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Resumo 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito do 4º curso de Mestrado em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica em Associação, com as Escolas Superiores de Saúde dos Institutos 

Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Escola Superior de Enfermagem de S. 

João de Deus da Universidade de Évora, através de um protocolo rotativo de gestão administrativo-

financeira da responsabilidade da Instituição de acolhimento da edição. 

Este tem como principal objetivo apresentar de forma reflexiva e objetiva, todo o percurso 

efetuado, tendo em vista o desenvolvimento das competências gerais e específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação crítica e 

consequentemente as de Mestre em Enfermagem. 

Em virtude do contexto epidemiológico atual, o enquadramento concetual escolhido para este 

trabalho, contou com a teoria das transições de Afaf Meleis, nomeadamente, a transição entre 

saúde e doença. 

O Projeto de Intervenção em Serviço desenvolvido, abordou as boas práticas relativamente à 

ventilação mecânica invasiva, num contexto de serviço de urgência, e resultou na elaboração de 

uma formação sobre a temática e ainda uma norma de procedimento. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Ventilação Mecânica Invasiva; Infeções 

Associadas aos Cuidados de Saúde; Metodologia de Projeto; Desenvolvimento de Competências. 
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Abstract 

This internship report was prepared within the scope of the 4th Master's course in Medical-

Surgical Nursing in Association, with the Higher Schools of Health of the Polytechnic Institutes 

of Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal and School of Nursing of S. João de Deus from the 

University of Évora, through a rotating administrative-financial management protocol under the 

responsibility of the Institution hosting the edition. 

This one, has as main objective to present, in a reflective and objective way, the entire path 

followed, with a view to the development of general and specific competences of the specialist 

nurse in medical-surgical nursing in the area of the person in critical situation and consequently 

those of a Master in Nursing. 

Due to the current epidemiological context, the conceptual framework chosen for this work 

relied on Afaf Meleis' theory of transitions, namely, the transition between health and disease. 

The In-Service Intervention Project developed, addressed the best practices regarding invasive 

mechanical ventilation, in an emergency service context, and resulted in the development of 

training on the subject and also a standard of procedure. 

 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Invasive Mechanical Ventilation; Health Care 

Associated Infections; Project methodology; Skills Development. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de trabalho surge no âmbito do 4º curso de Mestrado em Associação, com 

as Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre, 

Setúbal e Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de Évora, através 

de um protocolo rotativo de gestão administrativo-financeira da responsabilidade da Instituição de 

acolhimento da edição. O Mestrado enunciado realizou-se na área da Enfermagem Médico-

Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação Crítica e teve como desígnio a aquisição, o 

desenvolvimento e o domínio das competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista 

em enfermagem médico-cirúrgica. 

Neste percurso, foram incluídos dois estágios que integraram a Unidade Curricular – Estágio 

em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica e a Unidade Curricular – Estágio Final, ambos 

realizados numa Unidade de Saúde, na região Sul de Portugal, com supervisão pedagógica. O 

primeiro decorreu no período de 28 de novembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021, em unidade de 

cuidados intensivos polivalente (UCIP), com 6 semanas de contato e 130 horas de carga horária, 

com supervisão clínica de uma enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica. O 

segundo estágio foi realizado de 28 de janeiro a 23 de maio de 2021, em serviço de urgência 

médico-cirúrgica (SUMC), com a duração de 18 semanas e 388 horas de contato, igualmente sob 

orientação de um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica.  

Este relatório pretende apresentar de forma reflexiva e crítica todo o percurso realizado nos 

estágios suprarreferidos. Assim, considerando que o enfermeiro especialista é um profissional com 

conhecimento profundo num domínio diferenciado numa das áreas da enfermagem, 

estabeleceram-se dois objetivos específicos. O primeiro, foi proceder à elaboração de uma norma 

de procedimento sobre as Intervenções de Enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a 

Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), no serviço de urgência e o segundo foi realizar formação 

teórico-prática subordinada a esta temática e destinada aos enfermeiros do serviço em questão.  

Assim, neste relatório pretende-se apresentar a descrição das atividades desenvolvidas no 

âmbito do Projeto de Intervenção em Serviço (PIS) de acordo com o pensamento crítico-reflexivo, 

de modo a responder aos objetivos traçados, às situações/problema experienciadas e apresentar as 
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estratégias implementadas, de forma a mostrar o desenvolvimento das competências profissionais 

adquiridas e desenvolvidas do enfermeiro especialista na área médico-cirúrgica para assistência à 

pessoa/ família em situação crítica.  

Do mesmo modo, do ponto de vista profissional é necessário compreender as mudanças 

científicas e tecnológicas que ocorrem permanentemente na área da saúde, nomeadamente na 

enfermagem e os novos papéis que os enfermeiros desempenham na atualidade. Assentes neste 

pressuposto, considera-se que a relevância do enfermeiro especialista reside na aplicação 

consciente, explícita e judiciosa da melhor evidência científica disponível em relação ao 

conhecimento em enfermagem, de modo a serem tomadas decisões em relação ao cuidado da 

pessoa, tendo em conta as preferências e os valores desta, para além da inclusão da habilidade 

profissional nesta tomada de decisões. Ou seja, as decisões tomadas pelos enfermeiros 

fundamentadas na evidência científica dão origem a uma menor variabilidade na prática clínica e 

melhoram a qualidade assistencial, além de contribuírem para o aumento dos seus conhecimentos, 

uma vez que originam conhecimento válido e relevante para a prática assistencial (Ordem dos 

Enfermeiros, 2017). 

Neste sentido, o relatório apresenta-se dividido em quatro capítulos, onde se expõem e 

descrevem as diversas atividades realizadas nos diferentes estágios.  

Assim, no capítulo 1 estabelece-se o enquadramento teórico-concetual, no qual são abordados 

os diferentes conceitos e teorias, entre as quais a Teoria das Transições de Afaf Meleis, norteadora 

de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos estágios, bem como a definição dos conceitos mais 

relevantes para o presente relatório, como é o caso da Ventilação Mecânica Invasiva e das Infeções 

Associadas aos Cuidados de Saúde. 

O capítulo 2 assinalado como Projeto de Intervenção em Serviço apresenta a exposição do 

trabalho realizado tendo em conta a metodologia de projeto, no âmbito da segurança e controlo de 

infeção na ventilação mecânica invasiva no contexto de Serviço de Urgência.  

O capítulo 3 designou-se Projeto em Contexto de Estágio. Neste pretendeu-se apresentar o 

percurso realizado ao longo do curso e o desenvolvimento e aquisição de competências de 

enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em 

situação crítica. 
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No capítulo 4, referido como Análise Reflexiva Sobre a Aquisição de Competências de Mestre 

em Enfermagem efetua-se uma análise reflexiva à aquisição de competências deste enfermeiro 

especialista, onde se descrevem, além de outros, o modo como foram desenvolvidas e adquiridas 

ao longo do estágio as competências pretendidas. 

Apresenta-se igualmente uma breve conclusão sobre os temas descritos, as referências 

bibliográficas, bem como os apêndices e anexos que incorporam e sustentam todo o trabalho. 

Refere-se por último que este relatório foi redigido de acordo com o novo acordo ortográfico 

e as referências bibliográficas estão de acordo com as normas da 7º edição da APA – American 

Psychological Association. 
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1 - ENQUADRAMENTO CONCETUAL  

No presente capítulo apresenta-se o enquadramento concetual que norteou a prática ao longo 

deste percurso formativo. Assim, apresenta-se a Teoria das Transições de Afaf Meleis, teoria de 

médio alcance e base do trabalho desenvolvido nos estágios frequentados, escolhida 

especificamente tendo em conta o atual contexto pandémico por COVID-19. Além disso, 

apresenta-se a pesquisa bibliográfica efetuada relativa aos temas principais do projeto realizado, 

fundamentando-se, deste modo, as ações desenvolvidas. 

