, constatamos que 

um dos direitos das pessoas é ter acesso aos cuidados de saúde com “prontidão, e no tempo 

considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica 
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disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde” (Assembleia da 

República [AR], 2019, p.56). 

Assim os princípios da qualidade em saúde, segundo Larrabee (2011) vão de encontro com 

o descrito anteriormente pois segunda a mesma a  
“definição de qualidade integra os princípios éticos de valor, beneficência, prudência e 

justiça e quando aplicada ao cuidado de saúde, pode-se inferir que a busca de uma 

assistência de alta qualidade ou excelente é uma obrigação ética tantos dos 

enfermeiros como de outros profissionais de saúde” (p.15)  

em atividades que possam conduzir a uma prática baseada em evidências, com o intuito de 

prestar os melhores cuidados aos utentes de forma individualizada (Larrabee, 2011).  

As políticas de saúde em Portugal seguem as diretrizes do Plano Nacional para a Segurança 

dos Doentes [PNSD] e acompanham os princípios e orientações da Estratégia 2020 da 

Organização Mundial de Saúde para a Região Europeia (MS, 2015a). Este PNSD 2015-2020 

tem como missão ajudar os gestores e clínicos do Serviço Nacional de Saúde [SNS] na aplicação 

de métodos e na pesquisa de objetivos e metas que venham ajudar na melhoria da gestão dos 

riscos associados à prestação de cuidados (MS, 2015a) 

Com o intuito de fazer cumprir as melhores práticas clínicas e zelar pela segurança dos 

cuidados prestados, todos os anos, as diversas comissões de qualidade e segurança existentes 

nos diferentes setores da saúde (hospitais, centros de saúde), são obrigados a elaborar planos 

e relatórios anuais sobre o planeamento e as atividades desenvolvidas de acordo com as 

prioridades definidas pela Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde [ENQS] (MS, 2015a). 

A ENQS 2015-2020 tem a missão de “potenciar e reconhecer a qualidade e a segurança da 

prestação de cuidados de saúde, para garantir os direitos dos cidadãos na sua relação com o 

sistema de saúde” (MS, 2015a, p. 13552).  

Assim a ENQS 2015-2020, tem como prioridades estratégicas de atuação: 

“a) Enfoque nas intervenções locais, nos serviços, unidades prestadores e 
instituições; b) Melhoria da qualidade clínica e organizacional; c) Aumento da adesão 
a normas de orientação clínica; d) Reforço da segurança dos doentes; e) Reforço da 
investigação clínica; f) Monitorização permanente da qualidade e segurança; g) 
Divulgação de dados comparáveis de desempenho; h) Reconhecimento da qualidade 
das unidades de saúde. i) Informação transparente ao cidadão e aumento da sua 
capacitação” (MS, 2015a, p. 13552) 

O PNSD 2015-2020, tem como meta atingir os seguintes objetivos estratégicos: Aumentar a 

cultura de segurança do ambiente interno; Aumentar a segurança na comunicação; Aumentar a 

segurança cirúrgica; Aumentar a segurança na utilização da medicação; Assegurar a 

identificação inequívoca dos doentes; Prevenir a ocorrência de quedas; Prevenir a ocorrência de 

ulcera de pressão; Assegurar a prática sistemática de notificação, análise e prevenção de 

incidentes; Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos (MS, 2015b, p. 

3882). 
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Os profissionais que desempenham as suas funções nas instituições de saúde, 

nomeadamente os enfermeiros, e sendo estes considerados uma parcela considerável de 

trabalhadores, representando um eixo suficientemente robusto, têm um papel fulcral no incentivo 

à cultura de segurança, utilizando para isso a mais recente PBE (Larrabee, 2011). 

No que respeita à segurança, a Ordem dos Enfermeiros [OE] refere através dos Enunciados 

Descritivos dos Cuidados de Enfermagem Especializados em PSC que “na procura permanente 

da excelência no exercício profissional, o enfermeiro especialista previne complicações para a 

saúde da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica” (OE, 

2015a, p. 17242). Isto vem ao encontro daquilo que já foi amplamente referido, que os cuidados 

prestados pelos enfermeiros têm na segurança o seu alicerce. Através do Regulamento de 

Competências Especificas do EEEMC na área de enfermagem à PSC, no que respeita à 

qualidade e segurança, pode-se ler “tendo como finalidade a melhoria da qualidade de vida da 

pessoa, os cuidados especializados em enfermagem Médico-cirúrgica exigem a conceção, 

implementação e avaliação de planos de intervenção (..), prevenindo complicações e eventos 

adversos” (OE, 2018a, p.19360).  

Em suma podemos afirmar que as políticas de saúde corretas, um maior investimento na 

área, um maior acesso a recursos humanos, físicos e tecnológicos e um maior incitamento na 

área da investigação podem-nos levar a melhorar a qualidade e segurança dos cuidados 

prestados, com a excelência merecida.   

 

 

1.3 – OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO POR CÂNULA NASAL 

  

Segundo a OE: 

 “A pessoa em situação crítica é aquela cuja vida está ameaçada por falência ou 
eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de 
meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica. Os cuidados de 
enfermagem à pessoa em situação crítica são cuidados altamente qualificados 
prestados de forma contínua à pessoa com uma ou mais funções vitais em risco 
imediato, como resposta às necessidades afetadas e permitindo manter as funções 
básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a 
sua recuperação total” (OE, 2018a, p.19362). 

No doente crítico, uma das funções vitais que mais comprometimento tem é a função 

respiratória. A insuficiência respiratória tem uma instalação e progressão rápida, levando a uma 

deterioração do estado de saúde do doente.  

A IR pode ser vista como a incapacidade de o sistema respiratório efetuar as trocas gasosas, 

oxigenação e/ou eliminação do dióxido de carbono, e pode tratar-se de um problema agudo ou 

crónico (Ponce & Mendes, 2015).  
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Ainda para os mesmos autores, conforme seja o tipo de IR assim vamos eleger o tipo de 

abordagem terapêutica dirigida e consequentemente proceder à sua avaliação. Pois, só através 

de uma avaliação rigorosa e sistematizada, é que iremos decidir sobre qual o tratamento de 

eleição, tendo sempre por base a gravidade da situação que a pessoa se encontra (Ponce & 

Mendes, 2015).  

A insuficiência respiratória do tipo I, também conhecida por insuficiência respiratória 

hipoxémica é aquela mais frequente, resulta naquilo que se designa de shunt intrapulmonar por 

preenchimento alveolar. A insuficiência respiratória do tipo II, também conhecida por insuficiência 

respiratória hipercápnica, resulta geralmente da hipoventilação alveolar (Ponce & Mendes, 

2015).  

Atualmente existe uma ampla variedade de dispositivos para fornecimento de oxigénio, 

contudo alguns desses métodos apresentam desvantagens/limitações, como no caso de fluxos 

de oxigénio superiores a 15L/min para tratamento de hipoxémias graves (Helviz et al., 2018; Dres 

et al., 2017).  

Para Siela & Kidd (2017) em relação à oxigenoterapia, existem variadíssimos dispositivos 

utilizados para a administração de oxigénio. A seleção será influenciada quer pela condição da 

pessoa, quer pela Fração Inspiratória de Oxigénio [FiO2] necessária.  

A concentração de oxigénio fornecido pode ser classificada da seguinte forma: baixa (<35%), 

moderada entre (35% e 60%) e elevada ou de alta concentração acima dos (60%) (Siela & Kidd, 

2017).  

Mais recentemente surgiu a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal, com a capacidade 

de gerar fluxos até 60L/min, de uma forma não invasiva (Dres et al., 2017).  

O Alto fluxo por cânula nasal pode fornecer o fluxo total de ar para satisfazer as 

necessidades de volume inspiratório da pessoa, e ainda as necessidades de concentração de 

oxigénio a administrar, passando a ser um precioso recurso comparativamente a outros 

dispositivos de administração de oxigénio não invasivos (Siela & Kidd, 2017). 

A oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal, surgiu pela primeira vez para ser usada em 

neonatos, passando rapidamente também a ser utilizada em adultos pelos seus benefícios 

(Helviz et al., 2018). Este dispositivo permite fornecer uma mistura de ar e oxigénio com uma 

fração inspirada de oxigénio variando entre os 21%-100%, e é aquecido até aproximadamente à 

temperatura do corpo, ou seja, pode variar entre os 31ºC e os 37ºC, passando humidificado, 

aquecido e em altos fluxos, por meio de uma cânula nasal (Dres et al., 2017).   Isto vai permitir 

efeitos fisiológicos efetivos, incluindo um FiO2 constante, gerar uma Pressão Expiratória Final 

Positiva [PEEP], redução do espaço morto anatómico, melhoria significativa da depuração 

mucociliar, redução do trabalho respiratório, e uma melhoria do recrutamento alveolar, 
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favorecendo desta forma a melhoria dos resultados clínicos (Helviz et al., 2018; Matsuda et al., 

2020; Kang et al., 2020).      

O ar ao ser fornecido com taxas de fluxo elevadas, através da cânula nasal e diretamente 

para a nasofaringe, vai beneficiar a melhoria da eliminação do Dióxido de Carbono [CO2] (Dres, 

et al., 2017). 

A opção de oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal, cada vez mais é usada à luz da 

mais recente evidência, no tratamento da insuficiência respiratória hipoxémica aguda, na 

exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica [DPOC], nos doentes imunodeprimidos, e 

no pós-extubação imediato (Dres et al., 2017; Kang et al., 2020). 

Ao serem utilizados dispositivos de administração de oxigénio, utilizando técnicas menos 

invasivas, como é o caso do alto fluxo, evitam-se longos períodos de internamento, como o que 

se verifica na ventilação mecânica invasiva. Este novo dispositivo, permite que o doente tenha 

um maior conforto, seja mais autónomo, alcançando uma eficácia favorável, e projetando sempre 

para um prognóstico favorável.  

Os enfermeiros destacam-se cada vez mais, por assumirem uma posição de destaque no 

que concerne ao conhecimento sobre os dispositivos utilizados, nomeadamente com os métodos 

de fornecimento de oxigénio e com os riscos associados, bem como com as complicações que 

advém. Assim estes profissionais de saúde, tem um papel primordial no seio da equipa 

multidisciplinar de forma a garantir uma adequada oxigenação à PSC (Siela & Kidd, 2017).  

Desta forma, podemos inferir que a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal é uma 

mais-valia e uma opção completamente válida e segura na administração de oxigénio à PSC, 

proporcionando esta, uma situação de conforto ao doente, até então não disponível através das 

técnicas existentes, nomeadamente a oxigenoterapia convencional e a ventilação mecânica não 

invasiva.   

É com base nestes princípios que surge a pertinência de abordar esta temática.  
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2. DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO FINAL  

 

O EF iniciou-se a 18 de novembro de 2020 e teve o seu términus a 30 de abril de 2021, 

contando com as interrupções, conforme calendário letivo, e uma interrupção abrupta no período 

de 18 de janeiro a 12 de fevereiro, que se deveu ao estado pandémico no qual o país estava 

mergulhado e que se refletiu num acréscimo considerável do número de casos de pessoas 

infetadas com o Síndrome Respiratória Aguda Grave – Coronavírus [SARS Cov2], e 

consequentemente pela elevada taxa de ocupação nas Unidades de Cuidados Intensivos [UCI], 

tendo o Enfermeiro gestor, comunicado que por decisão do Conselho de Administração 

Hospitalar, os estágios estariam suspensos. Foi um duro golpe no percurso de aprendizagem e 

sedimentação de conhecimentos, mas francamente compreensível e aceitável, pois os serviços 

estavam constantemente a ser desmantelados para possibilitar a admissão de  doentes com a 

patologia de SARS Cov2. O objetivo geral deste EF é a obtenção e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas de EMC-PSC e de Mestre em Enfermagem, bem como 

desenvolver e implementar um PIP no serviço onde se desenvolve o estágio, no caso concreto, 

a UCIP da unidade hospitalar. Este capítulo visa fazer um breve enquadramento da instituição 

Hospitalar, bem como do serviço onde decorreu o EF, dando enfase à sua estrutura, recursos 

físicos, materiais e humanos, uma análise de gestão e produção de cuidados, análise do estágio 

de observação na Proteção Civil, bem como da atividade major desenvolvida ao longo do EF, 

através do PIP, com as várias etapas de projeto. Este segue a metodologia de projeto, que 

simplifica a leitura e redação do mesmo, encontrando-se dividido em cinco etapas, que são elas: 

elaboração de diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento de atividades e 

execução, avaliação e divulgação de resultados. O objetivo major é obtenção de conhecimentos, 

competências e habilidades à luz da mais recente evidência científica disponível, que permitam 

solucionar o problema/situação (Ruivo et al., 2010). 
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2.1– INSTITUIÇÃO DE ESTÁGIO 

 

A unidade hospitalar, enquadra-se num Centro Hospitalar, com Entidade Pública 

Empresarial [EPE], fazendo parte do SNS, e é a única instituição hospitalar pública na região. 

Este foi criado em 2017, através do decreto-lei 101/2017 (MS, 2017a), fazendo parte integrante 

do setor empresarial do estado. Este veio substituir, o anterior Centro Hospitalar, no qual teve a 

sua origem, no ano de 2013, altura em que houve a fusão das então distintas, unidades 

hospitalares (MS, 2013a). 

Atualmente além de integrar as três unidades hospitalares, faz ainda parte integrante o 

Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, [CMRS] e os Serviços de Urgência Básicos 

[SUB], quatro na região, e através do consórcio com a Universidade do Algarve através do Center 

for Biomedical Research 1 (CBMR) e do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, foi 

criado o que hoje se denomina o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 

Algarve (CHUA, 2020a). 

No que concerne à resposta assistencial à população na região, esta é a unidade hospitalar 

de referência, para uma prestação de cuidados de saúde diferenciados, englobando os 16 

concelhos e abrangendo uma população de cerca de 450 000 habitantes, podendo mesmo esta 

vir a triplicar na época da sazonalidade do turismo (CHUA, 2021; CHUA, 2020a). 

 

 

 
Figura 1 – Distribuição Geográfica das diversas estruturas físicas da unidade hospitalar.  
Fonte: CHUA, 2020c  
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A unidade hospitalar descreve como sua visão “afirmar a sua excelência na prestação de 

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

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

academia” (CHUA, 2020a, p.7). 

A prestação de cuidados e atividade desenvolvida por esta unidade hospitalar, assenta numa 

série de valores e princípios tais como:  
“- Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para 

a população que serve; 

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

- Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza; 

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

- 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 afetiva criação de valor em saúde; 

- Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para 
a sustentabilidade da instituição” (CHUA, 2020b, p.23). 

É notória a grande importância pela humanização dos cuidados à população e aos 

profissionais, que esta instituição de saúde demonstra, tendo os seus alicerces nos seguintes 

pressupostos: segurança do doente; melhoria continua dos processos, gestão da dor, cuidados 

humanizados; comunicação assertiva, informação e fidelização do doente (SNS, 2021). Tais 

pressupostos só são atingíveis através do empenho e dedicação por parte dos profissionais de 

saúde.  

A unidade hospitalar encontra-se dividida em sete departamentos: medicina; cirurgia; 

criança, do adolescente e da família; ginecologia, obstetrícia e reprodução humana; psiquiatria e 

saúde mental; emergência, urgência e cuidados intensivos; clínico de serviços tecnológicos e 

terapêuticos (CHUA, 2020a).  

Desta forma os serviços, encontram-se departamentalizados, por especialidade médica, 

podendo existir um único serviço de determinada especialidade que dá apoio a todo o Centro 

Hospitalar, ou dois serviços de determinada especialidade, um em cada unidade hospitalar. Os 

serviços clínicos são coordenados por um diretor clínico e um enfermeiro gestor, ou quando as 

características do mesmo o permitam e assim o exigem por um técnico superior de saúde (CHUA 

2020a).  

O EF foi realizado no departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, na 

qual fazem parte o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico [SUMC], o Serviço de Medicina 

Intensiva, o Serviço de Urgência Básica, Ambulância de Suporte Imediato de Vida [SIV] e a 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação [VMER]. O Serviço de Medicina Intensiva, 
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contempla então a UCIP, a Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência [UCISU] 

e a sala de emergência que se encontra alocada no SUMC (CHUA, 2020a). A capacidade total 

da unidade hospitalar é de 995 camas de internamento, porém passível de ser extensível até as 

1025 em caso de extrema necessidade. De ressalvar que das 995 camas, encontram-se 666 

numa unidade hospitalar, 319 noutra unidade hospitalar e 40 numa outra unidade hospitalar 

(SNS, 2021). Durante o ano 2020, ouve um acréscimo do número de camas alocadas à medicina 

intensiva, situação imposta pela pandemia mundial, decretada a 11 março 2020 pela OMS. Assim 

o rácio de 8,2/100.000 habitantes elevou-se para 11,8/100.000 habitantes, isso em números 

concretos de camas significa uma passagem de 23 camas de nível III, para 42 camas de nível 

III. Esta unidade hospitalar, dá conhecimento da existência de 41 camas, ou seja 9,3/100.000 

habitantes, aproximando-se da meta europeia que tinha sido decretada (MS, 2020a) 

 

 

2.2 – UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE  

 

A área da medicina intensiva é altamente diferenciada e multidisciplinar, incidindo na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de situações de doença aguda grave, nos doentes, que 

apresentam falência de uma ou mais funções vitais eminentes ou já estabelecidas (MS, 2013b). 