Por conseguinte, o enquadramento concetual permitiu, além de outros, apresentar o estado 

atual do conhecimento no domínio do tema desenvolvido na dissertação e revelou-se um passo 

essencial para o início da pesquisa. Ou seja, permitiu, por um lado, identificar o conhecimento que 

detinha sobre o tema em apreço e, por outro, permitiu ter bases sólidas de justificação e 

argumentação de acordo com autores consagrados. Assim, foi possível organizar diferentes 

conceitos para explicar o tema do estudo, expondo desta forma a relevância deste no figurino do 

conhecimento atual. 

1.1 - TEORIA DE ENFERMAGEM – TEORIA DAS TRANSIÇÕES DE AFAF MELEIS  

A Teoria das Transições de Meleis, apresentada em 1994 pela egípcia Afaf Ibrahim Meleis, 

diz respeito a um modelo profissional em que o centro é a noção de transição, enfatizando a grande 

importância que os cuidados de enfermagem apresentam nas mudanças e transições de vida. Este 

processo descreve-se pela sua singularidade, diversidade, complexidade e múltiplas dimensões 

que dão origem a diferentes interpretações, definidas pelo entendimento de cada indivíduo. As 

transições resultam de um efeito de mudança, na vida, na saúde, no relacionamento e no ambiente 

(Guimarães & Silva, 2016; Meleis, 2012). 

Esta teoria encontra a sua base nas representações que o próprio individuo possui acerca de 

uma determinada transição, ou seja, o enfermeiro deve ter a capacidade de descodificar os 

significados que esse indivíduo confere à transição que vai viver. 
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De acordo com Afaf Meleis (2007), a transição diz respeito a uma alteração no estado da saúde 

ou na função dos relacionamentos, expetativas ou habilidades, denotando mudanças nas 

necessidades de todos os sistemas humanos. A transição exige, assim, que a pessoa seja capaz de 

incorporar novos conhecimentos, que altere o seu comportamento, e, portanto, que mude a sua 

própria definição no contexto social. 

O modelo que rege esta teoria olha para a enfermagem como sendo uma profissão em que o 

foco vai estar no estudo da resposta humana dos indivíduos quando se encontram confrontados 

com transições de vida, momentos da vida em que se verificam grandes níveis de vulnerabilidade 

e assim, consequentemente, de risco para a saúde. O contexto apresenta também uma grande 

responsabilidade no modo com cada pessoa vivencia a sua transição, uma vez que esta tem a 

capacidade de moldar representações e significados relativos à transição em causa. Como refere 

Meleis (2007), a enfermagem não lida com a transição de uma pessoa, de uma família ou de uma 

comunidade isoladamente do ambiente onde se encontram inseridos. O modo como as pessoas 

lidam com as transições assim como o modo que o ambiente afeta essa reação são questões 

fundamentais para a enfermagem. 

De acordo com Meleis (2012) as transições caraterizam-se por três grandes domínios: natureza 

das transições, condicionalismos da transição e padrões de resposta, que vão guiar as intervenções 

de enfermagem no que toca à ajuda na transição. 

Na prática da enfermagem identificaram-se quatro tipos de transições centrais que podem ser 

vividas individualmente ou ao nível familiar: a transição desenvolvimental, associada a mudanças 

no ciclo de vida; a transição saúde/doença; a transição situacional, relacionada com as transições 

que originam alterações de papéis e a transição organizacional. Tendo em conta esta realidade, os 

enfermeiros devem, então, concentrar-se em todas as transições que são significativas não só ao 

nível individual, mas também ao nível familiar (Meleis et al., 2000). 

Quando se fala em eventos críticos da transição, estes dizem respeito a todos os eventos 

suscetíveis de alterar de modo positivo ou negativo a transição. Estes eventos críticos devem ser 

identificados previamente com o intuito de possibilitar um aumento da consciencialização de todos 

os envolvidos na transição. Existem, portanto, condições para que se dê a transição, podendo estas 

ser facilitadores ou inibidoras, classificadas como individuais ou relativas à comunidade. 
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Outro dos domínios da Teoria da Transição de Meleis diz respeito às condições que podem 

facilitar ou inibir a transição. As condições pessoais dizem respeitos às condições verificadas 

individualmente, onde se encontram incluídos os significados, as atitudes e as crenças 

relativamente à natureza da própria transição e ao seu processo, sendo que estes podem ser 

facilitadores ou inibidores de uma transição saudável. 

Alguns estudos citados por Meleis et al. (2000) demonstraram que um nível académico e 

socioeconómico mais baixo se encontra associado a eventos e também a sintomas psicológicos 

que inibem um saudável desenvolvimento do processo de transição. Em contraste, quando se 

verifica que os indivíduos possuem conhecimentos e que procuram estratégias e preparação para 

a transição, verifica-se uma experiência facilitada no que toca a este processo, contribuído para 

uma transição saudável. 

Já os recursos da comunidade, como por exemplo o suporte familiar e a facilidade de se obter 

informação, assim como as condições da sociedade onde a pessoa se encontra inserida são fatores 

que facilitam ou inibem uma transição saudável (Meleis et al., 2000). 

O último domínio do Modelo da Transição de Meleis diz respeito aos padrões de resposta da 

transição, podendo estes serem divididos em dois tipos: indicadores de processo e indicadores de 

resultados. Nos indicadores de processo encontram-se incluídos sentir-se e estar ligado, a 

interação, o coping e o desenvolvimento da confiança (Meleis et al., 2000). Estes indicadores são 

de extrema importância uma vez que permite que seja identificado precocemente o sentido da 

transição, ou seja, se esta está a ser feita saudavelmente ou não, o que pode fazer com que a pessoa 

fique mais predisposta para o desenvolvimento de problemas de saúde. É a interação entre os 

diversos elementos do processo de transição que vai permitir o desenvolvimento de um contexto 

harmonioso que promova a colaboração, a ajuda e a ligação entre os principais intervenientes.  

A ligação com os profissionais de saúde que possam responder às dúvidas da pessoa aparece, 

também, como um importante indicador de processo, permitindo que estes se sintam 

familiarizados com a transição. Quando os fenómenos inerentes ao processo de transição são 

compreendidos também a confiança e os processos de coping aumentam consideravelmente 

(Meleis et al., 2000). 
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No que concerne aos padrões de resposta dados através dos indicadores de resultado, estes 

dão-se pela mestria e pela integração fluida da identidade. De acordo com Meleis et al. (2000), a 

mestria diz respeito ao progresso nas habilidades e competências da pessoa, o que vai permitir 

realizar a transição com sucesso. Já a integração fluida da identidade diz respeito ao modo como 

a pessoa incluí no seu dia-a-dia novos comportamentos, experiências e competências adquiridas, 

de modo a facilitar uma melhor adaptação à realidade após a transição. 

Em suma, a transição em saúde são processos bastante complexos que requerem tempo e 

preparação, nomeadamente para o desenvolvimento de novas competências, onde se verifica uma 

reformulação da identidade. As transições podem, todavia, ser encaradas como uma oportunidade 

de desenvolvimento, no entanto, estas são passíveis de apresentar algumas dificuldades e 

ambivalências, pelo que algumas podem ser consideradas momentos crise. 

Face ao exposto, depreende-se que o processo de transição forma a essência dos cuidados de 

enfermagem, no entanto, o conhecimento deve considerar-se simplesmente como um modelo de 

compreensão de todo o processo de transição, visto que a sua grandeza só é possível através do 

ponto de vista da pessoa doente. Assim, as estratégias de enfermagem adotadas devem ter em conta 

a compreensão da transição, do ponto de vista de quem a vive e deduzida do raciocínio da pessoa. 

Por conseguinte, ao enfermeiro é devida a responsabilidade de preparar e informar a pessoa doente 

através de um sistema de aquisição de novas competências ligadas à experiência de transição. 