As UCI, representam na atualidade um pilar basilar no que concerne à avaliação, e tratamento 

do doente agudo grave, quer seja na própria unidade ou através da estreita colaboração com 

outros serviços, através das equipas de emergência intra-hospitalares e em outros tipos de 

atividades especificas desta área. Devido ao diferente tipo de doentes que recebe, bem como da 

diversidade de patologias subjacentes, isto levou cada vez mais a uma hierarquização e 

diferenciação das equipas multidisciplinares.  

De seguida, vamos proceder à caracterização do serviço a nível físico, material e humano, 

bem como fazer uma breve análise de gestão e produção de cuidados.  

 

2.2.1. Estrutura, recursos físicos e materiais 
 
A UCIP está situada fisicamente no primeiro piso da unidade hospitalar, integrada no 

departamento de emergência, urgência e cuidados intensivos, partilhando-o com os serviços de 

urgência geral, urgência pediátrica, bloco operatório, cirurgia do ambulatório, hospital de dia de 

oncologia, análises clínicas e patologia clínica, imagiologia e anestesiologia, de acordo com o 

parecer da Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS], fundamentando-o com a 

necessidade de proximidade com os serviços de apoio (ACSS, 2013).  
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Esta UCI polivalente foi inaugurada no ano 2000, e é especializada no tratamento do doente 

agudo grave, caracterizando-se como uma unidade de nível III, em que deve fazer parte dela 

“quadros próprios ou, pelo menos equipas funcionalmente dedicadas (médica e de enfermagem), 

assistência médica qualificada, por intensivista, em presença física nas 24horas; pressupõe a 

possibilidade de acesso aos meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica necessários” 

(MS, 2013b, p.58). Esta tipologia de UCI, proporciona ainda a implementação de programas de 

controlo da qualidade e quadros de formação e treino em cuidados intensivos (ACSS, 2013). 

O serviço é composto por nove camas de cuidados intensivos e três camas de cuidados 

intermédios, ajustada à população que abrange e à complexidade do hospital, tal como 

recomendado pelo ACSS, relativamente ao custo-efetividade, é recomendado que o número de 

camas em UCI, seja “adequado, ajustado e proporcional à população a servir e à complexidade 

da unidade hospitalar onde está inserido” (MS, 2013b, p.380). É de ressalvar que este serviço 

dispõe de camas de internamento em dois serviços diferenciados, na UCIP e na UCISU, com o 

mesmo corpo clínico e com duas equipas de enfermagem distintas, porém dotadas de 

conhecimento para exercer funções em qualquer um dos serviços e em caso de entreajuda entre 

os respetivos serviços.  

A UCI é composta por duas salas amplas, ao estilo de open space, cada uma com seis 

camas, e um quarto de isolamento com antecâmara e sistema de pressão negativa ou positiva, 

de acordo com a necessidade, que permite fazer face às situações de isolamento respiratório, 

com separador em acrílico que permite uma visualização direta do doente. Ambas as salas, bem 

como as unidades de cada doente cumprem com o que esta recomendado em relação à 

arquitetura e elementos construtivos, instalações elétricas, equipamentos técnicos, salas de 

limpos e sujos e apresentam luminosidade natural e proteção solar o que vai promover os ritmos 

circadianos, sendo considerável um elemento promotor da recuperação, possui ainda iluminação 

artificial regulável, conforto térmico e acústico, tal como recomenda a ACSS (ACSS, 2013).  Ao 

longo do período de estágio, atravessamos diferentes realidades, que condicionaram a dinâmica 

e funcionamento do serviço, tudo devido à pandemia. Preferencialmente os doentes estão 

alocados numa única sala, contudo devido a situação excecional em que atravessamos nos 

meses de dezembro 2020 a março 2021, foram ocupadas as duas salas. Assim no início do 

estágio, só seis camas estavam ocupadas com doentes com a patologia de SARS-Cov2, e numa 

fase posterior, devido ao agravamento do número de casos, todas as restantes camas do serviço, 

foram ocupadas com doentes com esta patologia ficando uma UCI exclusivamente Covid.  

Em cada sala existe uma central de monitorização que permite a monitorização visual e 

sonora em tempo real, do estado dos doentes, permitindo uma vigilância da PSC. Cada unidade 

do doente é composta por uma cama, estando associado todo o equipamento para manutenção 

e suporte vital, nomeadamente ventilador que permite o suporte ventilatório, monitor fisiológico, 
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que se encontra ligado à central de monitorização que permite monitorizar os parâmetros 

ventilatórios,  frequência cardíaca e respiratória, traçado cardíaco,  saturação periférica de 

oxigénio, pressão arterial, pressão venosa central, temperatura esofágica, capnografia, pressão 

intra-abdominal, pressão intracraniana, índice bispectral [BIS], PiCCO (pulse contour cardiac 

output). De ressalvar que todos os monitores e ventiladores, transmitem os dados para a central 

de monitorização e para o programa informático de forma automática e em tempo real, permitindo 

uma melhor vigilância e um aumento na qualidade e segurança nos cuidados a PSC. Existe outro 

material que complementa as necessidades que os doentes possam vir a necessitar, tal como, 

bombas de nutrição entérica, máquinas de terapia de substituição renal, pacemaker intra-

cavitário, equipamento de oxigenoterapia de alto fluxo e muito outro material específico, 

consoante a técnica que se pretenda utilizar. Os registos clínicos e de enfermagem são 

realizados numa plataforma informática B-ICU Care®, ficando também disponíveis no programa 

informático S-Clinic®. Quanto ao espaço físico, do serviço, este tem várias salas, tais como, 

gabinetes médicos, gabinete do enfermeiro gestor, gabinete do diretor clínico, gabinete do 

secretariado, sala de reuniões, vestiários para as equipas, casa de banho destinada aos doentes, 

sala de armazenamento e preparação de terapêutica, 3 salas de arrumos (com gestão 

informatizada e ligada ao aprovisionamento hospitalar), copa, sala de limpos, sala de sujos, 

adufa.  

 

2.2.2 - Recursos humanos  
 
A UCIP a nível de recursos humanos, compreende uma equipa multidisciplinar que se 

mantém em presença física 24 horas por dia e é constituída por 10 médicos, 36 enfermeiros, 12 

assistentes operacionais. Nos dias uteis e no período que engloba o horário das 8h00 às 16h00, 

duas administrativas. Paralelamente tem ainda a colaboração de diferentes profissionais, entre 

eles cardiopneumologistas, técnicos de imagiologia, nutricionistas, terapeutas da fala, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogas e médicos de outras especialidades que sempre 

que seja necessário apoiam. Ao longo destes últimos meses, devido ao contexto pandémico, as 

equipas médicas e de enfermagem sofreram diversas alterações, conforme a % de ocupação e 

a respetiva complexidade dos doentes, assim como parte integrante da equipa, temos 36 

enfermeiros, sendo que um ocupa funções de gestão, nove são responsáveis de equipa na 

ausência do enfermeiro gestor e também enfermeiros de cuidados gerais e os restantes 26 

enfermeiros desempenham apenas funções de enfermeiros de cuidados gerais. A equipa é 

composta por quatorze enfermeiros especialistas, dos quais seis são de EMC-PSC, sete em 

Enfermagem de Reabilitação, e um em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, existe 

ainda um dos enfermeiros com curso de gestão. De acordo com o regulamento nº743/2019 de 
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25 setembro, que foi emanado pela OE (2019b), referente ao cálculo das dotações seguras dos 

cuidados de enfermagem, 50% da equipa de enfermagem em funçoes na UCI deve ser 

especializada em EMC-PSC em permanência nas 24horas, visto serem pessoas que exigem um 

nível de cuidados de um elevado grau de complexidade e de conhecimento.  Na UCIP existem 

seis enfermeiros com esta especialidade o que perfaz 13,8% do total da equipa.  

O trabalho de enfermagem está organizado em três turnos diários: manhã (8:00 às 16:00), 

tarde (15:30 às 24:00) e noite (23:30 às 8:30). Em cada turno existem por norma 5 enfermeiros 

na prestação de cuidados, porém devido à pandemia e muitos foram os turnos que se teve que 

aumentar o número para 7 a 8 enfermeiros por turno, de modo a dotar o serviço, para uma 

prestação de cuidados segura, mantendo a excelência dos cuidados. No serviço utiliza-se o 

método individual de trabalho, em que cada enfermeiro fica responsável pelos seus doentes, que 

lhe são atribuídos pelo responsável de equipa, garantindo uma prestação de cuidados de 

qualidade e segura, existindo sempre um espírito de união e entreajuda entre os diversos 

elementos da equipa. O enfermeiro gestor do serviço tem um papel preponderante no seio da 

equipa, procurando sempre qua a mesma execute cuidados de excelência, aquando da sua 

ausência, cabe aos enfermeiros responsáveis de turno, nomeados por este, e com 

características especificas, entre as quais se destaca, serem especialistas, experiência 

profissional com o doente crítico, espírito de liderança, amplo conhecimento de várias áreas e 

dinâmica na equipa. Assim estes têm a capacidade de avaliar a situação do serviço e 

atempadamente decidir sobre a melhor forma de gerir e dotar o serviço com o número de 

elementos necessários. A equipa da UCIP fica ainda responsável por integrar a equipa de 

Emergência Médica Intra-Hospitalar [EMIH], que têm na sua constituição um médico e um 

enfermeiro da unidade, para dar resposta a alguma situação de emergência que decorra no intra-

hospitalar, de acordo com o regulamento da Direção Geral da Saúde [DGS] (DGS, 2010). Da 

parte de enfermagem são maioritariamente os elementos que ficam responsáveis de equipa que 

ocupam este posto, devido ao seu vasto conhecimento, proativismo e dinamismo, no âmbito do 

doente crítico em intensivos.  

Em relação à equipa de assistentes operacionais é constituída por doze profissionais, sendo 

que estão distribuídos da seguinte forma pelas 24 horas. No turno da manhã são escalados três 

profissionais, no período da tarde dois profissionais e no período da noite ficam outros dois 

profissionais. De ressalvar que esta distribuição é variável pelo número de doentes internados.  

 

2.3 - ANÁLISE DE GESTÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADOS 

 
Na atualidade, sabemos que os serviços de medicina intensiva contribuem em cerca de 

13,4% dos gastos hospitalares, o que equivale a 4,1% dos gastos nacionais em saúde, e 
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sabemos que à diariamente, e cada vez mais, a necessidade de reforçar os internamentos de 

doentes críticos (MS, 2017b). 

De acordo com o relatório de gestão de contas da unidade hospitalar, em relação ao ano de 

2019, podemos verificar que houve uma lotação média anual na UCI/Intermédios de cerca de 

1196 internamentos, o que corresponde a um total de dias de internamento de 19745, mais 3% 

que no ano 2018, o que faz rondar uma taxa de ocupação de 71%, mais 8% que no ano 2018, 

rondando a demora média de internamentos de 11 dias (CHUA, 2020b). 

Durante todo o ano de 2020 e primeiro trimestre do ano 2021, os serviços de medicina 

intensiva, tiveram a sua capacidade colocada à prova e muitos deles tiveram mesmo 

sobrelotados devido ao impacto que a pandemia teve no nosso país, isso mesmo já é descrito 

em junho 2020, com um aumento de capacidade de medicina intensiva de 629 para 819 camas, 

o que representa um acréscimo de 23%, devido à necessidade de resposta emergente, o que 

vai de acordo com o já anteriormente mencionado (MS, 2020b). 

Segundo o relatório de indicadores de qualidade da UCIP, no ano de 2019, o mais atual até 

à data, o serviço teve um total de 310 admissões, rondando uma taxa de ocupação média de 

66,1%, com um tempo médio de internamento de 8 dias. Os diagnósticos pelos quais as pessoas 

são admitidas no serviço vão desde choque séptico, agudização da insuficiência respiratória 

crónica, paragem cardiorrespiratória, vigilância pós-cirúrgica, pneumonia adquirida na 

comunidade. Os doentes que deram entrada no serviço, tiveram a sua proveniência 

maioritariamente da área cirúrgica com 24,3% das admissões, da área médica com cerca de 

22% das admissões e também da área de traumatologia com 5,5% das admissões. A taxa de 

mortalidade neste serviço foi de 22,9% (CHUA, 2019). 

No que concerne às dotações seguras, segundo a OE, para uma prestação de cuidados de 

enfermagem seguros e de qualidade, numa UCI de nível III, deve ser 1:2 (rácio 

enfermeiro/doente), contudo a mesma deve ser flexível, consoante a complexidade dos cuidados 

a prestar (MS, 2017b). 

No serviço é utilizado um instrumento que permite calcular a necessidade de horas de 

trabalho de enfermagem, o Therapeutic Intervencion Scoring System-28 [TISS-28], que permite 

classificar o tempo necessário a aplicar de cuidados à PSC, relacionando com a sua gravidade. 

Existem sete categorias (atividades básicas, suporte respiratório, suporte cardiovascular, suporte 

renal, suporte neurológico, suporte metabólico e intervenções especificas), sendo no final 

avaliados 28 itens. Tendo em conta que cada turno de trabalho corresponde a oito horas e cada 

ponto atribuído por este instrumento corresponde a 10,6 minutos do trabalho de enfermagem é 

fácil quantificar o número de horas que aquele doente necessita de cuidados de enfermagem. 

No serviço o TISS-28 é avaliado no turno da noite. Segundo os dados de 2019, conseguimos 
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quantificar que a média horária foi de 5,3h dos cuidados de enfermagem por cada turno de oito 

horas (CHUA, 2019).  

Na UCIP a segurança e qualidade dos cuidados é algo fundamental, tendo para isso a 

equipa de gestão, a capacidade de dotar a equipa de meios humanos para alcançar a excelência 

dos cuidados e de se fazer rodear por pessoal de enfermagem experiente e capacitado, pois 

como menciona Dias (2012), o papel do enfermeiro gestor é fulcral para a alcançar a motivação 

e satisfação da equipa, mantendo a mesma unida e coesa, e só desta forma é que se  espelham 

os melhores resultados.  

 

 

2.4 – ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO NA PROTEÇÃO CIVIL 

 

Realizou-se ainda um estágio de observação na sede do SMPC, com a duração de três dias. 

Fomos acompanhados pelo enfermeiro EEMC-PSC, que têm um vasto currículo na área da 

emergência pré-hospitalar e hospitalar e também na área da proteção civil. Desta forma foi-nos 

dada a oportunidade de conhecer a estrutura e funcionamento daquela entidade bem como dos 

elementos que dela dependem. O dia inicia-se neste organismo com uma reunião entre o 

comandante da proteção civil, e todos os outros comandantes dos bombeiros da região, com o 

intuito de fazer um ponto de situação diário e em tempo real do estado da região a nível de 

ocorrências relevantes, número de infetados por SARS-Cov 2 e eventuais surtos e como estavam 

a ser controlados, situação a nível meteorológico, fogos. Foi possível ainda perceber a orgânica 

e toda a logística que envolveu a abertura do Hospital de Campanha, apesar de já desativado, 

fomos realizar uma visita ao seu interior, perceber como funcionava e tudo que foi necessário 

para o colocar em funcionamento num curto espaço de tempo e que se encontra em prontidão 

para ser reaberto, caso venha a ser necessário. Outro ponto alto deste estágio de observação 

foi conhecer bem de perto e participar na preparação para a abertura do atual centro de 

vacinação num pavilhão Gimnodesportivo, que foi completamente restruturado para ser 

transformado no que hoje é um centro de vacinação. Aqui foi possível, dar opinião, fazer 

sugestões de melhorias quer a nível de questões estruturais, quer a nível da sua dinâmica e 

funcionamento. Foi possível ainda participar num exercício de simulacro de Tsunami, com a 

intenção de testar a efetividade e o grau de prontidão do sistema de alerta de Tsunami na região 

do Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares conexos. Este foi um exercício, realizado à escala 

nacional, envolvendo vários meios, e que permitiu testar a prontidão dos meios de emergência 

na chegada aos locais das ocorrências, e da forma como se coordenavam entre si, delinear áreas 

seguras e não seguras, que comunicações devem ser veiculadas à população, das necessidades 

em tempo real, que tipo de equipamentos são necessários neste tipo de ocorrências, os alertas 
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sonoros via altifalantes, via radio ou via televisão à população e quais os danos em tempo real 

nas diversas regiões de modo a se conseguir dar resposta.  

Assim se comprova a importância de ter um enfermeiro EEMC-PSC nos quadros da 

Proteção Civil, pois o seu papel é crucial para prever e antecipar acontecimentos importantes, 

tal como refere o enunciado da OE, o enfermeiro dinamiza respostas em situações de 

emergência, exceção e catástrofe (OE, 2018a). 

 

 

2.5 - ATIVIDADE MAJOR DESENVOLVIDA NO ESTÁGIO NA UNIDADE DE CUIDADOS 

INTENSIVOS POLIVALENTE: PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 
Para Nunes (2018), a enfermagem é considerada uma disciplina do conhecimento que se 

vai concretizar numa profissão intelectual e científica, sustentada pelo ensino, formação e 

investigação.  

Assim consideramos pertinente o desenvolvimento de um PIP, que fosse ao encontro das 

necessidades identificadas na UCIP, englobando a qualidade dos cuidados e a segurança do 

doente, e a decisão recaiu sobre o tema «Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de 

Enfermagem Promotores da Segurança do Doente Crítico».  

A elaboração do PIP, teve a sua génese, na metodologia de projeto, no qual se identifica um 

problema real e a partir dai delineamos e implementamos estratégias para a resolução do 

mesmo, fazendo uma interligação entre a teoria e a prática, tendo por base “a prática 

fundamentada e baseada na evidência” (Ruivo et al., 2010, p.2).  

De seguida passamos à fundamentação da problemática da PSC, submetida a 

oxigenoterapia de alto fluxo, seguindo as cinco etapas da metodologia de projeto que a 

constituem: diagnóstico de situação; definição de objetivos; planeamento; execução; e avaliação 

e divulgação de resultados (Ruivo et al., 2010). 

 

2.5.1 - Problemática: Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem 
promotores da segurança do doente crítico 

 
A pessoa em situação crítica é definida pela OE como “aquela cuja vida está ameaçada por 

falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais cuja sobrevivência depende de 

meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 2018a, p.19362). Assim a OE 

define ainda cuidados de enfermagem à PSC como: “cuidados altamente qualificados prestados 

de forma continua à pessoa com uma ou mais funções vitais em risco imediato, como resposta 

às necessidades afetadas e permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo 
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complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total” (OE, 2018a p. 

19362) 

Após uma revisão bibliográfica sobre a mais recente evidência científica, no que diz respeito 

à oxigenoterapia de alto fluxo, foi possível identificar algumas variáveis que são consideradas 

um denominador comum nos diversos estudos analisados, tais como: adaptabilidade e conforto, 

eficiência e otimização dos parâmetros da oxigenação, segurança, e tomada de decisão 

ponderada. 

Assim no que se refere à adaptabilidade e conforto, constatou-se que este é um parâmetro 

fulcral no sucesso da oxigenoterapia de alto fluxo, sendo transversal a vários autores, porem 

destacamos o estudo de Mauri et al. (2018), que demonstra que existe um conforto maior a 

temperaturas mais baixas, independentemente da taxa de fluxo definida, ou seja, o conforto não 

é afetado pelos valores do fluxo, traduzindo-se este, em diminuição de mecanismos não 

fisiológicos, tais como inflamação, redução da imunidade, permeabilidade das vias aéreas. Desta 

forma é nos possível inferir que existe uma ligação estreita entre conforto e melhores resultados 

clínicos. Assim sendo o conforto é primordial para melhor tolerar a oxigenoterapia de alto fluxo, 

estando associado à sensação de alívio quer físico, quer psicológico, sendo considerado um 

método multifacetado (Mauri et al., 2018)  

Para Hou et al. (2019), existe uma maior adaptabilidade à técnica por parte do doente, 

traduzindo-se esta em mecanismos fisiológicos, tais como, uma menor frequência cardíaca e 

respiratória, e que desse conforto advém do aquecimento e da humidificação que a 

oxigenoterapia de alto fluxo proporciona, bem como do facto de ter altas taxas de fluxo. 

Corroborando com a mesma ideia, Yuste et al. (2019) refere que é a combinação de aquecedores 

e humidificadores, que facilitam a tolerância pelo doente e gera um maior conforto, elevando as 

taxas de aceitabilidade. O fluxo fomentado pela oxigenoterapia de alto fluxo pode superar a 

resistência das vias aéreas, quando o paciente inala, reduzindo o consumo de energia dos 

músculos respiratórios, aliviando a fadiga dos mesmos, associado a uma menor dificuldade 

respiratória e menor secura da boca.  Os autores referem mesmo que esta técnica em 

comparação com outras de ventilação não invasiva é mais confortável (Hou et al., 2019; Yuste 

et al., 2019)   

Para Cortegiani et al. (2020), a oxigenoterapia de alto fluxo quando aplicada a doentes com 

DPOC e numa comparação com ventilação não invasiva, destaca-se com mais efeitos benéficos 

e uma menor taxa de complicações e maior conforto. Este é, por conseguinte, bem tolerado em 

relação a outros métodos de suporte ventilatório e pode diminuir a probabilidade de entubação 

oro-traqueal (Cortegiani et al., 2020; Procopio et al., 2020).  

Já Basile et al. (2020), testou a utilização de oxigenoterapia de alto fluxo, fornecido a taxas 

superiores a 60L/mim, e obteve um índice de conforto descrito como significativamente menor, 
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comparado com as taxas de fluxo convencionalmente utilizadas. Conclui ainda que o maior 

conforto associado à oxigenoterapia de alto fluxo é um preditor de sucesso clínico, podendo ser 

visto como um índice holístico das melhorias geradas pela oxigenoterapia de alto fluxo 

(diminuição do padrão ventilatório, diminuição da frequência respiratória, interface mais 

confortável, trocas gasosas mais estáveis e menor contenção da movimentação do doente).  

Desta forma a cânula nasal de alto fluxo tem uma facilidade de uso, conforto e fornecimento 

eficaz de oxigénio humidificado (Lamb et al., 2018)    

A eficiência e otimização dos parâmetros de oxigenação, é linear a todos os estudos 

utilizados. Segundo Yuste et al. (2019) a oxigenoterapia de alto fluxo é eficaz para a insuficiência 

respiratória hipercápnica moderada e ajuda na melhoria dos parâmetros clínicos e de trocas 

gasosas, fornecendo altos fluxos (até 50-60L/min) e concentrações precisas de FiO2 (21-100%) 

o que vai produzir uma melhoria significativa no pH após o início da terapia, atingindo os valores 

esperados após as 24h de oxigenoterapia de alto fluxo, e também da pressão parcial de dióxido 

de carbono (PaCO2), reduzindo a resistência das vias aéreas e consequentemente o trabalho 

respiratório.  

Para Hou et al. (2019) esta técnica reduz o uso da ventilação mecânica não invasiva e reduz 

ainda a taxa de entubação endotraqueal secundária em doentes com hipoxemia leve após a 

extubação. É considerada uma alternativa à ventilação mecânica não invasiva com pressão 

positiva com hipoxemia leve, fornecendo pressões expiratórias positivas nas vias aéreas, que 

podem contrabalançar a pressão expiratória final positiva intrínseca [PEEP], reduzindo o 

consumo de energia da respiração, promovendo o recrutamento alveolar e a melhoria da 

oxigenação (Yuste et al., 2019; Hou et al., 2019).  

Assim, é possível identificar que este método fornece um efeito de lavagem do espaço morto 

das vias aéreas superiores, reduzindo a hipercapnia, assegurando a melhoria da depuração da 

função mucociliar das vias aéreas, promovendo a eliminação das secreções, diminuindo o 

esforço diafragmático e proporcionalmente um aumento do conforto do doente (Yuste et al., 

2019; Hou et al., 2019; Cortegiani et al., 2020; Procopio et al., 2020; Basile et al., 2020; Lamb et 

al., 2018). 

A taxa de fluxo e a temperatura podem ser ajustadas de acordo com a situação respiratória 

de cada doente, proporcionando um tratamento individualizado (Hou et al., 2019). Esta técnica 

de oxigenoterapia tem ainda a vantagem de permitir que os doentes que a ela são submetidos 

possam comer, beber, falar, tossir e eliminar secreções (Yuste et al., 2019). 

Mauri et al. (2018) reforçam a ideia de que a oxigenoterapia de alto fluxo está associada a 

vários efeitos benéficos, potencialmente promotores da respiração espontânea e evitando a 

exaustão do doente e não descurando o facto que fornece aos alvéolos uma mistura de ar 

hidratado e aquecido, que vai prevenir o ressecamento das vias aéreas e lesões associadas. Já 
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Basile et al. (2020) veio mostrar que a oxigenoterapia a taxas de fluxo superiores a 60L/min em 

doentes com insuficiência respiratória hipoxémica aguda pode estar associado a efeitos 

fisiológicos positivos, melhorando a proteção pulmonar e potencialmente diminuindo o risco de 

falha em comparação com as taxas de fluxo usadas habitualmente, porém denota-se uma 

diminuição ao nível do conforto.  

A segurança da oxigenoterapia por alto fluxo passa essencialmente pela enfermagem, uma 

vez que são estes os profissionais que acompanham mais de perto o evoluir e segurança de 

todos os procedimentos implementados aos doentes. A fácil administração e acompanhamento 

da terapia de alto fluxo podem fornecer uma falsa sensação de segurança (Yuste et al., 2019).  

Nesta linha de raciocínio Procopio et al. (2020) referem que os profissionais de saúde 

diretamente ligados a esta técnica, devem tomar atenção às mudanças nas taxas de oxigenação 

e frequência respiratória dos doentes, assim como monitorizar estritamente a progressão dos 

sintomas de dificuldade respiratória aguda leve a moderada ou exacerbação dos mesmos. É 

necessária uma vigilância mais próxima, caso algo falhe durante a oxigenoterapia de alto fluxo e 

seja imperativo partir para uma medida mais invasiva (Hou et al., 2019). Acrescenta ainda 

Procópio et al. (2020) em tempos de pandemia, como o que se vive atualmente com o Covid-19, 

as equipas devem salvaguardar-se ao máximo, e os doentes que recebem oxigenoterapia por 

alto fluxo devem ser colocados numa sala com pressão negativa e monitorizados e vigiados de 

perto, no caso de uma deterioração clínica se possa avançar rapidamente para uma técnica mais 

invasiva.  

A escolha e tomada de decisão, para administração e seleção de doentes que reúnam as 

características para iniciarem a oxigenoterapia de alto fluxo, devem ser realizadas só por equipas 

treinadas que possam avaliar previamente e frequentemente a resposta ao tratamento e realizar 

procedimentos mais invasivos, Ventilação Mecanica Invasiva [VMI] se a situação assim o 

justificar (Yuste et al., 2019; Hou et al., 2019). Está desaconselhado o uso indiscriminado de 

oxigenoterapia de alto fluxo, pois esta tomada de decisão de iniciar ou de mudar o tratamento, 

cabe ao médico, uma vez que pode ocorrer um agravamento do estado do doente com esta 

técnica ou de não estar a ser benéfico, quer a nível de sinais clínicos, quer a nível de trocas 

gasosas (Yuste et al., 2919; Cortegiani et al., 2020).  

Os cuidados de enfermagem diferenciados e especializados ao doente submetido a 

oxigenoterapia de alto fluxo são essenciais para o sucesso desta técnica, bem como para detetar 

pequenos sinais que o doente possa vir a dar, quer seja do ponto de vista favorável ou 

desfavorável. 
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2.5.2 - Diagnóstico de situação 
 
A primeira etapa da metodologia de projeto é o diagnostico da situação, ou seja, saber o 

estado da arte, tendo como objetivo, traçar um fio condutor sobre a situação ou problema 

identificado, elaborando desta forma “um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende 

atuar e mudar” (Ruivo et al., 2010, p.10). Este é um processo continuo “no qual não se parte do 

mesmo ponto inicial, mas de um ponto de aperfeiçoamento, com o intuito de ter em atenção as 

alterações na realidade, nas instituições de saúde e respetivos serviços” (Ruivo et al., 2010, 

p.10). Assim vamos nesta etapa definir o problema, estabelecer as necessidades onde se 

alicerçam as prioridades, as causas prováveis, os recursos a utilizar, bem como a população alvo 

a atuar (Ruivo et al., 2010). Este é um processo dinâmico “no qual a caracterização da situação 

é continua, permanente e com atualizações constantes” (Ruivo et al., 2010, p.10). 

O diagnóstico da situação vai ao encontro da primeira etapa do modelo para a mudança da 

PBE, tal como é descrito por Larrabee (2011), pois pretende identificar e validar a necessidade 

de mudança da prática, precisando para isso de uma recolha de dados atuais, para 

posteriormente compará-los com dados externos.  

Quando conseguimos identificar e definir o problema, é possível dar seguimento a todas as 

outras etapas que compõem a metodologia de projeto, promovendo para uma prestação de 

cuidados de saúde, segura e de qualidade.  

Na fase inicial do estágio, optou-se por fazer uma consulta e análise às normas de orientação 

clínica e de enfermagem, bem como dos protocolos em vigor no serviço, para que desta forma 

tivéssemos uma visão mais ampla. Foi possível ficar ainda a conhecer os projetos de melhoria 

da qualidade dos quais o serviço estava inserido.  

A escolha do tema para o desenvolvimento deste projeto de intervenção profissional, surge 

devido à carência de informação e de um crescente interesse sobre o tema, até então também 

pouco conhecido e desenvolvido da nossa parte. É de realçar que esta era uma técnica muito 

utilizada em doentes com internamento por SARS-Cov2. Após a deliberação sobre o tema, foi 

efetuada uma reunião informal com o enfermeiro gestor do serviço, com a enfermeira supervisora 

clínica e também com diretor clínico do serviço, para lhes apresentar a temática em foco e obter 

a validação por parte dos mesmos. Para isso utilizou-se uma entrevista não estruturada, onde 

foi exposto o tema do projeto a desenvolver. Os mesmos consideraram o tema pertinente e sendo 

uma mais-valia para o serviço, contribuindo para a melhoria da qualidade e segurança dos 

cuidados. Porém para ter um suporte que sustentasse a escolha, recorremos ao método de 

análise da situação, amplamente conhecido, como análise SWOT2, identificando as forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças, confrontando ainda com aspetos positivos e negativos.  

 
2 SWOT – Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats 
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Análise SWOT 

 FATORES INTERNOS  
FA

TO
R

ES
 P

O
SI

TI
VO

S 

PONTOS FORTES (S) PONTOS FRACOS (W) 

FATO
R

ES N
EG

A
TIVO

S 

• Área de interesse pessoal o que gera 

motivação extra; 

• Consentimento e apoio do enfer-

meiro gestor do serviço, da enfer-

meira orientadora e da professora 

orientadora; 

• Ausência de norma de procedimento 

de enfermagem sobre a temática; 

• Consentimento do diretor de serviço; 

• Sem custos; 

• Interesse e colaboração da equipa; 

• Ganhos em saúde associados à oti-

mização de recursos existentes; 

• Equipa de enfermagem em cons-

tante rotatividade; 

• Equipa de enfermagem exausta de-

vido ao serviço estar transformado 

em UCI COVID, provocando al-

guma desmotivação; 

• Serviço muito específico e com-

plexo; 

OPORTUNIDADES (O) AMEAÇAS (T) 

• Implementação no processo infor-

mático, de intervenções de enferma-

gem associadas à oxigenoterapia de 

alto fluxo na aplicação informática B-

ICU Care®;  

• Atualização e/ou consolidação de co-

nhecimentos de uma técnica fre-

quentemente utilizada;   

• Desenvolver uma norma de procedi-

mento de enfermagem sobre o alto 

fluxo, contribuindo para a uniformiza-

ção;   

• Desenvolvimento de boas práticas e 

melhoria continua no cuidado ao do-

ente crítico;  

• Instituição inserida em programas de 

melhoria continua; 

• Não autorização pelo Conselho de 

Administração e pela Comissão de 

Ética;  

• Não reconhecimento da importân-

cia do tema em investigação;   

• Situação de pandemia com planos 

de contingência em mudança cons-

tante;  

• Baixa adesão da equipa ao preen-

chimento dos questionários;   

• Equipa reduzida e com excesso de 

turnos face à conjuntura pandémica 

que se vive atualmente;  

• Tempo diminuto para realização do 

projeto;  

 FATORES EXTERNOS  
Tabela 1 – Análise SWOT (Fonte: Elaboração do próprio)  
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Assim, foi possível delinear objetivos e intervenções de forma organizada, tendo já em mente 

quais os possíveis fatores passiveis de interferir na realização do projeto (Ruivo et al., 2010). 

Sistematizando, os instrumentos utilizados para diagnóstico de situação, foram a entrevista e 

análise da situação através do método SWOT, bem como a aplicação de um questionário. 

O questionário foi aplicado à equipa de enfermagem da UCIP no período entre 21 de março 

a 23 de março de 2021, tendo como objetivo, a caracterização sociodemográfica académica e 

profissional da população em estudo, bem como suportar a pertinência do tema a estudar 

(APÊNDICE IV). 

Todas as questões éticas foram salvaguardadas, assinando todos os participantes no estudo 

um consentimento informado, livre e esclarecido (APÊNDICE V), tal como nos diz Nunes (2013), 

a participação num estudo pressupõe um esclarecimento das fases do mesmo, devendo ser 

garantido a autodeterminação, anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos.  

Uma vez que o país atravessa uma fase pandémica, optou-se por instrumentos de colheita 

de dados por via informática, através do Google Forms®, e o mesmo foi disponibilizado através 

de um link informático (APÊNDICE VI).  