Deste modo, nos subcapítulos subsequentes abordar-se-ão: a ventilação mecânica invasiva (VMI), 

como aquisição de novas competências nos cuidados de enfermagem baseados na evidência, com 

a finalidade de prestar os cuidados de saúde no sistema de satisfação de necessidades; as infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS) e a pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva 

(PAVMI). Refere-se ainda que o enumerado sobre estes temas foram o resultado de uma revisão 

sistemática de literatura (Apêndice I) efetuada em fevereiro de 2021 e intitulada “Intervenções de 

enfermagem na prevenção de infeções associados aos cuidados de saúde à pessoa em situação 

crítica, submetida a ventilação mecânica invasiva” desenvolvida no âmbito do Estágio Final em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 

1.2  - A VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA 

A medicina intensiva tem experimentado um grande avanço tecnológico e científico nos 

últimos anos, existindo, atualmente, vários instrumentos invasivos responsáveis por fazer o suporte 



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

18 
 

à vida, sendo extremamente importantes para o doente crítico, sendo que a VMI é um desses 

instrumentos (Cruz & Martins, 2019). 

A ventilação mecânica (VM) é uma alternativa terapêutica que em razão do conhecimento dos 

mecanismos fisiopatológicos da função respiratória e dos avanços da tecnologia possibilita o 

fornecimento de um suporte avançado de vida eficiente aos doentes que se encontram em estado 

crítico e sofrem de insuficiência respiratória. O seu objetivo principal é dar suporte à função 

respiratória até que se efetua a reversão total ou parcial da causa que deu origem à disfunção 

respiratória e tem por fundamento melhorar as trocas gasosas, evitar lesões pulmonares e diminuir 

o trabalho respiratório (Pham et al., 2017). 

A VM é um ato clínico de suporte de vida, que assenta na substituição da função respiratória 

fisiológica por métodos alternativos através de um sistema que fornece suporte ventilatório e 

oxigénio e facilita as trocas gasosas e o trabalho respiratório de uma pessoa com dificuldades 

respiratórias (Lima, 2020). O “ventilador” mecânico ao criar um gradiente de pressão entre dois 

pontos (boca / via aérea – alvéolo) produz, por um período de tempo, um fluxo que gera uma 

pressão que tem que suplantar a resistência ao fluxo e as propriedades elásticas do sistema 

respiratório obtendo um volume de gás que entra e sai do sistema (Silva & Rocco, 2018). 

As principais funções da VM são fornecer um volume gasoso constante de acordo com 

determinadas condições de volume, pressão, fluxo e tempo. Deste modo, para administrar o ato 

clínico de suporte é requerido um interface que atue sobre a via aérea superior do paciente de 

forma a acondicionar o gás que se fornece, filtrando-o, alterando a sua temperatura e a sua 

humidade, de forma ativa ou passiva (Plotnikow et al., 2018). Esta interface pode ser externa 

através da utilização de dispositivos para ventilação mecânica não-invasiva, ou através de 

interfaces invasivos efetuada por meio de equipamentos ou ventiladores mecânicos ligados ao 

doente através de intubação traqueal (oro ou nasofaríngea) ou cânula de traqueostomia (Lima, 

2020). 

Além destas, através da VM também é possível fornecer medicação administrada por via 

inalatória através de sistemas nebulizadores, por inaladores ou por inalador pressurizado de dose 

calibrada (MDI) ligados ao sistema. Além disso, o VM deve possuir a capacidade de monitorizar 

a ventilação da pessoa doente e a sua mecânica respiratória, através de indicadores, digitais ou 

gráficos e deve alertar o operador através de sistemas de alarme audiovisuais (Lei, 2017). 
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Apesar do benefício que compreende este suporte de vida, à VM também estão associadas 

complicações. Entre elas, assumem relevâncias as complicações associadas à via aérea artificial 

durante a intubação (trauma de aspiração de conteúdo gástrico, arritmias, entre outros), durante a 

ventilação (posição deficiente ou obstrução do tubo, extubação acidental, entre outros) e após a 

extubação (reflexo da via aérea, sequelas laringotraqueais, entre outras); as lesões induzidas pela 

VM, nomeadamente o barotrauma ou presença do ar fora das vias aéreas que engloba diversas 

patologias como o enfisema intersticial alveolar, o enfisema subcutâneo, a pneumomediastino e a 

pneumotórax e a volutrauma, lesão pulmonar provocada pela VM, especialmente por 

superdistensão local dos alvéolos normais que inclui patologias como a atelectasias e a 

atelectrauma; e as infeções pulmonares designadamente a pneumonia associada ao ventilador 

(PAVM), definida como uma infeção pulmonar que ocorre 48 horas após a intubação ou o início 

da VM. O seu diagnóstico é complexo e baseia-se em determinados aspetos clínicos, tais como, 

sinais de sépsis (taquicardia, febre, leucocitose), secreções purulentas, entre outros (Cruz & 

Martins, 2019).  

1.2.1 - Processo de Cuidados à Pessoa com Necessidade de Ventilação Mecânica Invasiva 

A elaboração de um julgamento clínico diagnóstico, nomeadamente a avaliação e o 

diagnóstico são efetuados de forma diferenciada pelo médico e pelo enfermeiro. O diagnóstico 

médico focaliza-se na identificação das patologias, utilizando para o efeito técnicas de avaliação 

física como a inspeção, palpação, percussão e auscultação e provas diagnósticas complementares, 

ao passo que o enfermeiro, para além de colaborar na avaliação da patologia também desempenha 

um papel significativo, com competências próprias, centrado na identificação das respostas 

humanas e na capacidade da pessoa de funcionar de forma independente (Byermoen et al., 2021). 

Neste sentido, atualmente o processo de enfermagem está em permanente evolução como 

resultado das alterações metodológicas adotadas pela comunidade científica. Desta forma, o 

processo de enfermagem desenvolve-se em diversas etapas, nomeadamente na avaliação da pessoa 

doente, no diagnóstico, no planeamento, na execução e na avaliação da eficácia da intervenção, 

sustentadas na evidência científica e a sua aplicação, como estratégia metodológica, permite a 

prestação de cuidados de saúde científicos e humanizados, melhora a organização clínica ao 

conciliar a teoria e a prática de enfermagem, resultando daí cuidados de enfermagem otimizados 

baseados na evidência, tendo como objetivo principal a transformação interativa e recíproca dos 
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atores que prestam o cuidado no processo de satisfação de necessidades (Toney-Butler & Thayer, 

2020). 

O campo de atuação do enfermeiro é bastante amplo, e tal como intervém em diferentes 

contextos, lidando com pessoas com várias patologias, uma delas é a pessoa em situação crítica 

que se encontra submetida a VMI. Por conseguinte, é necessária uma colheita de dados 

pormenorizada com enfâse: na perceção da sua saúde, no padrão nutricional e metabólico, na 

eliminação urinária e intestinal; na atividade e exercício relativamente às respostas 

cardiovasculares, respiratórias e músculo-esqueléticas e à perceção cognitiva-percetiva (Reade & 

Finfer, 2014). 

Em relação ao diagnóstico de enfermagem, é proposto o seguinte entendimento clínico, 

pensado nos principais problemas da pessoa em situação crítica sujeita a VMI, assim, temos o 

diagnóstico relacionado com a resposta cardiopulmonar, tal como o risco de aspiração, a limpeza 

ineficaz das vias aéreas, as trocas gasosas afetadas, o padrão respiratório ineficaz e a resposta 

ventilatória disfuncional ao desmame e o diagnóstico relativo às respostas e riscos inerentes à 

terapia ventilatória, relacionados com o tempo de terapia e com os dispositivos necessários para a 

VMI, designadamente o risco de motilidade gastrintestinal disfuncional, o risco do síndrome de 

desuso, o risco do olho seco, o risco de deterioração da integridade cutânea, a deterioração da 

comunicação verbal, o risco de infeção, o risco de lesão, a ansiedade, a dor aguda e o risco de 

disfunção neurovascular periférica (NANDA International Inc., 2018). 