A extração e tratamento destes dados foi realizado através da análise estatística quantitativa 

com recurso ao programa informático Microsoft Excel® (APÊNDICE VII). A população alvo de 

enfermeiros era num total de 36 e obteve-se o consentimento de 100%, para uma amostra 

(n=36), que passaram a figurar como amostra efetiva (Gráfico1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Gráfico 1 – Amostra da população participante no PIP 
Fonte: Elaboração própria  
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De seguida iremos apresentar os resultados obtidos na primeira parte do questionário, 

referente à caracterização sociodemográfica, profissional e académica.  

Quanto ao género podemos constatar que 64% (n= 23) corresponde ao sexo feminino e 36% 

(n= 13) corresponde ao género masculino (Gráfico 2). 

 
Grafico 2 - Caracterização da amostra quanto ao género 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Podemos ainda verificar que se trata de uma equipa jovem, em que a maioria se encontra 

na faixa etária dos 30-39 anos, com 69% (n=25) e em que a média de idades da amostra é de 

36 anos (Gráfico 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Caracterização da amostra quanto à idade (anos) 
Fonte: Elaboração própria 
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Quanto à experiência profissional, podemos observar que 39% dos participantes, têm entre 

10 e 14 anos de atividade em contexto laboral, seguindo-se os que desempenham funções entre 

15 e 19 anos, com 25%, sendo que apenas 3% tem até 4 anos de experiência, um número 

relativamente baixo (Gráfico 4). Assim verificamos que a experiência profissional é necessária 

para prestar cuidados diferenciados à PSC numa UCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4 - Caracterização da amostra quanto à experiência profissional (anos) 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Relativamente à experiência em unidade de cuidados intensivos, 47% tem até 9 anos de 

experiência no cuidar do doente crítico, seguindo-se os elementos que trabalham entre 10 e 19 

anos com 42%. Isto vem mostrar que apesar de ser uma equipa relativamente jovem, mas tem 

uma percentagem significativa de enfermeiros experientes, traduzindo-se tal facto na qualidade 

e excelência dos cuidados prestados nesta unidade (Gráfico 5). O enfermeiro perito dispõe de 

um domínio clínico e uma prática baseada na investigação e “têm uma enorme experiência, 

compreende de maneira intuitiva cada situação e apreende diretamente o problema sem se 

perder num largo leque de soluções e diagnósticos estéreis” (Benner, 2001, p.58). 
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Gráfico 5 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional (anos) em Unidade 

de Cuidados Intensivos 
Fonte: Elaboração do próprio 

 

No que concerne às habilitações académicas (Gráfico 6), identificamos que o grau 

académico que mais prevalece é a licenciatura com 89 % (n=32) e só 11% (n= 4) tem uma 

especialidade com mestrado integrado. 

  

 
Gráfico 6 - Caracterização da amostra quanto às habilitações académicas 
Fonte: Elaboração do próprio 

 
 
 

Relativamente ao número de enfermeiros com especialidade, conseguimos apurar que 39% 

(n=14) tem uma especialidade numa das diferentes áreas da especialidade, e que os restantes 

61% (n=22) não são detentores de nenhuma especialidade, isso mesmo é traduzido na seguinte 

representação gráfica (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Caracterização da amostra com especialidade  
Fonte: Elaboração própria  

 
 

Quanto à área de especialidade dos 39% (n=14) dos enfermeiros que referiram que têm uma 

especialidade, destes podemos ainda aferir que 50% (n=7) possui especialidade em 

Enfermagem de Reabilitação, 43% (n=6) possui especialidade em Enfermagem Médico-

Cirúrgica e apenas 7% (n=1) possui especialidade em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública (Gráfico 8).  
 

 
Gráfico 8- Caracterização da amostra quanto à área de especialidade 
Fonte: Elaboração própria 
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Destes enfermeiros com área de especialidade, conseguimos também ficar a saber que 64% 

exercem na sua área de especialidade e os restantes 36% não exercem (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 – Caracterização da amostra quanto ao exercício da profissão na sua área de 

especialização  
Fonte: Elaboração própria  
 
 

 
Quanto à resultados obtidos na segunda parte do questionário, no que se refere à validação 

da pertinência do tema em estudo os resultados são exímios não deixando margem para dúvida 

100% (n=36) da amostra refere considerar importante a elaboração de uma norma de 

procedimento de enfermagem sobre a oxigenoterapia de alto fluxo (Gráfico 10). 
 

 
 

 
Gráfico 10 – Caracterização da amostra quanto à pertinência do tema em estudo 
Fonte: Elaboração própria 
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Resultados obtidos nas restantes questões do questionário sobre a validação da pertinência 

do tema (Tabela 2).  

Questão Sim Não 
2- Importância da consolidação de conhecimentos dobre a 
Oxigenoterapia de alto Fluxo 

100% 0% 

3 – Se já realizou alguma formação no âmbito da 
Oxigenoterapia de Alto Fluxo  

44% 56% 

4 – Se a formação nesta área vai contribuir para a melhoria 
da qualidade dos cuidados prestados  

100% 0% 

5- Se considerasse apto no manuseamento do equipamento 
de Oxigenoterapia de Alto Fluxo 

94% 6% 

 
Tabela 2 – Resultados da segunda parte do questionário. 
Fonte: Elaboração própria 
 

Na segunda questão, quando inquiridos sobre a importância e atualização dos 

conhecimentos em relação à oxigenoterapia, não houve qualquer dúvida, uma vez que os 100% 

de respostas «SIM» espelharam isso mesmo.   

Na terceira questão, quando questionamos à cerca da realização de formação sobre 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo, obtivemos 56% de respostas «NÂO», o que vêm de encontro à 

necessidade de aprofundar conhecimentos e realizar formação neste tema.  

O mesmo é bastante visível, quando questionamos se a formação na área da oxigenoterapia 

de alto fluxo, vai contribuir para uma melhoria dos cuidados prestados, a resposta foi unanime 

com 100% de respostas «SIM».  

Na última questão, quisemos saber se os enfermeiros estavam preparados/capacitados para 

manusear o equipamento de Oxigenoterapia de Alto Fluxo e obtivemos 74% de respostas «SIM» 

e 6% dos enfermeiros referiam «Não» se sentirem à vontade para montar e manusear o dito 

equipamento, indo de encontro à necessidade de formação nesta área.  

 
 

2.5.3 Definição de objetivos  

Esta faz parte da segunda etapa da Metodologia de Projeto, que consiste em traçarmos 

objetivos, enquanto nos estamos a encaminhar para os resultados que pretendemos obter, assim 

devemos delinear um objetivo geral de caracter mais amplo e objetivos específicos que nos 

permitam adquirir e nos levar às competências mais elementares (Ruivo et al., 2010). Os 
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objetivos devem ser “claros, de linguagem precisa e concisa; em número reduzido; reutilizáveis; 

mensuráveis em termos de qualidade, quantidade e duração” (Ruivo et al., 2010, p.19).  
 

Atendendo ao descrito anteriormente e tendo como base os problemas e necessidades 

identificados na primeira etapa do projeto, definimos como objetivo geral:  

 
▪ Contribuir para uma prestação de cuidados segura e de qualidade ao doente em 

situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo. 

 

 Quanto aos objetivos específicos optou-se por delinear os seguintes: 

 
▪ Aprofundar e desenvolver conhecimentos sobre o tema; 

 
▪   Elaborar uma proposta de norma de procedimento de intervenções de enferma-

gem ao doente em situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo por 

cânula nasal; 

 
▪   Construir uma proposta de registo de intervenções de enfermagem relacionados 

com a norma para a aplicação informática B-ICU Care®; 

 
▪   Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem ao doente em 

situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo e divulgação dos instru-

mentos elaborados ao longo do estágio sobre a temática.  
 

 

2.5.4 Planeamento e execução 

O planeamento corresponde à terceira etapa da metodologia de projeto e é onde se 

descreve o projeto e sua respetiva calendarização, deixando definidos já os recursos a utilizar 

bem como as atividades a executar, os métodos e estratégias delineados, de acordo com os 

objetivos definidos na etapa anterior, e as suas condicionantes (Ruivo et al., 2010).  

A execução corresponde à quarta etapa da metodologia de projeto, que é quando colocamos 

em prática tudo o que foi planeado nas fazes anteriores. Ruivo et al., (2010) chega mesmo a 

dizer esta é a etapa onde a investigação é transformada em ação, isto é, os dados recolhidos, 

vão ser analisados com o intuito de dar resposta aos problemas previamente identificados.  Esta 

é a fase em que são “esperados muitos resultados, nomeadamente, em termos de 

aprendizagem, resolução de problemas e desenvolvimento de competências” (Ruivo et al., 2010, 

p.24).  
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Estas duas etapas aparecem juntas pelas semelhanças entre si e pela interligação entre 

ambas, consegue-se mesmo encontrar semelhanças com o que descreve Larrabee (2011) como 

sendo as etapas dois, três e quatro do modelo para mudança da PBE, nomeadamente na 

pesquisa de informação e na sua posterior análise crítica, bem como entre reconhecimento de 

recursos e definição de estratégias para a implementação do projeto.  

Para melhor planear e delinear o percurso a ser percorrido durante o estágio na UCI, foi 

inicialmente desenvolvido um PE, nas primeiras semanas, tendo em vista a obtenção e 

desenvolvimento de competências comuns e específicas do enfermeiro especialista à PSC e de 

mestre (APÊNDICE I). Posteriormente surgiu a elaboração do PIP para a UCIP, com validação 

do diretor clínico do serviço, do enfermeiro gestor, da enfermeira de supervisão clínica e docente 

orientadora (APÊNDICE II). Neste PIP consta um cronograma (APÊNDICE VIII), que apresenta 

as etapas de metodologia de projeto e respetiva calendarização proposta, bem como as 

atividades a desenvolver em cada uma delas. É de ressalvar que as datas inicialmente propostas 

tiveram que ser alteradas e reajustadas devido ao período crítico que as instituições de saúde 

atravessavam nos primeiros meses do ano com a sobrelotação dos serviços, nomeadamente as 

UCI e a interrupção forçada no período entre o dia 18 janeiro e 14 fevereiro por parte da direção 

da unidade hospitalar. Toda esta situação acarretou mobilização de enfermeiros para outros 

serviços, culminando na carência de profissionais, e levando à necessidade do aumento da carga 

laboral o que impedia e era humanamente impossível de cumprir prazos e efetuar pesquisas 

bibliográficas e mesmo a concretização do relatório no prazo estipulado.  

A proposta do PIP foi elaborada segundo as normas do Centro de Formação, Investigação 

e Conhecimento [CFIC] da unidade hospitalar, estabelecendo esta um conjunto de regras e 

documentação a reunir, como requisitos para a formalização do pedido de submissão do projeto 

de investigação na instituição de saúde. Assim a submissão da proposta do PIP, a esta entidade, 

foi efetuada no dia 4 de fevereiro de 2021 e obteve-se um parecer favorável por parte da 

Comissão de Ética no dia 4 de março de 2021 e no dia 23 de março de 2021 pelo Conselho de 

Administração (ANEXO I). 

De seguida iremos apresentar as atividades, estratégias e recursos utilizados para conseguir 

alcançar os objetivos específicos planeados.  

 

Objetivo: Aprofundar conhecimentos sobre o tema  
 
Atividades e estratégias planeadas:  

▪ Aceder a bases de dados científicas sobre oxigenoterapia de alto fluxo: Cuidados 

de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico, à luz da mais recente evi-

dência científica; 
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▪ Realização de uma revisão integrativa da literatura sobre o tema supracitado. 

 
Recursos humanos: enfermeira orientadora e docente orientadora 

 

Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia pesquisada e selecionada nas diferentes 

bases de dados científicas sobre oxigenoterapia de alto fluxo, computador e livros. 

 

Com o intuito de aprofundar conhecimentos sobre a temática, realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura sobre o tema: «Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem 

Promotores da Segurança do Doente Critico» (APÊNDICE III). 

Através da metodologia de desenho do Joanna Briggs Institute [JBI], passou-se para a 

elaboração da pergunta de pesquisa, recorrendo à metodologia PICOD – Participantes (P), 

Intervenção (I), Comparação (C), Resultados (O), Desenho (D) (JBI, 2020). A forma como se 

constrói e formula a pergunta de investigação é o cerne para a obtenção de sucesso na 

pertinência dos resultados da temática escolhida (Sousa et al., 2018). Assim, elaborou-se a 

seguinte questão de investigação: Qual a eficácia da utilização da oxigenoterapia de alto fluxo 

no doente crítico? (Tabela 3)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os descritores em Ciências da Saúde MeSH e DeCS estruturou-se as 

palavras-chave com os seguintes operadores boleanos AND e NOT da seguinte forma: Oxygen 

Inhalation therapy AND High flow nasal cannula AND Critical care NOT Pediatric. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2021 nas bases de dados da EBSCO Host 

Web: CINAHL Complete, MEDLINE Complete, Nursing & Allied Health Collection: 

Comprehensive, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of 

Systematic Reviews, Cochrane Methodology Register, Library, Information Science & 

Technology Abstracts, MedicLatina. Os critérios de inclusão que foram tidos em conta, foram 

doentes críticos que necessitassem de realizar oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal. 

Tabela 3. Critérios de elaboração da questão de investigação pelo método PICOD 

Participantes Doente crítico  

Intervenção Oxigenoterapia de alto fluxo 

Comparação (Não aplicável) 

Outcome/Resultados Eficácia 

Desenho Foram englobados estudos qualitativos, quantitativos publicados entre 

2016 e 2020, e que possuíssem texto completo. 
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Relativamente aos critérios de exclusão, estipulou-se que não iriamos abranger doentes críticos 

com idade pediátrica. A pesquisa centrou-se no intervalo cronológico de 2016 a 2020, ao 

limitador linguístico de artigos em língua portuguesa, e inglesa e texto completo disponível. 

Ao realizar a pesquisa com as palavras-chave selecionadas foram abrangidos duzentos e 

cinquenta e quatro artigos, tendo sido efetuado uma seleção posteriormente. Numa segunda 

fase foram aplicados limitadores de pesquisa temporais, linguísticos e de texto completo 

obtendo-se oitenta e quatro artigos. Destes após leitura de título e resumo foram excluídos 

cinquenta e quatro, obtendo-se trinta artigos para leitura integral. No decorrer da leitura integral 

foram eliminados vinte e três artigos por não se enquadrarem na temática pretendida. Numa 

última fase foram selecionados sete artigos para a elaboração desta revisão integrativa. 

Este processo de seleção seguiu os princípios do modelo PRISMA – Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta.Analyses, (Liberati et al., 2009) que se encontra 

apresentado na figura 2. 
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 Figura 2 – Fluxograma PRISMA de identificação e seleção de estudos 
Fonte: Elaboração própria, adaptada de JBI, 2020 
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Tendo sempre como base uma avaliação criteriosa dos estudos, após identificação e análise 

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

respetivos resultados apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Nível de evidência e grau de recomendação pelo método FAME, segundo JBI  
Fonte: Elaboração própria, adaptado de JBI 2013 e JBI 2014. 
 

 

Artigo Autores Grau de 
recomendação 

JBI 2014 

Nível de 
Evidência 
JBI 2013 

Desenho do 
Estudo 

A1 
Efficacy and safety of high-
flow nasal cannula oxygen 
therapy in moderate acute 

hypercapnic respiratory fail-
ure 

Yuste et 
al 

A Nível 3.e Estudo 
observacional e 

prospectivo 

 

A2 
Clinical efficacy of high-flow 

nasal humidified oxygen 
therapy in patients with hy-

poxemia 

Hou et al A Nível 3.c Estudo 
observacional de 

coorte prospectivo 

 
A3 

Impact of flow and temper-
ature on patient comfort 

during respiratory support 
by high-flow nasal cannula 

Mauri et 
al 

A Nível 1.a Estudo 
prospectivo, 
randomizado 

cruzado 

 
A4 

High flow nasal therapy 
versus noninvasive ventila-

tion as initial ventilatory 
strategy in COPD exarcer-
bation: a multicenter non-
inferiority randomized trial 

Cortegi-
ani et al 

A Nível 1.a Estudo 
multicêntrico 
randomizado 

A5 
Oxygen therapy via high 
flow nasal cannula in se-
vere respiratory failure 

caused by Sars-Cov-2 in-
fection: a real-life observa-

tional study 

Procopio  
et al 

A Nível 3.e Estudo 
observacional 

A6 
Nasal high flow higher than 

60L/mim in patients with 
acute hypoxemic respira-

tory failure: a physiological 
study 

Basile et 
al 

A Nível 1.a Estudo fisiológico 
cruzado 

prospectivo 
randomizado 

A7 
Proactive Use of High-Flow 
Nasal Cannula With Criti-

cally Ill Subjects 

Lamb et 
al 

A Nível 3.c Estudo de coorte 
prospectivo  
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Através da análise detalhada e de uma rigorosa interpretação dos estudos que 

consideramos relevantes, sobre qual a eficácia da utilização da oxigenoterapia de alto fluxo por 

cânula nasal em doentes críticos, foi possível identificar algumas variáveis que são consideradas 

um denominador comum nos diversos estudos analisados, tais como: adaptabilidade e conforto, 

eficiência e otimização dos parâmetros da oxigenação, segurança, e tomada de decisão 

ponderada.  

Um dos indicadores mais referidos é o conforto do doente, e das variáveis que compõem o 

alto fluxo, a temperatura parece ser a que detém um impacto mais significativo, ou seja, 

temperaturas mais baixas podem ser sinónimo de mais conforto, contudo todos os parâmetros 

devem sofrer uma titulação personalizada. 

Nos estudos analisados é quase unanime a ideia de que a oxigenoterapia de alto fluxo por 

cânula nasal não é inferior à ventilação não invasiva [VNI], como também ajuda a reduzir a taxa 

de entubação endotraqueal, e mais recentemente também foi utilizada em doentes com Covid-

19, mostrando ser melhor que outras formas de tratamento em especial em doentes idosos.  

Este é um método que necessita de uma monitorização continua, e rigorosa em relação à 

resposta individual de cada doente, e para isso a equipa de enfermagem deve munir-se de 

conhecimentos técnico-científicos, nomeadamente o enfermeiro especialista em enfermagem 

médico-cirúrgica que assume um papel de destaque. 

É de salientar que é unanime, que se devem continuar a produzir mais estudos de 

investigação sobre este método, para se potencializar ainda mais esta técnica.  

 

 

Objetivo - Elaborar uma proposta de norma de procedimento de enfermagem ao doente 
em situação critica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo 

Atividades e estratégias planeadas:  

▪ Reunião com a enfermeira orientadora, enfermeiro gestor e docente orientadora; 

▪ Pesquisa bibliográfica nas diferentes bases de dados científicas sobre oxigenoterapia de 

alto fluxo;  

▪ Elaboração de uma revisão integrativa da literatura sobre Oxigenoterapia de alto fluxo: 

Cuidados de enfermagem promotores da segurança do doente crítico; 

▪ Elaboração da proposta de norma de procedimento de enfermagem sobre intervenções 

de enfermagem ao doente submetido a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal;  

▪ Apresentação da proposta de norma à comissão de trabalho e discussão sobre a mesma;  

▪ Revisão da proposta de norma, após sugestões e indicações da comissão de trabalho; 

▪ Elaboração da proposta final de norma de procedimento de enfermagem ao doente sub-

metido a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal (APÊNDICE IX); 
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▪ Apresentação à equipa da UCIP da norma finalizada. 

 
Recursos humanos: enfermeira responsável pela orientação clínica, enfermeiro gestor, docente 

orientadora; 

 
Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia pesquisada e selecionada nas diferentes bases 

de dados científicas sobre oxigenoterapia de alto fluxo, computador, intranet da instituição de 

saúde. 

 

Objetivo - Construir uma proposta de registo de intervenções de enfermagem 
relacionados com a norma para a aplicação informática B-ICU Care® 

Atividades e estratégias planeadas:  

▪ Elaboração da proposta para o registo informático, de intervenções de enfermagem, no 

sistema B-ICU Care® (APÊNDICE X); 

▪ Discussão da proposta com a enfermeira orientadora, enfermeiro gestor e docente orien-

tadora; 

▪ Apresentação à equipa de enfermagem da proposta de registo de intervenções de enfer-

magem para a aplicação informática B-ICU Care®; 

▪ Pedido de colaboração aos enfermeiros da equipa de enfermagem da UCIP, para apre-

sentação de sugestões e de revisão da mesma; 

▪ Revisão da proposta após sugestões efetuadas pelos elementos da equipa e do enfer-

meiro gestor;  

 
Recursos humanos: enfermeira responsável pela orientação clínica, docente orientadora, 

enfermeiros da UCIP e enfermeiro gestor. 

 
Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia pesquisada e selecionada nas diferentes bases 

de dados científicas sobre oxigenoterapia de alto fluxo, computador, intranet da instituição de 

saúde.  

 

Objetivo - Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem ao doente em 
situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo e disseminação do trabalho 
desenvolvido 

Atividades e estratégias planeadas:  

▪ Elaboração da formação em serviço e respetivo planeamento; 

▪ Elaboração do plano de sessão da ação formativa (APÊNDICE XI); 
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▪ Planeamento da calendarização e divulgação da sessão de formação pelo serviço de 

UCIP e também da UCISU (APÊNDICE XII); 

▪ Apresentação da sessão de formação à equipa (APÊNDICE XIII); 

▪ Elaboração e aplicação do questionário de avaliação da sessão de formação (APÊNDICE 

XIV); 

 
Recursos humanos: enfermeira responsável pela formação em serviço, enfermeira responsável 

pela orientação clínica, docente orientadora, enfermeiros da UCIP e UCISU, enfermeiro gestor; 

 
Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia pesquisada e selecionada nas diferentes bases 

de dados científicas sobre oxigenoterapia de alto fluxo, computador, videoprojector, televisão, 

intranet da instituição de saúde. 

 

 

2.5.5. Avaliação e divulgação dos resultados 

Esta é considerada a quinta etapa da metodologia de projeto, que vai permitir a análise 

sistemática da situação, das atividades e objetivos delineados e por último dos próprios 

resultados obtidos (Ruivo et al., 2010). Tal como no Modelo para Mudança da PBE de Larrabee 

(2011) este corresponde também à quinta etapa, uma vez que vai remeter para a avaliação de 

todo o processo e conseguintes resultados obtidos, culminando no desenvolvimento de 

recomendações e conclusões.  

De seguida vamos proceder à avaliação dos objetivos traçados anteriormente, através dos 

indicadores de avaliação predefinidos para cada objetivo e conjuntamente realizar uma análise 

da eficácia das atividades e estratégias utilizadas.  

 

Objetivo – Aprofundar conhecimentos sobre o tema 

Indicador de avaliação: Realização de uma revisão integrativa da literatura e toda a pesquisa 

adjacente necessária para publicação em revista científica.  

 

Uma revisão integrativa permite reunir a melhor e mais atual evidência científica sobre um 

determinado tema. Assim esta revisão integrativa da literatura, veio proporcionar um maior e 

mais abrangente conhecimento do tema, capacitando e fornecendo ferramentas para alicerçar 

este projeto. Segundo Larrabee (2011) esta é uma experiência que permite aquisição de 

conhecimentos e competências profissionais e académicas, sendo muitas das vezes 

impulsionador para que outros sigam os mesmos caminhos. A divulgação dos resultados, é a 
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última fase da Metodologia de Projeto, em que se dá a conhecer através das mais variadas 

formas os resultados atingidos, podendo ser sob a forma de relatório, congressos, conferencias, 

publicações em revistas científicas e reuniões com o grupo de trabalho.  

O resumo da revisão integrativa da literatura foi enviado para uma revista científica, para 

posterior publicação, aguardando-se a decisão (ANEXO II). 

 

Objetivo - Elaborar uma proposta de norma de procedimento de enfermagem ao doente 
em situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo; 

Indicador de avaliação: Proposta final de norma de procedimento de enfermagem ao doente 

em situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo.  

 

Após uma pesquisa profunda sobre a mais recente evidência científica disponível sobre o 

tema, bem como várias reuniões com a enfermeira responsável pelo ensino clínico, enfermeiro 

gestor e docente orientadora, a proposta de norma de procedimento de enfermagem foi sendo 

elaborada e sofrendo constantes remodelações/revisões. O contributo dos enfermeiros do 

serviço, também foi válido, através das suas sugestões e conhecimento sobre o assunto. A 

proposta final foi entregue ao enfermeiro gestor e aguarda aprovação por parte da enfermeira 

supervisora responsável pelo departamento e por conseguinte da direção de enfermagem. O 

facto de não haver nenhuma norma de procedimento de enfermagem no serviço, sobre o tema, 

veio constituir uma mais-valia pois vai constituir um elemento de trabalho válido, para que todos 

tenham conhecimento e atuem da mesma forma (APÊNDICE IX). Consideramos que este 

objetivo foi validado com sucesso e bastante elogiado por todos os elementos do serviço.  

 

 

Objetivo - Construir uma proposta de registo de intervenções de enfermagem 
relacionados com a norma para a aplicação informática B-ICU Care® 

Indicador de avaliação: Apresentação da versão final da proposta de registo clínico 

informatizado para o programa B-ICU Care® 

 
Este desenvolveu-se em estreita colaboração com o enfermeiro gestor, relacionados com 

as intervenções de enfermagem relacionadas com a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula 

nasal.  A proposta foi de encontro as necessidades sentidas pela equipa de enfermagem, bem 

como do enfermeiro gestor. No final do estágio, a proposta aguardava validação para ser inserida 

na aplicação informática utilizada pelo serviço (B-ICU Care®), para que a mesma possa começar 

a ser utilizada pela equipa. De referir que a mesma teve em consideração os equipamentos 
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disponíveis nesta unidade de saúde. Consideramos que este também foi um objetivo atingido 

com sucesso, pela ótima recetividade que teve e por ser um instrumento de trabalho útil para a 

prestação de cuidados.  

 

 
Figura 3 – Proposta final de registo de intervenções de enfermagem, para a aplicação informática B-ICU 
Care® 
Fonte: Elaboração própria 
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Objetivo - Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem ao doente em 
situação crítica submetido a oxigenoterapia de alto fluxo e disseminação do trabalho 
desenvolvido 

Indicador de avaliação: Sessão de formação em serviço sobre o tema no qual se 

desenvolveu o trabalho e posterior apresentação dos instrumentos construídos, bem como 

aplicação de questionário de avaliação da formação em serviço.  

 
A sessão de formação teve como objetivo mostrar o que se sabe sobre esta temática à luz 

da mais recente evidência científica e abrangeu os dois serviços de medicina intensiva, 

nomeadamente a UCIP e a UCISU, uma vez que ambos os serviços, tem pessoas em situação 

crítica que podem necessitar de oxigenoterapia de alto fluxo. De ressalvar que as normas e 

procedimentos de enfermagem são transversais aos dois serviços do departamento de Medicina 

Intensiva. A divulgação da formação foi realizada pelo método habitual de afixação de cartaz no 

serviço (APÊNDICE XII), mas também através do correio eletrónico. Já a formação em si, e para 

alcançar um maior número de público-alvo, foi realizada em dois momentos distintos, em sala de 

formação de forma presencial e também à distância através da plataforma informática Teams®. 

No final das duas sessões de formação tivemos 24 enfermeiros que assistiram à formação. 

Representando 42% da população total dos dois serviços supracitados. A sessão de formação 

dava a conhecer os cuidados de enfermagem ao doente crítico submetido a oxigenoterapia de 

alto fluxo por cânula nasal, bem como dos instrumentos que foram produzidos ao longo do 

estágio. A formação teve ótima recetividade por parte da equipa e no final com obtenção de 

críticas construtivas e elogios pelo trabalho desenvolvido ao longo do estágio. As sugestões 

também foram tidas em conta. No final da sessão de formação foi solicitado a todos o 

preenchimento de um questionário de avaliação da formação, e satisfação do formando 

(APÊNDICE XIV), com base no modelo em vigor e utilizado pela entidade de saúde em causa. 

De seguida e na tabela 5, podemos ver refletido a opinião de 13 enfermeiros que aderiram ao 

preenchimento do referido questionário. Da análise do mesmo podemos constatar que a opinião 

se divide entre o BOM e o EXCELENTE, o que nos leva a concluir que este objetivo também foi 

concluído com sucesso.  
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Avaliação  Não  
Satisfaz 

Satisfaz  
Pouco 

Satisfaz Bom  Excelente 

O FORMADOR 
Domínio dos conteúdos e técnicas 0% 0% 0% 46% 54% 
Clareza e envolvimento com o grupo 0% 0% 0% 46% 54% 
Incentivo dos formandos a participar na ação 0% 0% 0% 46% 54% 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Linguagem clara e objetiva 0% 0% 0% 31% 69% 
Identificados os objetivos de forma clara 0% 0% 0% 15% 85% 
Interesse nos temas expostos 0% 0% 0% 15% 85% 
Utilidade dos conhecimentos adquiridos 0% 0% 0% 23% 77% 
QUALIDADE DO MATERIAL E MEIOS PEDAGÓGICOS 
Documentação de apoio 0% 0% 0% 31% 69% 
Meios audiovisuais  0% 0% 0% 23% 77% 
Material de demonstração 0% 0% 0% 31% 69% 
Instalações  0% 0% 0% 37% 63% 
ORGANIZAÇÃO  
Divulgação da formação 0% 0% 0% 23% 77% 
Cumprimento do horário previsto 0% 0% 0% 0% 100% 
Distribuição equilibrada do tempo pelos temas 0% 0% 0% 23% 77% 
Organização da ação de formação foi eficiente  0% 0% 0% 0% 100% 

 
Tabela 5 – Resultados da avaliação das sessões de formação: Oxigenoterapia de Alto Fluxo  
Fonte: Elaboração do próprio 
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3 - ANÁLISE REFEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  
 
Para a OE, o título de enfermeiro especialista “pressupõe, para além da verificação das 

competências enunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva Especialidade em 

Enfermagem, que estes profissionais partilhem um conjunto de competências comuns, aplicáveis 

em todos os contextos de prestação de cuidados de saúde” (OE, 2019a, p.4744). 

O Mestrado em Enfermagem com especialização em EMC-PSC, visa a aquisição e 

desenvolvimento de competências comuns, específicas e de Mestre, sendo regidas pelo 

Regulamento n.º 140/2019 de 6 fevereiro (OE, 2019a), Regulamento n.º 429/2018 de 16 julho 

(OE, 2018a) e mapeadas em documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior e enquadradas no atual Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 agosto (Universidade de 

Évora [UE], 2015; Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Assim o grau de Mestre é 

conferido a quem:  

“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; 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” (UE, 2015, p.26). 

Neste último capítulo optou-se por efetuar uma análise crítico-reflexiva aprofundada do 

percurso formativo, bem como as atividades e estratégias realizadas, no âmbito do EF. Uma vez 

que as competências de Mestre em Enfermagem estão interligadas com as competências 

comuns e específicas do EEEMC-PSC, decidimos abordar conjuntamente as mesmas, quando 

assim se justificar.  
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3.1 – COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE EM ENFERMAGEM  

 

De acordo com a OE (2019a) podemos definir competências comuns como 
 “competências partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 

elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda através 

de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 

investigação e assessoria” (OE, 2019a, p.4745).  

De acordo com o Regulamento n.° 140/2019 de 6 de fevereiro, as competências comuns 

estão estruturadas em quatro domínios: Responsabilidade profissional, ética e legal (A); Melhoria 

contínua da qualidade (B); Gestão dos cuidados (C); Desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais (D).  

Estas competências comuns são transversais a todas as áreas de especialidade (OE, 

2019a). 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
A- Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

❖ A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, 

agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia pro-

fissional; 

❖ A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as res-

ponsabilidades profissionais.  

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
❖ 3 – Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e 

gestão de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabi-

lidades éticas, profissionais e sociais;  

❖ 7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista na 

sua área de especialidade.  

 

Durante a realização do EF tornou-se imperativo basear a nossa práxis na evidência 

científica, bem como em todos os documentos e regulamentos que regem a nossa conduta 

profissional, incluindo os princípios e valores éticos que devemos fomentar durante a prestação 

de cuidados ao outro. Desta forma a OE diz-nos que a enfermagem “alicerça o seu conhecimento 
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específico tendo como base a fundamentação científica da disciplina e, ainda através da 

interseção de várias áreas do saber como a ética, a moral e os textos legislativos que 

regulamentam a profissão” (OE, 2015b, p.11).  

Assim, foi essencial proceder à revisão dos conteúdos abordados nas aulas de 

Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

ao Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro [REPE], à Deontologia Profissional, 

bem como às normas e procedimentos que regulam o serviço onde se estava a desenrolar o 

estágio final.   

O REPE, diz-nos que os enfermeiros no desempenho das suas funções devem “adotar uma 

conduta responsável e ética no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos” (OE, 2015b, p. 101-102).  

A profissão de enfermagem é regida por um conjunto de princípios e/ou regras, alicerçadas 

na ética e no direito, designada de Deontologia Profissional (OE, 2015c). Esta é considerada 

como um instrumento legal e vinculativo para todos os enfermeiros, assumindo a máxima 

importância quando nos questionamos de temáticas onde está diretamente implícito o exercício 

profissional da enfermagem. 

Assim, cabe ao enfermeiro, assumir a defesa dos direitos humanos, e a garantia que não só 

é detentor de conhecimento científico e experiência, mas acima de tudo que suporta a sua to-

mada de decisão com base nos aspetos ético-legais e deontológicos da profissão (OE, 2019a). 

A enfermagem enquanto disciplina tem vindo a construir um corpo de conhecimento próprio, 

sendo considerada uma profissão intelectual e científica, onde esse conjunto de conhecimentos 

que caraterizam a profissão, são relevantes para a sua praxis, mas também se tornaram um 

importante contributo para a saúde (Nunes, 2017; Salviano et al., 2016). 

O enfermeiro tem um papel fundamental na tomada de decisão baseando-se em normas 

legais, princípios éticos e deontológicos garantindo assim o respeito pelo indivíduo e pelos 

direitos humanos (OE, 2019a). 

Para Nunes (2004) existe um campo de reflexão próprio ao agir do enfermeiro, que surge 

da prática e das preocupações profissionais, e que remete para aqueles a quem prestamos 

cuidados, sendo denominado «Ética em Enfermagem». A competência ética exige que o 

enfermeiro confronte os valores humanos universais face aos valores da pessoa em presença, 

privilegiando sempre o respeito pela dignidade humana (Queiroz, 2001). 