Relativamente ao planeamento, o enfermeiro deve focar-se nos diagnósticos de maior 

prioridade. Por conseguinte, no caso da pessoa crítica submetido a VMI, e embora não sendo 

possível determinar com exatidão os elementos que determinam maior prioridade, uma vez que a 

sua perpetuidade conduz à manutenção ou surgimento de outras complicações, submetendo a 

pessoa a um maior risco de integridade, salientam-se dois elementos fulcrais do diagnóstico, a 

limpeza ineficaz das vias aéreas que está relacionada precisamente com a deterioração do 

intercambio gasoso, com o padrão respiratório ineficaz, com o risco de aspiração, com o risco de 

infeção e com a resposta ventilatória disfuncional ao desmame e o diagnóstico da resposta 

ventilatória disfuncional, uma vez que esta está ligada aos diversos diagnósticos de risco que se 

apresentam, percebendo-se que quanto maio for o tempo de duração da VMI, maior é risco a que 

se submete a pessoa doente (NANDA International Inc., 2018; Vera, 2021). 
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Por sua vez, a fase da execução requer as competências ímpares do profissional de 

enfermagem e a integração de conhecimentos e aptidões técnicas, em paralelo com o raciocínio 

científico, antecipando as possíveis complicações que se podem apresentar em resposta à 

intervenção efetuada. Ou seja, a utilização de raciocínio clínico permite ao profissional de 

enfermagem determinar se as intervenções planeadas são as mais adequadas ou se é necessário 

alterar os planos de cuidado de saúde, em razão das respostas da pessoa e da interação desta com 

o ventilador (Lopes et al., 2016). 

Por último, a avaliação das intervenções é efetuada através dos resultados alcançados, trata-se 

de uma comparação objetiva da situação clínica com os resultados esperados após as intervenções 

que o profissional de enfermagem efetuou. Isto é, são resultados padronizados para avaliar os 

efeitos das intervenções de cuidados de saúde efetuados aos pacientes. Estes resultados convertem-

se posteriormente em ferramentas que permitem conhecer os impactos dos cuidados de 

enfermagem e evidenciam as alterações geradas, estas últimas, por sua vez, estabelecem a análise 

do impacto das ações do cuidado de saúde (Moorhead et al., 2018). 

Refere-se ainda que, atualmente se estabelecem determinadas normas, a ter em conta, face à 

eventual necessidade de admitir, nas unidades de urgência e cuidados intensivos, pessoas com 

COVID 19 criticamente doentes, com intervenção da via aérea, utilização de VMI e todas as 

condições de segurança, quer clínicas, quer epidemiológicas que se geram nestas situações. Deste 

modo, se existir suspeita de infeção por SARS-CoV2, recomenda-se, para além do isolamento em 

habitação individual de preferência de pressão negativa, tomarem-se todas as medidas de 

prevenção e controlo de infeções, evitando-se especialmente a transmissão destas por via aérea 

durante os procedimentos respiratórios invasivos. Por conseguinte, a equipa de saúde deve utilizar 

equipamento de proteção individual (EPI) de forma a proteger-se de gotículas, do contacto e de 

aerossóis. Além disso, todas as superfícies devem estar sujeitas a uma limpeza ambiental regular, 

uma vez que se presume que o vírus permanece em superfícies secas até 4 horas. Além do mais, 

após o ingresso de doentes infetados com SARS-CoV2 em UCIP, devem tomar-se determinadas 

medidas de proteção gerais de forma a reduzirem-se complicações associadas, designadamente: o 

estabelecimento de circuitos de transferência para os pacientes infetados; a utilização de EPI por 

todos os profissionais de saúde que cuidam da pessoa doente e com ela têm contacto; a colocação 

da pessoa em habitação individual isolada, com circulação de fluxo laminar de ar independente e 

camara de descompressão; a limitação do número de profissionais de saúde que prestam cuidados; 

a utilização de material descartável; as intervenções efetuadas no local onde se encontra a pessoa 
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doente; a aplicação de medidas tendentes à prevenção de bacteriemias associadas a dispositivos 

intravasculares, infeção de vias urinárias associadas a sonda vesical e PAVMI; a prevenção de 

lesões de pele e úlceras por pressão; a monotorização rigorosa dos sinais vitais; a redução do risco 

de miopatia em doentes críticos através da realização de pausas de mobilização e sedação precoces, 

passivas e ativas e a prevenção de eventos tromboembólicos com aplicação de profilaxia de trombo 

nos casos em que não exista contraindicação; entre outras (Bouadma et al., 2020; Kalil et al., 2016; 

World Health Organization [WHO], 2020). 

Ser profissional de enfermagem, de forma geral, requer um conhecimento de uma série de 

técnicas e habilidades, mas também a apreensão das necessidades psicológicas da pessoa saudável 

ou doente e no estabelecimento das relações terapêuticas, o enfermeiro distingue-se pela formação 

e experiência que lhe permite entender e respeitar o outro, num quadro onde procura abster-se de 

juízos valorativos face a pessoa a quem se presta cuidados de enfermagem (Sinclair et al., 2016). 

Assim, independentemente da área em que o enfermeiro atue, inerente à sua prática, encontra-se 

um conjunto de deveres e funções que são transversais às várias áreas de intervenção do 

enfermeiro. 

1.3 - AS INFEÇÕES ASSOCIADAS AOS CUIDADOS DE SAÚDE  

O conceito de infeção hospitalar evoluiu ao longo dos tempos, sendo que, inicialmente, estas 

eram designadas de infeções nosocomiais. Este conceito caiu em desuso, sendo substituído pelo 

conceito de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), sendo esta a designação que é 

usada atualmente. A modificação de conceitos deu-se devido ao facto da designação “infeção 

nosocomial” ser redutora, referindo-se apenas a infeções que surgiam em contexto hospitalar. 

sanitário (Nguemeleu et al., 2020). 

As infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) constituem um problema de saúde 

pública, de grande relevância económica e social devido à frequência com que ocorrem, à 

morbilidade e mortalidade que causam e ao encargo que impõem aos indivíduos, às instituições, 

aos sistemas e aos profissionais de saúde responsáveis pelo cuidado sanitário (Nguemeleu et al., 

2020). 

Definem-se como ocorrendo durante a prestação de cuidados de saúde à pessoa, num hospital 

ou noutra unidade de saúde, surgindo pela primeira vez nas primeiras 48 horas após a admissão 
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hospitalar, ou nos 30 dias subsequentes ao recebimento desses cuidados de saúde (Haque et al., 

2018). 

As IACS geralmente são associadas a procedimentos médicos invasivos, nomeadamente a 

infeção do sítio cirúrgico após um procedimento cirúrgico, a ITU nosocomial devida a cateterismo 

urinário, a infeção respiratória motivada por VMI e a infeção bacteriana associada à utilização de 

cateteres vasculares centrais e periféricos (Edwardson & Cairns, 2019). Todos estes quadros 

apresentam em comum a disrupção das defesas naturais do hospedeiro pela utilização de um 

dispositivo ou uma incisão permitindo que os microrganismos que fazem parte da microbiota 

natural da pessoa (flora endógena) invadam os tecidos. Por vezes, o tratamento prévio com 

antibióticos exerce uma pressão seletiva sobre a microbiota normal do hospedeiro possibilitando 

a eleição de microrganismos resistentes aos antibióticos que posteriormente produzem infeção. 

Além disso, os microrganismos que fazem parte da microbiota do meio ambiente ou do ambiente 

hospitalar inanimado (flora exógena) podem também, em determinadas ocasiões, colonizar o 

doente e desenvolver infeções. Por conseguinte, a probabilidade de adquirir uma IACS está 

relacionada com determinados fatores predisponentes, pelo que diversos estudos referem que 

existe uma correlação direta positiva entre a permanência nos serviços de urgência hospitalar, 

especialmente em UCI e a taxa de aquisição de uma IACS uma vez que cada procedimento médico 

invasivo que se efetue na pessoa doente acarreta o seu próprio risco de infeção (Dalton et al., 2020; 

Pettigrew et al., 2016). 

Também o aumento dos custos associados às IACS é motivo de preocupação por parte das 

administrações hospitalares, uma vez que se verifica um aumento dos custos associados ao 

tratamento da pessoa, tanto pelo aumento de consumo de recursos como como a necessidade de 

um maior tempo de internamento. De acordo com Crisp (2015) estima-se que Portugal gaste cerca 

de 280 milhões de euros por ano em custos relacionados com o aumento de internamento devido 

a IACS.  

A Direção Geral da Saúde (DGS) criou em 2013 o Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) ("Despacho n.º 2902/2013 do Ministério 

da Saúde," 2013), com orientações que visam reduzir a incidência de IACS, bem como promover 

o uso correto de antimicrobianos. Contudo, e apesar da redução significativa, o relatório anual do 

programa prioritários da Direção Geral da Saúde (DGS, 2018a) demonstra, através dos resultados 
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atingidos pelo PPCIRA, ainda uma prevalência de 7,8% de IACS nos doentes internados, 

continuando por isso esta problemática como foco de atenção. 

O PPCIRA é, portanto, um importante instrumento no que respeita às IACS, onde se 

encontram medidas com o objetivo de reduzir as infeções relacionadas como os cuidados de saúde 

e, também, estratégias para uma melhor utilização de antibióticos, de forma a evitar e prevenir a 

resistência aos mesmos (Direção Geral da Saúde [DGS], 2017b). 

Este documento adotou uma estratégia multimodal de promoção das precauções básicas de 

controlo de infeção, refletindo as regras e as boas práticas que devem ser adotadas pelos 

profissionais de saúde, tendo como finalidade reduzir o risco de infeção e a transmissão cruzada, 

sendo que 10 os padrões de qualidade para uma boa prestação de cuidados de saúde (DGS, 2017b): 

1. Avaliação individual do risco de infeção na admissão do utente e colocação/isolamento 

dos utentes; 

2. Higienização das mãos; 

3. Etiqueta respiratória; 

4. Utilização de equipamento de proteção individual; 

5. Descontaminação do equipamento clínico;  

6. Controlo ambiental e descontaminação adequada das superfícies; 

7. Manuseamento seguro da roupa; 

8. Gestão adequada dos resíduos; 

9. Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis; 

10. Prevenção da exposição a agentes microbianos no local de trabalho.  

Das IACS mais comuns, a pneumonia associada à intubação e à ventilação mecânica é, 

todavia, uma das complicações que apresenta uma elevada incidência e morbimortalidade, com 

caraterísticas muito particulares que a diferenciam da pneumonia nosocomial (Li et al., 2017; Pina 

et al., 2019). Por conseguinte, a inquietude que ela causa nos profissionais de saúde, em conjunto 

com as dificuldades de diagnóstico que apresenta, dá origem, por vezes, a decisões terapêuticas 

desproporcionadas que indicaram a origem da génese de resistências bacterianas. Daí a inclusão 

deste tema no presente trabalho, designadamente no diagnóstico, nos sintomas e na prevenção 

desta infeção, sobre a qual não faltam elementos de controvérsia na bibliografia existente sobre 

esta temática. 
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Em suma, as IACS podem, então, ser prevenidas e por isso, os programas, onde são definidas 

linhas orientadoras e medidas de prevenção, podem ser importantes instrumentos para esta mesma 

prevenção e controlo. Neste sentido, existiu durante o período de estágio, a oportunidade de 

participar numa formação sobre o Controlo de Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos 

(Anexo I), a qual se revelou de maior importância no contexto do ensino clínico e sobretudo 

perante a configuração do pico da pandemia COVID-19 vivenciado. 

1.4 - A PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA  

A pneumonia constitui-se a segunda infeção hospitalar mais frequente e aquela que apresenta 

uma maior taxa de mortalidade associada (DGS, 2018a), sendo que a pneumonia associada à VMI 

(PAVMI) é uma das IACS mais comuns (Guillamet & Kollef, 2015). A pneumonia diz respeito a 

uma doença infeciosa pulmonar caracterizada pela substituição do ar dos alvéolos e ductos 

alveolares por um exsudato inflamatório e/ou infiltração celular inflamatória das paredes 

alveolares e espaço intersticial, podendo afetar diretamente os doentes que se encontram em estado 

crítico e que necessitam de VMI (DGS, 2018a; Hellyer et al., 2016). 

O diagnóstico da PAVMI é realizado tendo como base o diagnóstico de pneumonia ocorrida 

48 horas após a entubação endotraqueal, onde já não existe a suspeita dessa doença na admissão 

até às 72 horas após a extubação endotraqueal (Rodrigues et al., 2016). 

Os sintomas da PAVMI variam de acordo com o agente patogénico, sendo normal a 

manifestação de febre, fadiga, expetoração purulenta, dificuldade respiratória e taquicardia. 

Devendo o seu diagnóstico ser realizado recorrendo ao exame físico, à análise da sintomatologia, 

história clínica e meios complementares de diagnóstico, como é o caso da radiografia pulmonar e 

da análise microbiológica, para a identificação do agente infecioso. Por esta razão, torna-se 

imperativo que o diagnóstico seja realizado da forma mais precisa possível, de modo a 

desenvolver-se o plano de intervenção mais adequado (Douglas, 2016). 

O que acontece na PAVMI é que a via aérea inferior é infetada por contaminação no momento 

da colocação dos tubos endotraqueais, sendo estes vetores para o transporte de microrganismos 

que se encontrem presentes na via aérea superior para a via aérea inferior. Deste modo, e tendo em 

conta o mecanismo de contaminação, as principais causas para o aparecimento da PAVMI 

encontram-se relacionados com os próprios dispositivos médicos, como o caso dos tubos 
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endotraqueais, pressão do cuff, sondas nasogástricas, ventilação mecânica invasiva prolongada, 

aspiração de líquidos de condensação presentes nas traqueias de ventilação mecânica, reintubações 

endotraqueais, acumulação de secreções na orofaringe posterior, infeções da mucosa oral, infeções 

dentárias ou outros fatores de risco como: o estado de imunossupressão, estado de consciência, 

idade, estado nutricional, gravidade da situação clínica aquando da admissão dado pelo indicador 

do Apache II, infeções em outros órgãos ou patologia respiratória anterior sendo de maior 

importância a doença pulmonar crónica obstrutiva, tratamento com antibiótico recente e o uso de 

fármacos vasoativos (Alecrim et al., 2019; Rodrigues et al., 2016). 

Assim, prevenir as pneumonias associadas à VMI pressupõe a adesão a normas e guidelines 

pelos profissionais de saúde, nomeadamente pelos enfermeiros que trabalham em UCIP. Deste 

modo, segundo as conclusões da RSL realizada no contexto de estágio, a PAVM está relacionada 

com a maior, ou menor adesão dos profissionais de saúde às normas e guidelines de referência. 

 Para Al-Sayaghi (2021) as intervenções dos enfermeiros com menor adesão às normas estão 

relacionadas com a troca do circuito do ventilador, com o permutador de calor e humidade (HME), 

com a utilização da troca dos sistemas de sucussão em circuito fechado e com a aspiração de 

secreção subglótica. A menor adesão a estes procedimentos, segundo o autor, deve-se 

essencialmente à ausência de conteúdos sobre a temática no curso de enfermagem e a formação e 

treino em PAVM em unidades hospitalares só ser facultada aos enfermeiros das UCI. Além disso, 

o número de enfermeiros nas UCIP’s, a falta de tempo para realizar os procedimentos baseados na 

evidência e as políticas de controlo de custos são outros elementos que criam barreiras à adesão 

dos enfermeiros às normas e às guidelines de referência. 