O Artigo 64, da Constituição da República Portuguesa (2005), diz-nos que “todos têm direito 

à proteção da Saúde e o dever de a defender e promover”, (p. 21), já para Nunes (2016, p.10) “a 

dimensão ética deste direito pode traduzir-se quer em termos de acesso quer do melhor cuidado 

(…) associando o princípio da justiça como equidade e o princípio do respeito pela autonomia da 

pessoa”. 
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Na UCI, a complexidade das situações, impõem que o enfermeiro seja detentor de 

conhecimentos sólidos e de uma atuação imediata e segura, baseada na evidência e na sua 

praxis clínica, contudo o suporte legislativo, ético e deontológico não pode estar dissociado, para 

uma assertórica tomada de decisão.  

Segundo a Lei de Bases da Saúde n.º 1 da Base 1 da Lei 95/2019 o direito à proteção da 

saúde é um direito transversal a todas as pessoas para usufruírem do melhor estado de saúde 

físico, mental e social e sempre que necessitarem devem ter esse direito.  

No decorrer do estágio, os princípios éticos que fundamentaram o nosso agir profissional, 

foram: o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia, o 

princípio da justiça, o princípio da dignidade (OE, 2015c).  Além disso não foram descurados os 

pressupostos dos valores universais a ter em conta na relação profissional, e reconhecidos na 

Deontologia Profissional, através do artigo 99.° “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.80). 

Na prestação cuidados ao longo do estágio na UCI, e quando nos deparávamos com 

limitações por parte dos doentes ao nível da expressão oral e da compreensão, recorremos a 

estratégias comunicacionais verbais e não verbais, em prol do direito à informação, tal como 

refere o Artigo 105.° da Deontologia Profissional, em que o enfermeiro tem o dever de “informar 

o indivíduo e família no que respeita aos cuidados de enfermagem; informar sobre os recursos 

que a pessoa pode ter acesso (…)” (OE, 2015b, p. 84), indo ao encontro daquilo que é descrito 

na Lei de Bases da Saúde, ao referir que tem direito de informar “de forma adequada, acessível, 

objetiva, completa e inteligível sobre a sua situação (…)” (AR, 2019, p.56). 

Menciono ainda que durante a realização do estágio houve restrição de visitas, relacionado 

com a pandemia, o que causou muita ansiedade e constrangimentos às famílias, contudo o 

mesmo foi parcialmente colmatado com a informação às famílias via telefone/videochamadas.  

Quanto ao desenvolvimento do PIP, requereu também uma autorização à Comissão de Ética 

e ao Conselho de Administração do Hospital, bem como a entrega prévia de um consentimento 

informado à equipa de enfermagem para aplicação de questionários, e que os mesmos se 

destinavam só para fins académicos. Mais uma vez ficou subjacente o direito da pessoa à 

confidencialidade, e ao anonimato, como descrito no Artigo 84.° Da Deontologia Profissional e 

pelo Artigo 5 da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, que diz “ qualquer 

intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em 

causa o seu consentimento livre e esclarecido” (AR, 2001, p.27; OE, 2015c).  

Desta forma consideramos que conseguimos desenvolver as competências incluídas neste 

domínio ao nível dos cuidados ao doente crítico, com base nos princípios ético-legais e assentes 
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nos domínios da deontologia, primando pela qualidade técnico-científica numa perspetiva holís-

tica, respeitando sempre a sua individualidade enquanto pessoa humana, enquadrando-a na sua 

base de princípios e valores, enfatizando o direito de escolha e autonomia, e apresentando ca-

pacidade de fundamentar as tomadas de decisão.  

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
B- Domínio da melhoria continua da qualidade 

❖ B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na area da governação clínica; 

❖ B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria clínica;  

❖ B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro.  

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
❖ 2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de enfermagem baseada na evidência;  

❖ 5 – Participa de forma proativa em equipas e em projetos, em contextos multidis-

ciplinares e intersectoriais; 

❖ 6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na forma-

ção 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.   

 
O enfermeiro tem um papel dinamizador no que concerne a estratégias no âmbito da 

governação clínica e de projetos de melhoria contínua da qualidade, participação ativa nas 

formações em serviço, e no incentivo à investigação na promoção da PBE, e em garantir um 

ambiente terapêutico seguro.  

A qualidade em saúde é uma preocupação intrínseca à enfermagem, enquanto eixo 

estratégico do Plano Nacional de Saúde [PNS] e uma das pedras basilares do SNS, cujo principal 

objetivo é cumprir na integra os predicados de qualidade e segurança essenciais ao bem-estar 

da população (DGS, 2015).  Os enfermeiros têm um papel fulcral na definição e implementação 

dos padrões de qualidade em saúde e mais concretamente nos padrões de qualidade dos 

cuidados especializados em EMC-PSC (OE, 2015a).  

Ressalva-se a importância que as Unidades Curriculares, Políticas e Modelos de Cuidados 

de Saúde e Gestão em Saúde e Governação Clínica tiveram no discernimento de conceitos 

intimamente ligados a este domínio, possibilitando uma visão mais abrangente sobre o tema, 
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bem como a revisão dos documentos Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde (MS, 

2015a) e do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (MS, 2015b).  

Desta forma, procedeu-se à leitura e posterior análise do plano de atividades da unidade 

hospitalar, no qual consta que um dos objetivos estratégicos é a “Promoção da qualidade dos 

serviços (…) a nível da gestão do risco clínico, auditoria clínica, definição e monitorização de 

indicadores de qualidade clínica, visando a certificação dos mesmos, bem como a manutenção 

das acreditações/certificações” (CHUA 2020a, p.21). 

O desenvolvimento do PIP, veio contribuir para o desenvolvimento de competências no 

domínio da melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados de enfermagem , na área do 

doente crítico, submetido a oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal, com a criação de uma 

proposta de norma de procedimento de enfermagem (APÊNDICE IX), que aguarda aprovação 

pela direção de enfermagem, mas com feedback bastante positivo por parte do enfermeiro gestor 

do serviço e da restante equipa de enfermagem, e que veio colmatar uma necessidade do serviço 

sobre esta temática;  de uma proposta de registo clínico informatizado na aplicação B-ICU Care® 

(APÊNDICE X) encontra-se com o enfermeiro gestor do serviço e aguarda indicação para ser 

inserida na aplicação informática, para que todos os enfermeiros possam utilizar, sempre que 

existe a necessidade de utilizar o dispositivo de alto fluxo; e da realização da sessão de formação 

em serviço sobre Oxigenoterapia de alto fluxo: Cuidados de enfermagem promotores da 

segurança do doente crítico (APÊNDICE XIII), com o intuito de disseminar o conhecimento sobre 

o tema à luz da mais recente evidência científica e promovendo a discussão dos elementos da 

equipa. Esta foi realizada em dois formatos distintos, formato presencial e formato online para 

atingir um maior número de participantes que por circunstâncias individuais não podiam se 

deslocar ao serviço e também para manter o distanciamento social, uma vez que estamos a 

atravessar uma situação pandémica. É de referir que a própria formação em serviço nesta 

instituição de saúde foi suspensa por alguns meses devido à pandemia, para evitar aglomerados 

de profissionais e também devido ao excesso de trabalho e consequentemente elevada carga 

horária das equipas, não se reunindo as condições ideais para se fomentar a prática de 

formações em serviço, motivo pelo qual foi impossível assistir a alguma durante o período de 

estágio na instituição.  

A realização dos registos clínicos, é realizada de forma individualizada pela metodologia 

ISBAR (Identificação, Situação atual, Antecedentes, Avaliação e Recomendações) tendo sempre 

o cuidado para que os mesmos fossem os mais completos possíveis, de maneira a permitir uma 

transição de cuidados de enfermagem seguros. No decorrer do estágio vivenciamos duas 

situações distintas, numa delas só tínhamos prestação de cuidados a doentes infetados com 

SARS-Cov2, utilizando todo o equipamento de proteção individual recomendado, 

nomeadamente mascara FFP2; óculos de proteção, fatos integrais, duplas luvas, toucas e cobre 
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botas, o que dificultava muitas das vezes a audição, visão, locomoção e o tato. Não foram poucas 

as vezes em que a comunicação era dificultada por estas barreiras acima descritas, mas 

essenciais para a nossa própria segurança. Numa fase mais recente já tínhamos a própria UCI, 

dividida em duas salas, numa delas mantínhamos doentes com SARS-Cov2 e na outra doentes 

internados com patologias diversas, do foro médico, cirúrgico e de trauma. Em qualquer uma 

destas situações primou-se pela tentativa de prestar os melhores cuidados de enfermagem, 

mantendo sempre a qualidade e a segurança.  

A área do doente crítico, requer atenção redobrada na deteção de complicações e no saber 

agir atempadamente, por isso foi essencial recorrer à pesquisa bibliográfica sobre os mais 

variados temas que englobam os cuidados ao doente crítico, sempre recorrendo a mais atual 

evidência científica. Recorremos também à leitura de protocolos e normas de serviço. Por ser 

um serviço bastante diferenciado e específico, também houve a necessidade de desenvolver 

conhecimentos acerca de administração terapêutica específica e menos comum na prática 

profissional e também no manuseio de equipamento específico de intensivos. Isto mesmo é 

também evidenciado por Larrabee (2011) quando nos diz que a pesquisa e a investigação 

rigorosas e sistemáticas permitirão aumentar o nível de conhecimentos existentes e produzir 

novos conhecimentos para instruir a prática e aumentar a qualidade dos cuidados prestados e 

manter a atualização e aprimoramento dos conhecimentos existentes. Todas estas ferramentas 

refletiram-se numa melhor sedimentação do conhecimento, e numa prestação de cuidados 

segura, eficaz e primando pela excelência.  

Desta forma consideramos ter desenvolvido competências no domínio da melhoria continua 

da qualidade, também na área da investigação e implementação de projetos.  

 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
C- Domínio da gestão de 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.  

 
Competências de Mestre em Enfermagem  

❖ 1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  

❖ 7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade.  
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O facto de o enfermeiro orientador ser muitas das vezes responsável de equipa na ausência 

do enfermeiro gestor, veio dar a oportunidade de desenvolver este domínio da gestão de 

cuidados. Assim nos turnos da tarde e noites, quando o enfermeiro gestor não está, é delegada 

a função ao enfermeiro responsável de equipa, maioritariamente a um especialista, contudo 

também pode não o ser, pois existem certos elementos na equipa que devido à sua experiência, 

habilidade, formação na área do doente crítico, capacidade de resolução de problemas, modo 

de atuar em caso de situações inesperadas e críticas, bem como pela perícia no cuidar e da 

forma como comunica e é entendido perante a restante equipa multidisciplinar, faz com que seja 

capacitado e dotado para assumir tais funções no seio da equipa, isto vai de encontro ao que 

Benner (2001) já fazia referência, sobre os domínios da prática, nomeadamente liderança clínica 

e moral competente na tutoria dos outros.  Também assistimos ao facto de ser o responsável de 

equipa, o elemento que integra a escala de equipa de emergência intra-hospitalar. Tivemos a 

oportunidade de acompanhar a enfermeira orientadora em algumas dessas solicitações de 

outros serviços e de atuar conjuntamente consigo e com o médico responsável na tomada de 

decisões eficazes e em tempo útil na área da emergência. De ressalvar que esta equipa de 

emergência esteve algum tempo suspensa, devido a lotação do serviço com a escassez de 

recursos humanos (médicos e enfermeiros) devido à pandemia.  

Ao enfermeiro especialista cabe a árdua tarefa de tomadas de decisões nem sempre fáceis, 

de adotar e adaptar o seu estilo de liderança à equipa que gere de acordo com o contexto e 

também de garantir a gestão dos cuidados, não descurando a qualidade e segurança dos 

mesmos, primando sempre pela excelência dos cuidados prestados.  Para esta competência 

também foi nos importante recorrer ao suporte que a Unidade Curricular de Gestão em Saúde e 

Governação Clínica nos trouxe.  

Durante o estágio foi possível acompanhar o enfermeiro gestor, em dois turnos, com o 

objetivo de aprofundar conhecimentos na área da gestão e governação clínica. Assim tivemos a 

oportunidade de acompanhar bem de perto e de participar em muitas das tarefas, que compete 

a quem está na área da gestão, nomeadamente, requisição e gestão de material clínico, uma 

vez que o consumo do mesmo estava a ser maior pela elevada lotação de camas, com 

consequente maior gasto de consumíveis. Também acompanhamos e participamos na área da 

manutenção de equipamentos, na área de serviços farmacêuticos e serviços interligados, gestão 

de recursos humanos, verificação de assiduidades, troca de turnos, criação de planos de 

trabalho, acertos de horas e realização de horários. Foi possível constatar que os recursos 

humanos, são algo imprevisíveis, ainda mais em tempo de pandemia com um aumento do 

número de pessoas a faltarem, fazendo com a gestão desses mesmo recursos humanos fosse 

feita diariamente, gerindo da melhor forma, com o propósito de manter as dotações seguras e o 
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rácio enfermeiro/doente, com o intuito principal de manter a qualidade da excelência dos 

cuidados.  

No decurso do estágio, podemos constatar que a enfermeira orientadora era tida como um 

elemento com muita experiência na área da pessoa em situação crítica, pelo seu tempo de 

experiência profissional, por toda a formação que era detentora na área e pela sua assertividade 

e postura demonstrada. Isso fazia com que fosse muitas vezes solicitada para esclarecimento 

de dúvidas, tivesse um papel bastante interventivo em contexto de situação inesperada, que 

carecesse de uma atuação rápida, eficaz, consistente e decisiva. A forma como interagia com os 

restantes elementos da equipa multidisciplinar, quer fosse no diálogo com o intuito de tomada de 

decisões ou na resolução de problemas, primava sempre pelo respeito pelo outro e pela 

assertividade. Deste modo também foi muito mais simplificador, o levantamento de dúvidas e/ou 

questões que surgiam no decorrer do ensino clínico, pois as mesmas eram esclarecidas com 

conhecimentos sólidos e tendo uma base científica e deontológica. Foi possível ainda colocar 

sugestões de melhoria e de outras práticas, fruto de experiências profissionais anteriores, 

sempre fundamentadas. Para Larrabee (2011), no seu modelo para mudança da PBE, faz todo 

o sentido avaliar a necessidade de mudança de práticas, localizar as melhores evidências 

científicas e fazer uma análise crítica das mesmas, projetando a mudança na prática e 

implementando e avaliando essas mesmas mudanças.  

A liderança torna-se muito mais facilitadora, quando a articulação com os seus pares, tem 

por base o conhecimento científico e a praxis clínica muito bem sedimentada, esta situação foi 

verificada com o caso do enfermeiro gestor e dos elementos que o substituem na sua ausência.   

No decorrer do estágio, e com o evoluir do processo de integração e o passarmos a ser 

vistos como elemento da equipa, veio também proporcionar e capacitar a participar nas tomadas 

de decisão em equipa, de forma fundamentada. Sempre que era necessário a articulação e o 

processo de entre ajuda com outros profissionais de saúde, para satisfazer as necessidades do 

doente também o fizemos, bem como o delegar algumas tarefas, acompanhando sempre a 

realização e supervisionando as mesmas, na procura de manter a qualidade e segurança, tal 

como está descrito no artigo 109.° da Deontologia Profissional, que nos diz que o enfermeiro tem 

o dever de “garantir a qualidade e assegurar  continuidade dos cuidados das atividades que 

delegar, assumindo a responsabilidade pelos mesmos” (OE, 2015c, p.86).  

O Desenvolvimento do PIP, também veio proporcionar, uma melhoria na área da gestão, 

uma vez que tivemos que identificar e gerir os recursos disponíveis, permitindo uma maior 

interligação com a equipa multidisciplinar e cumprimento do cronograma previamente delineado 

e concebido. Desta forma e face ao exposto, consideram-se adquiridas as competências 

relacionadas com a gestão de cuidados.  
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
D- Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

❖ D1 – Desenvolve o autoconhecimento e assertividade; 

❖ D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.  

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
❖ 2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de enfermagem baseada na evidência;  

❖ 4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competên-

cias ao longo da vida; 

❖ 6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na forma-

ção 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.  

  
O mestrado em Enfermagem com especialização em EMC-PSC, veio sedimentar os 

conhecimentos que já tínhamos, bem como veio trazer uma nova perspetiva na área do doente 

crítico nomeadamente no doente de cuidados intensivos.  

Desta forma foi necessário recorrer à teoria aprendida no decorrer das Unidades 

Curriculares lecionadas ao longo do mestrado, bem como investir na pesquisa bibliográfica 

baseada na mais recente evidência científica, nos documentos que regem e regulamentam a 

profissão de enfermagem, para colmatar algumas dificuldades sentidas na prática e de modo a 

aprofundar e consolidar conhecimentos, para uma prestação de cuidados segura e de qualidade, 

baseada numa prática fundamentada e com rigor científico, que trouxesse e tivesse em conta as 

necessidades e valores dos doentes (Larrabee, 2011).  