Os dados obtidos por Al-Sayaghi (2021) evidenciam a relevância da formação dos enfermeiros 

e a alteração dos conteúdos dos programas de graduação e de formação prática, ou seja, deve 

existir, segundo o autor, um maior foco nas normas de ensino com base na evidência e em cursos 

regulares de formação e de atualização após a graduação. A formação durante o serviço, para o 

autor, deve ser uma estratégia de implementação ativa e nesta devem constar palestras, seminários, 

diversos documentos que aludam à temática e recompensas. Além disso esta formação deve ser 

objeto de auditoria regular e o seu feedback transmitido a todos os interessados de modo a 

aumentar a consciencialização e a adesão dos participantes. 
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A prevenção da PAVMI é, portanto, fulcral e central para a melhoria da qualidade da 

segurança dos cuidados de saúde prestados à pessoa doente, visto que muitas das infeções 

adquiridas são facilmente evitáveis através da adoção de boas práticas associadas à VMI. Como 

referem Cruz e Martins (2019): 

“Face à importância e à complexidade do problema de saúde, torna-se 
fulcral a realização de intervenções que causem impacto na prevenção da PAVMI, 
levando à redução da ocorrência de infeção, sendo crucial a adoção de medidas 
preventivas. A utilização destas recomendações (bundles) tem como objetivo 
diminuir a variabilidade de práticas, em que as suas intervenções estejam baseadas 
nas melhores evidências científicas, acarretando a redução das taxas de incidência, 
facultando a melhoria dos cuidados prestados e, por conseguinte, aportando um 
melhor prognóstico da pessoa em situação crítica.” (Cruz & Martins, 2019, p. 88) 

 

São várias as medidas que podem ser seguidas de modo a prevenir a PAVMI, de acordo com 

Reis (2017), e a sistematização dos contributos de vários autores, tendo identificado as seguintes 

medidas e estratégias: 

• Sempre que possível, recorrer à ventilação mecânica não invasiva (VMNI); 

• Respeitar sempre as regras da higienização das mãos; 

• Utilizar adequadamente a antibioterapia; 

• Prevenção de trombo-embolismo e de úlcera peptídica; 

• Prevenir a realização de novas entubações; 

• Proceder diariamente à interrupção da sedação de modo a avaliar a extubação; 

• Utilização do tubo orotraqueal com aspiração subglótica ou com revestimento de prata; 

• Avaliação da pressão do cuff, sendo que a pressão correnta encontra-se entre os 20 e 

os 30 cm H20; 

• Colocação da sonda via orogástrica; 

• Descompressão do estômago; 

• Recorrer ao uso da clorohexidina para a higienização das mãos e oral; 

• Elevar a cabeceira da cama a 30-45%; 

• Mudança dos circuitos ventilatórios quando estão sujos; 

• Evitar transportes intra-hospitalares desnecessários; 

• Proceder à formação contínua dos profissionais de saúde com a finalidade de prevenir 

a PAVMI.  
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No contexto específico de Portugal, em 2015, a DGS (2015) publicou a Norma 021/2015 onde 

são apresentados os bundles específicos para a prevenção de IACS. Esta norma define os bundles, 

como sendo o “conjunto de intervenções (geralmente 3 a 5) que, quando agrupadas e 

implementadas de forma integrada, promovem melhor resultado, com maior impacto do que a 

mera adição do efeito de cada uma das intervenções individualmente” (DGS, 2015, p.1). 

No caso específico da PAVMI, a norma apresenta os bundles da prevenção da PAVMI, com 

o objetivo de “assegurar que os doentes recebam tratamentos e cuidados recomendados e baseados 

na evidência, de uma forma consistente” (DGS, 2015, p.5). Deste modo, a Norma 021/2015 define 

as seguintes intervenções de prevenção da PAVMI, devendo estas ser aplicadas de forma integrada 

(DGS, 2015):  

a) Rever, reduzir e, se possível, parar diariamente a sedação, maximizando a titulação do 

seu nível ao mínimo adequado ao tratamento e documentar no processo clínico; 

b) Discutir e avaliar diariamente a possibilidade de desmame ventilatório e/ou extubação, 

com formulação diária de plano de desmame/extubação, registado no processo clínico; 

c) Manter a cabeceira do leito em ângulo ≥ 30º, evitar momentos de posição supina e 

realizar auditoria diária ao cumprimento desta medida, registando no processo clínico; 

d) Realizar higiene oral com gluconato de clorohexidina a 0,2%, pelo menos 3 vezes por 

dia, em todos os doentes, com idade superior a 2 meses, que previsivelmente 

permaneçam na UCI mais de 48 horas e documentar no processo clínico; 

e) Manter circuitos ventilatórios, substituindo-os apenas quando visivelmente sujos ou 

disfuncionantes; 

f) Manter pressão do balão do tubo endotraqueal entre 20 e 30 cmH2O. 

Qualquer exceção à norma deve ser fundamentada clinicamente e devidamente registada no 

processo clínico. 
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1.5  - COVID-19 

Na atualidade vivencia-se uma pandemia de nível mundial através de uma doença respiratória 

detetada na cidade de Wuhan, na China, designada por COVID-19. A pandemia atual da COVID-

19 é um problema de saúde pública e o principal grupo de risco são pessoas com patologias 

crónicas, nomeadamente, idosos. Afeta o sistema respiratório do ser humano e é provocada pelo 

vírus SARS-CoV-2, um vírus da família dos coronavírus (Médicos do Mundo, 2020). 

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2021), o SARS-CoV-2 chegou à espécie 

humana por transmissão zoótica, ou seja, a partir de uma espécie animal, tendo sido encontrados 

vírus semelhantes em morcegos e pangolins. A COVID-19 é um vírus de RNA (ácido 

ribonucleico) que lhe proporciona uma taxa de mutação maior e lhe confere a capacidade de se 

adaptarem a novos hospedeiros e de aumentarem a sua virulência (Brandão, 2015) da qual resultou 

a mutação genética do SARS-COV-2 (WHO, 2020).  

A pandemia COVID-19 provocou profundas mudanças e nos próximos tempos, a vida do ser 

humano, desde as suas rotinas, à forma como interage com os outros, irá ser muito diferente. Trata-

se de um vírus desconhecido, sobre o qual já existe alguma informação científica, no entanto, serão 

necessárias mais evidências empíricas para a sua compreensão. É uma nova doença que se tornou 

numa pandemia, devido à facilidade de contágio, a sua transmissão ocorre através do contacto 

direto, indireto ou próximo com pessoas infetadas, através de secreções infetadas como a saliva e 

secreções respiratórias ou das suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra, fala ou canta. Está presente nos quatro cantos do mundo, sendo responsável 

por milhões de mortes em todo o planeta (WHO, 2020). 

A DGS (2020a) divulga na Norma 007/2020 os meios de transmissão possíveis do SARS-

CoV-2: gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); contacto direto com secreções 

respiratórias infeciosas, com fezes ou com superfícies contaminadas por estas; via aérea (partículas 

inferiores a 5 micra), aquando de procedimentos geradores de aerossóis.  

Ainda no mesmo documento, são descritos os procedimentos geradores de aerossóis, entre 

eles: entubação traqueal, ventilação não-invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, 

ventilação manual pré-entubação, broncoscopia, colocação de doente ventilado em decúbito 

ventral, introdução de sonda nasogástrica, colheita de amostras respiratórias por zaragatoa naso ou 
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orofaríngea ou aspiração orofaríngea de secreções ou indução de tosse, cinesiterapia respiratória, 

entre outros. Dentro dos procedimentos referidos, são considerados de risco mais elevado: a 

entubação traqueal, a traqueostomia e a broncoscopia. 

Esta doença afeta diversos sistemas do corpo humano, nomeadamente, o sistema 

cardiovascular, o sistema neurológico, o sistema gastrointestinal, o sistema hematológico, o 

sistema urinário e o sistema respiratório, nomeadamente, os pulmões (Graça et al., 2020). As 

sequelas podem variar, sendo que na sua forma leve podem provocar fadiga, mas na sua forma 

grave podem originar a necessidade de oxigenoterapia a longo prazo e mesmo um transplante do 

pulmão, devido a fibrose pulmonar (Carfì et al., 2020). 

Os principais efeitos da COVID-19 nos pulmões variam mediante a gravidade dos sintomas 

desenvolvidos pela pessoa, sendo os principais a pneumonia, a síndrome respiratória aguda grave 

e a sépsis (Wu et al., 2020).  