A experiência profissional na área do doente crítico, não pode ser considerada novidade, 

uma vez que exercemos a nossa atividade num serviço de urgência e também na área do pré-

hospitalar, contudo sentíamos que faltava a outra parte, o depois do doente deixar os cuidados 

de uma urgência e ser transferido para uma UCI. Desta forma este percurso foi todo ele uma 

mais-valia para que pudéssemos alicerçar conhecimentos e colocar em prática, tal como nos diz 

a OE (2019a) os enfermeiros necessitam de desenvolver competências, e desenvolver o seu 

autoconhecimento para conseguirem uma adaptação organizacional e individual plena.  

No desenvolvimento do estágio e gradualmente fomos sendo confrontados por parte do 

orientador, com a atribuição de doentes com a sua situação clínica mais instável, de modo a 

conseguirmos dar resposta a uma prestação de cuidados na sua globalidade, de forma 
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autónoma, com maior segurança, o que se refletiu ao nível da qualidade. Isto também foi 

importante na mobilização de conhecimentos e de forma a os interrelacionar. O facto de já 

sermos profissionais de saúde há alguns anos também veio ajudar no processo comunicacional 

com o doente/pessoa significativa, bem como na gestão de emoções ou da forma como 

interagimos sem comprometer o nível de cuidados. De salientar que no processo comunicacional 

com a família/pessoa significativa, esteve comprometido, devido à suspensão de visitas nos 

serviços, devido ao estado pandémico que o país atravessava. Porém houve sempre uma 

preocupação por parte da equipa de manter contato via telefone com as famílias de modo a lhes 

colocar a par do estado de saúde e também de reduzir os níveis de ansiedade provocados pelo 

impedimento de visitar de forma física os seus familiares. De ressalvar que a UC Relação de 

Ajuda em Enfermagem, trouxe-nos imensas ferramentas ao nível do desenvolvimento de 

estratégias pessoais para gerir o stress, bem como a autorreflexão e autocrítica e no 

desenvolvimento de estratégias comunicacionais. Os enfermeiros devem cada vez mais serem 

capazes de fazer uma autoanálise das suas práticas, formulando a partir daí juízos críticos, de 

forma a serem capazes de refletir sobre situações experienciadas, pontos fracos, pontos fortes 

e sua atuação.  De acordo com Artigo 109.° da Deontologia Profissional, o enfermeiro deve “ 

analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas que mereçam mudança 

de atitude” (OE, 2015c, p. 86).  

A equipa da UCIP, têm bem presente o espírito de entre ajuda e união, sendo muito mais 

fácil atravessar alguns períodos menos bons e mais conturbados, como foram os vivenciados na 

altura da pandemia e da sobrelotação dos serviços, permitindo gerir os sentimentos e emoções 

em alturas mais conturbadas, bem como o facto da integração e acolhimento no seio da equipa 

ter sido excelente, proporcionando partilha através de conversas informais e desta forma 

proporcionando uma melhor adaptação à mudança.  

Através do desenvolvimento do PIP, adquirimos e aprofundamos conhecimentos na área da 

PSC, na área da oxigenoterapia de alto fluxo, bem como no processo de investigação, na mais 

recente evidência científica que sustentasse a praxis clínica.  

Assim foi possível desenvolver as várias etapas que pressupõe o processo de investigação 

e a PBE, criar instrumentos que visam a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de 

enfermagem ao doente crítico, submetido a oxigenoterapia de alto fluxo.  A pesquisa bibliográfica 

realizada sobre a temática nas bases de dados científicas, recolhendo os mais recentes e 

fidedignos artigos científicos, bem como as recomendações de instituições e peritos na área, 

permitiu desenvolver diferentes instrumentos para o serviço, e uma revisão integrativa da 

literatura, como já foi descrito anteriormente. De ressalvar que a UC, Investigação em 

Enfermagem, foi crucial para todo o desenvolvimento deste processo e que contribuíram imenso 

para aquisição de competências. De mencionar que foi muito difícil conseguir participar em 
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congressos ou formações na área do doente crítico, devido a situação pandémica e ao 

cancelamento de muitos destes eventos. No entanto e sempre que possível conseguíamos 

assistir via online a alguns que foram sendo realizados.  A sessão de formação realizada no final 

do estágio, resultante do desenvolvimento do PIP, veio disseminar conhecimento pela equipa 

sobre a temática da oxigenoterapia de alto fluxo, bem como para apresentar os instrumentos 

construídos a toda a equipa.  

Da revisão integrativa da literatura efetuada, foi enviado um resumo para uma Revista 

Científica Internacional, aguardando-se o feedback (ANEXO II).  

Desta forma, consideramos ter atingido e desenvolvido as competências relacionadas com 

o desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

 
 
 

 

3.2 – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

MÉDICO-CIRÚRGICA: A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

EM ENFERMAGEM  

Segundo a OE, considera-se competências específicas,  
“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” (OE, 2019a, p.4745)  

A área de especialização em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, têm como alvo a 

pessoa em situação crítica que é aquela que a “vida está ameaçada por falência ou eminência 

de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 2018a, p.19362). 

Desta forma são mencionadas pela OE, três competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica, entre as quais 

 “cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica; dinamiza a resposta em situações de emergência, 
exceção e catástrofe, da conceção à ação; maximiza a prevenção, intervenção e 
controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos perante a pessoa em situação 
crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação é à necessidade de 
respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 2018a, p.19359).  

 
 
 
 
 



 
 

 
jan-22 | Página 75 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica 

Competências de Mestre em Enfermagem  

❖ 1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na super-

visão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

❖ 7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.  

Na prestação de cuidados diferenciados à pessoa em situação crítica é exigido ao 

enfermeiro todo o seu conhecimento e perícia, bem como as suas habilidades relacionais, para 

uma atuação imediata à pessoa e família, primando por uma prestação de cuidados de elevada 

qualidade (OE, 2018a). Esse mesmo foi o objetivo deste EF, capacitar para uma atuação eficaz 

perante uma situação crítica, bem como desenvolver a capacidade de prever complicações 

através de uma vigilância constante. O doente crítico é aquele que apresenta uma instabilidade 

clínica, que requer uma monitorização permanente de forma a antecipar qualquer deterioração 

do estado geral, com uma tomada de decisão rápida e fundamentada. Os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo da formação académica através das diferentes UC, que foram 

ministrados, bem como a experiência profissional no âmbito da urgência e emergência ao longo 

do nosso percurso profissional, foram uma mais-valia para sustentarem e alicerçaram os 

cuidados ao doente crítico.   

Prestar cuidados de elevadíssima qualidade, num serviço equipado com tecnologia 

sofisticada, como é o caso da UCIP, foi um enorme desafio, que inicialmente nos deixou um 

pouco receosos, mas ao mesmo tempo com vontade de adquirir e aprender cada vez mais, com 

o intuito de evoluir no campo do conhecimento, fundamentando sempre com a mais recente 

evidência científica disponível, bem como na prestação de cuidados com qualidade e segurança 

que nos exige o doente crítico. Alguns dos equipamentos e seu manuseio eram uma novidade, 

pois alguns dos recursos até então eram desconhecidos, como é o caso da terapia de 

substituição renal, isso exigiu um empenho redobrado, bem como leitura de normas, protocolos 

e orientações específicas, e pesquisas bibliográficas dirigidas, não descurando o apoio e 

esclarecimentos do enfermeiro supervisor do ensino clínico, que foram fundamentais para que 

desta forma tivéssemos conseguido ultrapassar os receios iniciais, e ao longo do estágio 

tenhamos evoluído de forma positiva, atingindo os objetivos que nos eram propostos.  

Ao nível de técnicas este estágio foi bastante desafiador e enriquecedor , pois tivemos a 

oportunidade de colaborar na execução de procedimentos, tais como:  entubação e extubação 



 
 

 
jan-22 | Página 76 

 

Oxigenoterapia de Alto Fluxo: Cuidados de Enfermagem promotores da segurança do doente crítico 

endotraqueal; colocação e remoção de cateter arterial e central; colocação de cateter de diálise 

e início da mesma; inserção e manutenção de traqueostomia percutânea; realização de 

gasometrias e interpretação do seu resultado, interrelacionando com o estado do doente; 

monitorização do estado de consciência através do índice bispectral; monitorização invasiva e 

não invasiva; avaliação da pressão venosa central; ventilação invasiva e os seus modos 

ventilatórios; ventilação não invasiva; oxigenoterapia de alto fluxo; realização de tratamentos a 

feridas cirúrgicas complexas; posicionamento em decúbito ventral; vários tipos de drenos, bem 

como de drenagens abdominais e torácicas. Porem muitas outras técnicas ficaram por ver e ter 

um contato mais direto, uma vez que durante o desenvolvimento do EF, as patologias mais 

frequentes eram de doentes do foro respiratório, muito devido às infeções pelo SARS-Cov2.  

Tivemos também a oportunidade de acompanhar algumas transferências intra-hospitalares, 

para a realização de exames complementares de diagnóstico, e nos apercebermos da 

complexidade das mesmas, a nível de equipamento necessário que tem que acompanhar o 

doente, bem como da vigilância ativa da estabilidade hemodinâmica. O papel do enfermeiro é 

crucial na medida que tem que prever e antecipar todas as suas ações consoante o procedimento 

a ser efetuado. Na UCI é recorrente surgirem instabilidades hemodinâmicas, da pessoa em 

situação crítica, o facto de já nos encontramos mais despertos devido ao percurso profissional 

sempre na área da urgência/emergência e pré-hospitalar veio permitir também conseguirmos 

prever antecipadamente essas situações, e atuar no momento de forma célere e assertiva.  

No estágio tivemos também a oportunidade de administrar protocolos terapêuticos 

complexos, suportados por protocolos e normas de procedimento de enfermagem, que 

concedem aos enfermeiros uma maior autonomia, prevenindo desta forma possíveis 

complicações. Esta existência de protocolos, permite aos enfermeiros, procederem de acordo 

com o que está em norma, sem necessitarem de prescrição clínica e promovendo uma PBE, e 

uma uniformização da prática por toda a equipa, promovendo a qualidade e segurança. Os 

protocolos que mais utilizamos foram: protocolo de nutrição entérica e parentérica; protocolo de 

controlo de glicemia e administração de insulina; protocolo de terapia de substituição renal com 

anticoagulação com citrato; protocolo de desmame ventilatório; protocolo de posicionamento em 

decúbito ventral. Desta forma achamos pertinente contribuir com a criação de uma proposta de 

norma de procedimento de enfermagem sobre a oxigenoterapia de alto fluxo, no âmbito do 

desenvolvimento do PIP. A mesma aguarda autorização por parte da direção. 

Outra das preocupações do enfermeiro especialista em EMC-PSC tem a ver com a dor como 

o quinto sinal vital, pois este “faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica, otimizando as respostas” (OE, 2018a, p. 19363).  A 

desvalorização da dor pode ser considerada uma falha ética, e, por conseguinte, uma falha ao 

nível da qualidade dos cuidados. A dor está sempre associada a algo negativo, e muitas das 
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vezes é receada, daí não poder ser negligenciada. Desta forma devemos monitorizar e mensurar 

a dor, planeando antecipadamente intervenções e estratégias para quantificar, gerir e controlar 

a dor, tendo o alívio desta e o bem-estar da pessoa como primazia. Esta medição pode ser feita 

através de várias escalas, dependendo do estado clínico da pessoa e do seu nível de 

consciência. Assim na UCIP as principais escalas de avaliação de dor que são utilizadas, são: a 

escala visual analógica e numérica para as pessoas conscientes e com capacidade verbal e a 

escala de Behavioral Pain Scale [BPS] para aquelas que se encontram ventiladas e sem 

capacidade verbal. Esta escala tem em consideração, a expressão facial, adaptação à ventilação 

mecânica e o posicionamento dos membros superiores. Tentamos ao longo do estágio fazer uma 

correta avaliação da dor e procedendo ao seu registo em campo próprio ao nível do programa 

informático B-ICU Care®, para que desta forma a equipa médica também tivesse ferramentas 

fidedignas e em conjunto promovermos as melhores estratégias farmacológicas ou não, tendo 

em vista a promoção do conforto e o alívio da dor. Nem sempre as estratégias farmacológicas 

para o alívio da dor são suficientes, sendo necessário recorrer a alternância de decúbitos, 

massagens, toque, através de uma relação terapêutica eficaz, e foi isso que tentamos sempre 

utilizar aquando da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica.  

A comunicação pode ser entendida como “um processo dinâmico, complexo e permanente, 

através do qual os seres humanos emitem e recebem mensagens com o fim de compreender e 

serem compreendidos pelos outros” (Nunes, 2007, p.13).  

Desta forma a comunicação faz parte da vida de todos nós, adotando um papel crucial, no 

desenvolvimento do ser humano. Assim ao comunicarmos estamos a exprimir-nos e a permitir 

ao outro fazê-lo, e quando damos abertura a esta interação, conseguimos ter um maior 

conhecimento do outro e também de nós mesmos. Através de uma escuta ativa e poder de 

compreensão para com o outro, vamos adquirindo algum autoconhecimento, pois tomamos 

consciência do efeito das palavras do outro em nós (Phaneuf, 2005). 

A comunicação é “um processo de criação e de recriação de informação, de troca, de partilha 

e de colocar em comum sentimentos e emoções entre pessoas” (Phaneuf, 2005, p.23). Assim o 

enfermeiro tem um papel fulcral, no processo comunicacional, tendo em conta, que assume muita 

da transmissão de informação relevante ao doente/família, sendo estes os profissionais que se 

encontram mais de perto e acompanham os doentes e respetivas famílias/pessoas significativas 

durante todo o seu processo assistencial, dai a necessidade de desenvolver técnicas de 

comunicação adequadas, de maneira que se chegue a todos, transmitindo sentimentos de 

conforto e segurança.   No quotidiano o enfermeiro, utiliza a comunicação como um suporte 

indissociável da sua assistência à pessoa, tal como refere Pereira et al., (2013), “constitui-se no 

denominador comum de todas as ações do enfermeiro, influenciando decisivamente a qualidade 

da assistência prestada àquele que necessita dos seus cuidados” (p. 228). 
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Desta forma, deve ficar bem presente que se mantivermos uma excelente comunicação e 

proporcionarmos uma relação doente/família/pessoa significativa, vamos estar a aumentar a sua 

satisfação o que trará resultados benéficos. É fundamental e imperioso não esquecer que a 

família valoriza o fato de estar informada relativamente à situação de saúde do seu familiar para 

“compreender o que se passa, participar nas decisões e para que eles próprios possam levar o 

suporte necessário à pessoa doente. É portante normal que eles se voltem para as enfermeiras 

para receber conforto e informações” (Phaneuf, 2005, p.462). Esta situação durante a realização 

do estágio esteve comprometida pela suspensão das visitas aos doentes nos hospitais, incluindo 

os da UCIP, desta forma tentamos estar sempre próximos das famílias, quer fosse pelo contato 

telefónico, quer algumas vezes através de videochamada, nas situações clínicas que o 

permitiam, para que a família estivesse integrada em todo o processo assistencial ao doente. Em 

relação à comunicação de más noticias, no serviço, as mesmas eram efetuadas pela equipa 

médica às famílias.  

Perante tudo isto que foi exposto, consideramos ter desenvolvido esta competência com 

sucesso.  

 

 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação 

Competências de Mestre em Enfermagem  

❖ 7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.  

Segundo a Lei de Bases da Proteção Civil, catástrofe é definida como “acidente grave ou a 

série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, 

eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico 

em áreas ou na totalidade do território nacional” (AR, 2015, p.5316). 

Situações de emergência, exceção ou catástrofe subentendem um evento inesperado que 

na maior parte das vezes é imprevisível. No nosso país e no resto do Mundo esses eventos têm 

vindo a ocorrer de uma forma mais recorrente, quer sejam através de fenómenos naturais ou 

manipulados, causando um rasto de destruição de bens materiais e/ou de vidas humanas.  

Os enfermeiros numa situação de catástrofe, têm a capacidade de atuar em vários níveis de 

ação, desde a triagem, às equipas de primeira intervenção, coordenação de equipas, meios, 

comunicação (ICN, 2019). 
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Para validar esta competência específica, propusemo-nos desenvolver um estágio na 

Proteção Civil, com um enfermeiro EEMC-PSC, para enriquecer ainda mais este processo 

formativo e também profissional. Este mesmo estágio foi realizado em conjunto com mais 

colegas. Traçamos como objetivo major: adquirir competências na área da resposta a situações 

de emergência, exceção e catástrofe. Como objetivos específicos: compreender a função do 

enfermeiro especialista em EMC-PSC no planeamento da resposta a situações de emergência, 

exceção e catástrofe com base no nível estratégico municipal; colaborar no planeamento e 

efetivação do plano estratégico de resposta à pandemia de SARS-Cov2, no que concerne à 

vacinação; analisar o processo de planeamento, efetivação e manutenção do plano de resposta 

do Hospital de Campanha ; analisar o potencial das competências do enfermeiro especialista em 

EMC-PSC na resposta às exigências de exceção no contexto da comunidade (APÊNDICE XV).  

No primeiro dia participamos numa reunião com os comandos de distrito e também das 

diversas cooperações de bombeiros dos diversos concelhos da região, com o intuito de fazer o 

ponto da situação de acontecimentos relevantes, entre eles, o número de novos casos de infeção 

por SARS-Cov2, meteorologia prevista para as próximas horas, risco de incêndio entre outras. 