As alterações mais comuns que a infeção pelo SARS-CoV-2 revela nos exames de imagem 

são as alterações do tecido pulmonar, como opacidades em vidro despolido, consolidações, 

espessamento vascular, bronquiectasias, padrão de pavimentação em mosaico e nódulos sólidos 

irregulares. Por sua vez, estas alterações repercutem-se em alterações funcionais respiratórias que 

perduram no tempo e que continuam a existir mesmo depois da infeção, sendo de destacar a astenia 

(cansaço fácil) e a dispneia (falta de ar), podendo estas ocorrer mesmo com pequenos esforços, 

como por exemplo, nas atividades da vida diária (Polastri et al., 2020). 

De acordo com Susanto et al. (2021), o pulmão pós-infetado com a COVID-19 fica com sérias 

sequelas, nomeadamente o que se designa de fibrose pulmonar, uma cicatriz à qual os autores se 

referem como tecido cicatricial. A fibrose pulmonar é indicadora de infeção crónica e resulta em 

falta de ar e dores no peito, demonstrando a importância de uma tomografia computorizada do 

tórax, espirometria e análise de gases sanguíneos em pacientes que recuperaram totalmente da 

COVID-19 mas nos quais surgiu fibrose pulmonar (Susanto et al., 2021). Aliás, nos doentes que 

estiveram nas unidades de cuidados intensivos (UCI), as limitações da função respiratória são mais 

notórias e persistentes, pelo que se encontram sequelas com limitação funcional e as pessoas que 

estiveram infetados com COVID-19 são mais suscetíveis a fadiga relacionada com movimento, 

mesmo sem terem tido uma doença grave (Polastri et al., 2020). 
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Sobre este assunto, também Ali e Ghonimy (2021) referem que a doença pulmonar fibrótica 

progressiva é uma das possíveis consequências da pneumonia pulmonar provocada pela COVID-

19 e uma das complicações a longo prazo que mais preocupações suscitam. A fibrose pulmonar 

está associada à disfunção não reversível do pulmão e no seu estudo, Ali e Ghonimy (2021) 

verificaram que, apesar de não haver uma causa específica para a fibrose pulmonar, existem alguns 

fatores preditivos como a idade avançada, o tabagismo, a gravidade elevada revelada por 

tomografia computorizada e a ventilação mecânica (a longo prazo). 

Deste modo, pode-se afirmar que o aparecimento da COVID-19 trouxe a todas as unidades de 

saúde o desafio de enfrentar uma realidade bastante complexa e de difícil gestão. Pelo que se torna 

importante compreender o Projeto de Intervenção em Serviço desenvolvido durante o último 

estágio e que será explorado seguidamente. 
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2 - PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SERVIÇO 

Neste capítulo apresentar-se-á o PIS, realizado no âmbito do estágio final em enfermagem 

médico-cirúrgica – pessoa em situação crítica que decorreu num SUMC, na região Sul de Portugal. 

Assim, serão apresentadas as diferentes etapas que integraram o desenvolvimento do presente 

projeto, desde o diagnóstico da situação até à avaliação da aplicação do mesmo. 

2.1  - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SERVIÇO  

De acordo com Ruivo et al. (2010) a metodologia de projeto define-se como um “conjunto de 

operações que permitem produzir uma representação antecipada e finalizante de um processo de 

transformação do real” (Ruivo et al., 2010, p. 3). O mesmo autor completa dizendo que esta é uma 

metodologia relacionada com a investigação, em que o foco é a resolução do problema. É através 

da metodologia do projeto que os enfermeiros adquirem competências práticas e pessoais através 

da concretização de um projeto numa situação real. 

Nas palavras de Ruivo et al. (2010) “um projeto desenvolve-se num determinado quadro, 

contextual, prescritivo e normativo, a partir da identificação de problemas e/ou necessidades, 

propondo objetivos, planeando a organização de ações no tempo e mobilizando recursos e 

estratégias para alcançar o resultado desejado” (Ruivo et al., 2010, p. 4). Neste sentido, a 

metodologia de projeto é (Ruivo et al., 2010): 

• Intencional, onde são desenvolvidas atividades para que seja possível alcançar um 

produto final tendo em conta os objetivos pré-definidos; 

• Pressupõe autonomia e iniciativa que são demonstradas pela capacidade de elaboração, 

desenvolvimento e execução de um projeto e pela tomada de decisões; 

• Autêntico, uma vez que tem origem num problema concreto; 

• Complexo e incerto, havendo, deste modo, a necessidade de planeamento; 

• Faseado e prolongado, que decorre ao longo de um determinado tempo, percorrendo 

várias fases. 
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A metodologia de projeto é constituída por cinco fases: Diagnóstico da Situação, Planificação 

das atividades, Execução das atividades, Avaliação e Divulgação dos resultados (Ruivo et al., 

2010). 

Apresenta-se de seguida o desenvolvimento e implementação das diferentes fases do projeto. 

2.1.1 - Diagnóstico da Situação 

Para que a necessidade de intervenção seja corretamente identificada, é necessário que se 

recorra a vários instrumentos de diagnóstico, como é o caso das entrevistas, questionários, escalas 

de avaliação, observação, entre outros (Ruivo et al., 2010). 

Em contexto de estágio, pode-se afirmar que a observação é o método por excelência no que 

concerne ao entendimento das ações e das atividades de todos os intervenientes do serviço em 

causa. Deste modo, o ponto de partida para a necessidade identificada foi a observação do trabalho 

realizado em contexto de serviço de urgência médico-cirúrgica relativamente à VMI, local onde 

foi realizado o presente projeto de intervenção no âmbito do estágio final.  

Este serviço, é constituído por uma zona de acolhimento de adultos, zona de pediatria; gabinete 

administrativo e de informações; gabinete de triagem; sala de emergência com duas camas com 

monitor e ventilador; balcão de atendimento/tratamento, para doentes em ambulatório, a que se 

denomina sala aberta (tem capacidade para doentes sentados ou em macas);  serviço de 

observações (SO) com catorze vagas; uma sala de pequena cirurgia; uma sala de tratamentos de 

ortopedia; um gabinete de Medicina; um gabinete de Cirurgia Geral; e três gabinetes de Clínica 

Geral. 

A equipa de enfermagem é constituída por quarenta e dois enfermeiros, incluindo o 

enfermeiro-chefe. Em cada turno, encontram-se escalados seis ou sete enfermeiros. A distribuição 

dos mesmos é feita por posto de trabalho: Triagem; Pediatria; SO; Balcões; 

Emergência/Ortopedia/Pequena Cirurgia. A equipa do SUMC conta com vinte cinco assistentes 

operacionais. O sistema informático utilizado é o ALERT.  
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Outro dos métodos utilizados foi a análise SWOT (Apêndice II). A realização da análise 

SWOT teve por finalidade identificar os principais pontos fortes e fracos da situação e do serviço 

em análise, bem como perceber as tendências do contexto em que esta se encontra inserida, 

nomeadamente as oportunidades e as principais ameaças relacionadas com essa situação ou 

contexto. Deste modo, esta análise permitiu: 

• Realizar uma síntese das análises internas e externas; 

• Identificar os elementos-chave para a gestão da situação, permitindo assim estabelecer 

prioridades de atuação; 

• Identificar quais são os riscos a ter em conta e quais os problemas que podem aparecer, 

assim como as vantagens e as oportunidades que devem ser explorados; 

 

Neste pressuposto, sendo a análise SWOT uma ferramenta utilizada para fazer a análise de um 

ou mais cenários, e usada como base para planeamento estratégico do desenvolvimento de um 

projeto de intervenção, esta apresentou como fatores internos positivos, uma equipa dinâmica e 

motivada, o reconhecimento da importância da formação contínua, a identificação de carência  

formativa relativa à VMI, o reconhecimento da importância de uma correta VMI de modo a evitar 

IACS, o envolvimento das chefias e a existências de protocolos a serem respeitados. Em relação 

aos fatores internos negativos, verificaram-se, as rotinas nos procedimentos, a resistência das 

equipas à mudança de comportamentos; a falta de motivação e disponibilidade, dado o período de 

exaustão atual associado à carga de trabalho; poucos recursos humanos relativamente à grande 

quantidade de trabalho; enfermeiros recém-licenciados; e o tempo despendido na formação de boas 

práticas de VMI.  