Posteriormente foi-nos proposto participarmos num projeto já em execução e que passa pela 

criação de uma base de apoio logística municipal com o principal objetivo, em caso de situação 

de catástrofe ou exceção estarem munidos de recursos materiais em número suficiente para 

darem resposta. Essa base passa pela construção de um atrelado que será acoplado a um 

veículo que irá conter todo o material necessário para dar resposta em caso de catástrofe ou 

exceção. Todos nós reunimos sugestões e posteriormente numa reunião informal apresentamos 

as nossas ideias, bem como quantidades e material que na nossa opinião deveria constar e 

expusemos ao enfermeiro especialista responsável. Um outro desafio que nos foi proposto foi 

visitar o Hospital de Campanha, já desativado no momento da visita, mas para percebermos a 

sua dimensão, da forma como foi estruturado, equipado, o que continha a nível de equipamentos, 

da resposta que foi possível dar, das diferentes áreas em que se encontrava dividido com o 

intuito de dar a melhor resposta possível à população que necessitou. Ressalvo que este mesmo 

hospital de campanha esteve aberto durante 35 dias, 24h por dia, tendo acolhido e prestado 

assistência e cuidados de saúde a mais de 170 pessoas de oito unidades hospitalares do país. 

Devido ao agravamento do número de casos e da pandemia estar a provocar uma sob lotação 

nos hospitais, foi necessário partir para esta infraestrutura pensada e planeada durante o evoluir 

da pandemia e foram necessárias apenas 24 horas para montar e equipar a infraestrutura e 

colocá-la em funcionamento. Neste momento encontra-se desativado, contudo em prontidão, e 

em caso de necessidade voltar a reabrir.  

Outra atividade que fomos visitar e que estava em fase de preparação, foi a criação do 

Centro de Vacinação, localizado num pavilhão gimnodesportivo, sob a alçada também da 
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Proteção Civil e mais uma vez conseguimos destacar o papel do Enfermeiro Especialista em 

EMC-PSC, pois este tem um papel preponderante em todo o processo, desde a escolha do 

material consumível, logístico e tecnológico, da disposição das infraestruturas, e dos circuitos. 

Uma vez que o mesmo ainda se encontrava encerrado e em fase de estruturação, foi-nos 

possível participar com os nossos contributos e ideias, nomeadamente no planeamento dos 

circuitos, da disposição da sala onde os utentes aguardam 30 minutos após serem vacinados, 

onde deveria estar localizado o médico, bem como o material de emergência, incluindo o carro 

de emergência, bem como a criação de etiquetas para serem colocadas nos utentes afim de 

percebermos a hora da toma da vacina e do tempo que têm que aguardar na sala de espera. 

Nesse mesmo dia tivemos a oportunidade de participar numa reunião com elementos da Câmara 

Municipal, Médicos e Enfermeiros do Centro de Saúde e o Comandante Operacional de distrito, 

para ultimar os últimos pormenores de como irá funcionar o centro de vacinação. Hoje podemos 

constatar que todo o planeamento e execução atempados, permitiram que o mesmo funcionasse 

na sua máxima capacidade e plenitude, para bem da população.  

Das últimas atividades que participamos, constava num exercício de simulacro de tsunami, 

intitulado NEAMWAVE21, à escala nacional e internacional, com impacto na região do Atlântico 

Nordeste, Mediterrâneo e Mares conexos. Em Portugal teve a organização da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Instituto do Mar e da Atmosfera e das diversas 

cooperações de Bombeiros do país. O objetivo principal passava por um exercício de 

comunicações entre as diversas estruturas, com o intuito de testar a operacionalidade e prontidão 

da resposta do sistema de alerta de tsunami.  A Proteção Civil onde estávamos inseridos decidiu 

ainda aproveitar a oportunidade e realizar um levantamento à escala real de todos os prédios 

degradados e por isso mesmo com risco de ruir, dos melhores locais ao ar livre, para possíveis 

abrigos, sinalizar zonas de concentrações, bem como transmissão de medidas de autoproteção 

á população. Conseguimos perceber o planeamento e conceção prévio que todo este tipo de 

exercícios pressupõem e da envergadura e dimensão da logística necessária, para colocar no 

terreno todas estas estruturas. Conclui-se uma vez mais que é necessária uma enorme 

coordenação e que o papel do enfermeiro especialista em EMC-PSC é essencial. O balanco final 

de todo este exercício foi muito positivo, pois permitiu identificar aspetos menos funcionantes e 

que por isso mesmo requerem reajustes, para que numa situação real, possam funcionar em 

pleno.  

Ressalvo ainda que aproveitamos e consultamos também o Plano de Catástrofe do Hospital, 

apercebemo-nos e acompanhamos os vários planos de contingência que foram necessários 

implementar e ativar, consoante aumentava ou diminuía o nível de risco provocado pela 

pandemia de SARS-Cov2. O Plano de Evacuação do Serviço também foi tido em conta aquando 
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da leitura e consulta. Destacamos que todos estes documentos permitiram nos elucidar da forma 

como devemos agir em caso de catástrofe e exceção.  

Podemos dizer que durante o estágio vivenciamos uma situação de exceção uma vez que, 

na fase de descontrolo da pandemia e de rotura de alguns hospitais, devido a ter sido atingida a 

sua lotação máxima, observamos no serviço, à escalada do nível de risco do plano de 

contingência o que obrigou à transformação da UCI na sua totalidade em unidade Covid, e à 

desativação da UCISU para receber os doentes de UCI e por fim à desativação da Cirurgia de 

Ambulatório para alocar os doentes que necessitassem de cuidados intermédios, bem como uma 

redução significativa da atividade do Bloco Operatório Central, nomeadamente ao nível do plano 

cirúrgico programado.  

Assim com os conhecimentos adquiridos ao nível da UC Médico-Cirúrgica 3, da experiência 

já adquirida em Emergência Pré-Hospitalar, na qual faz parte um módulo de Situações de 

Exceção e Catástrofe, de toda a situação de exceção que presenciamos e vivenciamos no 

terreno durante a realização do estágio, devido à pandemia e de tudo o que foi descrito 

anteriormente, julgamos ter adquirido as competências nesta área.  

 

 
Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo de 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.  

Competências de Mestre em Enfermagem  

❖ 7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.  

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde [IACS] acontecem quando o doente durante 

o processo assistencial numa unidade de saúde, adquire uma infeção, que não estava presente 

ou em incubação, no momento da admissão. Estas incluem as infeções que surjam após a alta 

ou infeções adquiridas pelos profissionais de saúde. Estas não se restringem às infeções 

adquiridas em contexto hospitalar (World Health Organization [WHO], 2011). 

Por conseguinte, as IACS são consideradas a nível global como um dos grandes problemas 

na área da saúde, quer pela sua relevância, prevalência, pelo impacto socioeconómico e pelo 

aumento da morbilidade e mortalidade (PPCIRA, 2018). 

Em 2007 com a criação do Programa Nacional de Controlo de Infeção [PNCI], a DGS, tinha 

como alvo diminuir a incidência das IACS a nível nacional, mas só no ano de 2013, com a criação 
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do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos [PPCIRA], 

houve uma resposta integrada para melhorar a qualidade dos cuidados prestados, tendo-se 

tornado um programa de saúde prioritário (MS, 2013b). 

Segundo a European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC] (2019), o contexto 

complexo de cuidados a doentes críticos, com recurso a dispositivos médicos invasivos, uso 

constante e repetido de antibióticos, bem como a resistência a antimicrobianos, utilizados em 

doentes com múltiplas falências orgânicas ou grandes instabilidades hemodinâmicas, fazem 

disparar a prevalência das IACS.  Este organismo refere ainda que a maior parte destas infeções 

poderiam ter sido evitadas através de programas de prevenção, controlo de infeção e promoção 

de estratégias de qualidade e segurança. 

Os conhecimentos adquiridos na UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 5, foram valiosos para 

a aquisição de conhecimentos específicos sobre esta temática, assim como a realização de um 

trabalho subordinado ao tema: Estratégias de proteção individual e coletiva. A alicerçar a isto 

temos também a consulta das principais recomendações emanadas pela OMS, pelo ECDC, e 

também normas da DGS que foram consultadas sobre os tipos de isolamentos e vias de 

transmissão. Já no serviço da UCIP, consultamos normas e protocolos implementados, para 

podermos agir em conformidade, e também tivemos acesso aos relatórios da GCL-PPCIRA da 

unidade hospitalar, no que à UCIP diz respeito. Convém ainda mencionar que foi pedido um 

estágio de observação na GCL-PPCIRA do hospital, o qual veio recusado, pelos tempos de 

pandemia que se vivia, bem como pelo volume de trabalho imposto. Contudo houve recetividade 

no esclarecimento de dúvidas que surgissem no decorrer do tempo de estágio, relacionado com 

o tema.  

Se pensarmos que as UCI, são consideradas unidades complexas, pela tipologia de doentes 

críticos que recebem, pela exigência dos cuidados prestados, e do recurso a técnicas invasivas 

utilizadas, facilmente concluímos que o risco de desenvolvimento de infeções associados aos 

cuidados de saúde são elevados, pelo que o papel do enfermeiro especialista é crucial na medida 

que deve desenvolver competências na área da prevenção e controlo das infeções, assim como 

na promoção de estratégias e colaborando em projetos focados nesta problemática (OE, 2018b). 

Isso mesmo refere a OE “Os enfermeiros, em especial os enfermeiros de controlo de infecções 

e os enfermeiros de ligação, lideram e gerem muitos programas de melhoria da qualidade e 

segurança dos doentes” (OE, 2018b, p.16).  

Durante a realização do estágio, procedemos conforme as medidas de prevenção e controlo 

de infeção da UCIP, visto que as IACS serem um problema real e o seu risco elevado, pela 

quantidade de dispositivos invasivos utilizados e pelo comprometimento imunológico de muitos 

dos doentes. Assim em conversa informal com a enfermeira orientadora e numa fase posterior 

em entrevista exploratória com o enfermeiro gestor do serviço, decidimos realizar uma formação 
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em serviço, subordinada ao tema: Precauções baseadas nas vias de transmissão (APÊNDICE 

XVI), e o respetivo plano de sessão (APÊNDICE XVII), tendo a mesma sido divulgada pelo 

serviço (APÊNDICE XVIII) de forma a captar o maior número de participantes. Para esta 

formação foi delineado como objetivo principal, capacitar os enfermeiros do serviço na promoção 

de medidas de prevenção e controlo de infeções e resistência a antimicrobianos, garantindo a 

qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados à PSC. Segundo Larrabee (2011) as 

sessões de formação envolvem “a apresentação e a discussão das evidências das melhores 

práticas com os profissionais, além de encorajá-los a utilizar a informação na prática” (p. 240).  

Uma vez que existem dois microrganismos com significativa prevalência nos serviços 

hospitalares, decidimos solicitar apoio do GCL-PPCIRA para que nos fornecesse dados acerca 

da prevalência do Staphylococcus aureus meticilino resistente [MRSA] e as Enterobacteriáceas 

Resistentes aos Carbapenemeses [ERC]. Uma vez que atravessemos uma situação pandémica 

no país e os serviços tiveram que se adaptar, focamos também a importância dos isolamentos e 

das vias de transmissão, para isso foram utilizadas as últimas normas e orientações técnicas 

emanadas pelo DGS e também do pelo serviço do GCL-PPCIRA do hospital. Outro dos pontos 

também focados, foi o da segurança, nomeadamente a importância dos equipamentos de 

proteção individual, não descurando o modo correto com devem ser vestidos e removidos os 

equipamentos para não ocorrerem infeções dos profissionais, tendo em conta a qualidade e 

segurança dos cuidados prestados, como eixo principal.  

O conhecimento que foi adquirido ao longo do estágio, daquele que já tinha sido obtido ao 

longo da UC supracitada, bem como do conhecimento prévio enquanto profissional de saúde, 

contribuíram em larga escala para o desenvolvimento com sucesso das competências no âmbito 

da prevenção e controlo das IACS, considerando assim termos validado esta competência.  
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CONCLUSÃO 

A elaboração deste relatório final, veio possibilitar descrever, analisar e refletir sobre todo o 

percurso desenvolvido ao longo deste processo formativo que foi o Mestrado em Enfermagem 

com Especialização em EMC-PSC, atestando a aquisição e desenvolvimento de competências 

de enfermeiro especialista em EMC-PSC e também de Mestre em Enfermagem. Neste processo 

de aquisição de competências foi de extrema importância a UC Estágio Final, pois esta veio 

mobilizar e alicerçar os conhecimentos aprendidos na teórica e também possibilitar aplicá-los na 

prática.  

A evolução no campo dos conhecimentos, aptidões e tomadas de decisão, proporcionaram 

um crescimento enquanto profissional, ser humano e também contribuíram para uma prestação 

de cuidados ao doente crítico de elevada qualidade, baseados na evidência científica e praxis 

clínica.  

A capacidade de resposta à pessoa em situação crítica, melhorou bastante nas diferentes 

vertentes, nomeadamente na prestação direta de cuidados à pessoa em situação crítica e sua 

família; na capacidade de tomada de decisões, fundamentadas e de forma célere, visando o 

bem-estar da pessoa e gerindo ambientes complexos; assegurar uma prestação de cuidados 

com qualidade e segurança, mantendo um juízo crítico; manter uma boa gestão e organização 

da equipa, sabendo ouvir os outros e recorrendo sempre à pesquisa de nova evidência científica, 

com o objetivo de continuar a melhorar continuamente e de promover os melhores cuidados de 

saúde.   

A apreciação do contexto clínico onde decorreu o Estágio Final, descrito neste relatório, foi 

essencial para dar a conhecer onde está inserida esta unidade hospitalar, nomeadamente 

através do enquadramento institucional, estrutura organizacional do serviço, recursos humanos, 

materiais e físicos e ainda uma breve análise à gestão de produção de cuidados, elucidando 

desta forma, que o mesmo está capacitado para o desenvolvimento do estágio, do PIP e para a 

obtenção e desenvolvimento de competências.  

O desenrolar do PIP, aconteceu segundo a Metodologia de Projeto e permitiu identificar uma 

necessidade do serviço, na área dos cuidados de enfermagem ao doente submetido a 

oxigenoterapia de alto fluxo, assim e para um melhor diagnóstico, aplicamos um questionário, 
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tendo como fim a recolha de dados para validar acerca da pertinência do tema a intervir. As 

respostas não deixaram dúvidas, mostrando ser necessário intervir e aprofundando 

conhecimentos sobre a temática em causa. Desta forma traçamos objetivos que visavam a 

criação de uma norma de procedimento de enfermagem, com o intuito de uniformizar 

procedimentos entre a equipa, bem como a consolidação de conhecimentos sobre o tema e dos 

cuidados de enfermagem implícitos, para isso definimos estratégias, planeamos e executamos 

tendo como meta a concretização dos objetivos traçados.  

Uma vez que procedemos à pesquisa de literatura atual e fidedigna à luz da mais recente 

evidência científica para o desenvolvimento do PIP, este permitiu também realizar uma revisão 

integrativa da literatura e através desta a elaboração de um artigo científico. 

Uma vez que para fundamentar o processo de aquisição de competências, deveríamos 

utilizar um referencial teórico, o mesmo passou pela escolha do Modelo para Mudança da Prática 

Baseada em Evidências de Larrabee (2011), que se mostrou ser o  mais adequado para 

fundamentar o PIP, bem como no processo de aquisição de competências, por ir de encontro ás 

necessidades na prestação de cuidados ao doente crítico, ou seja, uma prática baseada na 

evidência, na qual a experiência do enfermeiro, bem como o seu juízo crítico e competência são 

tidas em conta, assim como as preferências e valores dos doentes, para a concretização das 

suas necessidades. Este modelo tem semelhanças à Metodologia de Projeto, o que proporcionou 

uma simbiose/convergência para a elaboração do relatório.  

Desta forma fazemos um balanço final bastante positivo, deste percurso académico, que se 

mostrou longo, e desafiante,  e que culmina com a elaboração deste relatório, tendo contribuído 

de forma inequívoca para um maior crescimento intelectual, desenvolvimento de competências 

essenciais para o nosso percurso profissional atual e futuro, bem como da importância de nos 

alicerçarmos sempre, em evidência científica e nos documentos reguladores da profissão de 

enfermagem, motivando-nos permanentemente na procura de novos conhecimentos, com um 

único intuito, o de uma prestação de cuidados de enfermagem de qualidade.  

Finalizar um relatório desta natureza não é fácil, porém pensamos ter conseguido atingir os 

objetivos a que nos propusemos, bem como consideramos ter adquirido as competências de 

Mestre e Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação 

Crítica.    
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Nota de Esclarecimento do Autor 
 

Tendo em consideração o regulamento geral de proteção de dados, nomeadamente na menção 

de pessoas e ou instituições públicas, bem como no tratamento de dados pessoais e/ou 

institucionais, optou-se por remover os todos os anexos (mencionados ao longo do trabalho) 

deste relatório, uma vez que estes poderiam em algum momento identificar pessoas ou 

instituições.  