Relativamente aos fatores externos positivos foram observados, o incentivo à prática baseada 

na evidência pela instituição; a inexistência de uma norma institucional sobre VMI; a pandemia 

com necessidade de muitos doentes a serem ventilados; e a instituição em programa de qualidade. 

Por sua vez, em relação aos fatores externos negativos observaram-se, a situação pandémica atual 

com toda a incerteza nas diferentes áreas (social, económica e de saúde pública...); a necessidade 

de reorganização dos serviços; e a política de recursos humanos variável tendo em conta a situação 

de crise.  

Da análise realizada foi possível constatar que este projeto apresenta mais forças e 

oportunidades do que fraquezas e ameaças, sendo que, para combater estas últimas, o trabalho 

desenvolvido teve que primar pelo profissionalismo, empenho e pela convicção. 
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Esta necessidade foi posteriormente validada e realizada em entrevistas não estruturadas, 

exploratórias com o enfermeiro orientador e o enfermeiro chefe do SUMC. As perguntas abertas 

caraterísticas da entrevista permitiam que os dois intervenientes tivessem uma grande liberdade na 

abordagem da temática em questão. De fato, o recurso às perguntas abertas possibilita que o 

discurso do entrevistado decorra com liberdade, que seja criativo, que reformule as suas respostas 

e ao mesmo tempo, permite orientar o entrevistado no sentido de dar resposta aos objetivos e à 

questão de investigação. Ou seja, permite que o entrevistado tenha alguma liberdade para 

desenvolver as respostas segundo a direção que considere adequada e possa explorar, permite-lhe 

abordar os aspetos que considera mais relevantes, de uma forma flexível e aprofundada (Fortin, 

2009). 

Neste sentido, e com as ideias fornecidas pelo enfermeiro chefe do SUMC e também pelo 

enfermeiro orientador, pediu-se a opinião aos restantes enfermeiros do serviço, para perceber qual 

seria o tema mais pertinente a ser abordado no projeto de intervenção, sendo que o tema proposto 

foi o primeiro a ser avançado e imediatamente se começou a debater as necessidades de 

intervenção dentro desta temática. Destas conversas, surgiu então a seguinte necessidade, a ser, 

por isso, explorada no presente PIS: uma necessidade formativa de intervenção, nomeadamente, o 

estudo das intervenções de enfermagem, na prevenção de infeções associadas aos cuidados de 

saúde, à pessoa em situação crítica submetida a VMI. 

Tendo em consideração que o tema da VMI já foi trabalhado antes, nomeadamente no contexto 

do Estágio de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica em UCIP, do qual resultou inclusive a 

elaboração de um poster científico intitulado: “Mobilidade e posicionamento do doente crítico 

politraumatizado ventilado” (Apêndice III)  e sendo um assunto considerado de relevo, foi 

validada a pertinência do tema junto do enfermeiro orientador e do enfermeiro chefe do SUMC, 

tendo o tema do PIS sido aprovado por unanimidade.  

Problemas Identificados  

Após a análise dos resultados obtidos no diagnóstico da situação e da fundamentação da 

importância de uma prestação de cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida 

a VMI em contexto de serviço de urgência, foi identificado o seguinte problema: 
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• Carência formativa sobre as boas práticas relativas à VMI de forma a controlar e 

prevenir possíveis IACS. 

Face ao problema identificado, considera-se necessário o desenvolvimento e implementação 

de estratégias que promovam as boas práticas relativas às intervenções em pessoas em situação 

crítica em contexto de serviço de urgência sujeitas a VMI. 

Determinação de Prioridades e Planeamento 

 

Depois de identificada a necessidade para o estudo, reconhecido o problema e tendo como 

objetivo principal direcionar o estudo para o objetivo traçado, definiram-se as seguintes 

prioridades: 

• Elaboração de documentos normativos; 

• Desenvolvimento de uma formação em serviço 

Neste sentido, traça-se o objetivo geral que é melhorar a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados à pessoa submetida a VMI no serviço de urgência, por forma a dar cumprimento à sua 

consecução, estabeleceram-se dois objetivos específicos: 

Objetivo 1: Elaborar uma norma de procedimento sobre as Intervenções de Enfermagem a 

pessoa em situação crítica submetida a VMI, no serviço de urgência. 

Atividades: Realização de uma pesquisa bibliográfica sobre VMI e sobre IACS associadas a 

esta intervenção; Elaboração de um dossiê temático relativamente às intervenções de enfermagem 

à pessoa em situação crítica submetida a VMI; Elaboração de uma norma de procedimento; 

Reuniões e discussões acerca da norma de procedimento com o enfermeiro chefe do SUMC e com 

o enfermeiro orientador e docente supervisora; se tal se verificar necessário, proceder a todas as 

alterações necessárias; Apresentação da norma à equipa de enfermagem, ao responsável pelo 

sector da qualidade, a peritos na área da VMI, de modo a recolher opiniões e sugestões que possam 

melhorar a norma elaborada, pedido de homologação da norma de procedimento e, por fim, a 

construção da norma de procedimento no formato final no SUMC. 

Recursos: Recursos Humanos: Equipa de enfermagem; Peritos na área da VMI; Responsável 

pelo sector de qualidade; Responsável pelo departamento de formação; Enfermeiro orientador, 
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Enfermeiro Chefe do SUMC, Docente Supervisora. Recursos Físicos: Material didático e 

informático.  

Indicadores de Avaliação: Norma elaborada. Homologação e implementação da norma de 

procedimento.  

Objetivo 2 – Divulgar a norma e realizar formação teórico-prática subordinada ao tema da 

Ventilação Mecânica Invasiva; destinada aos enfermeiros do Serviço de Urgência. 

Atividades: Pesquisa bibliográfica sobre a temática em causa; Elaboração de um dossiê 

temático relativamente às intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a 

VMI em serviço de urgência; Pedido de colaboração de peritos na área da VMI, de forma a 

enriquecer a formação; Reunião formal com o enfermeiro responsável pela formação de forma a 

marca a data da mesma; Elaboração da apresentação em formato PowerPoint para ser projetado; 

Discussão da apresentação com o Enfermeiro Orientador, Docente Supervisora e o Enfermeiro 

Chefe do SUMC; Divulgação da formação (Local, data e hora) recorrendo ao envio de email 

(Apêndice V); Pedido de uma sala/auditório para a formação; Realização da formação e Avaliação 

da formação. 

Recursos: Recursos humanos: Formador, formandos, Enfermeiro Chefe, Enfermeiro 

Orientador, Docente Supervisora, Enfermeira responsável pelo departamento de formação. 

Recursos materiais: Sala de formação, Data show, Folhas de presença, Plano de sessão, 

Computador, Impressora.  

Avaliação: Comparência de, pelo menos, 70% dos enfermeiros do serviço de urgência; 

existência do dossiê temático; conhecimento da totalidade da equipa de enfermagem da sessão de 

formação em causa.  

Possíveis Constrangimentos e Soluções: Durante todo o processo é natural que existam 

alguns constrangimentos que possam alterar o planeamento inicial, muito por causa das formações 

serem o resultado da articulação entre vários intervenientes, como por exemplo, dos peritos sobre 

VMI, do Enfermeiro Orientador, do Enfermeiro Chefe do SUMC, da enfermeira responsável pela 

formação e até mesmo devido à própria equipa de enfermagem. Um dos principais riscos prende-

se com a pouca adesão por parte dos enfermeiros à formação devido a vários fatores, como por 
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exemplo horário de turnos, indisponibilidade pessoal, familiar e profissional, excesso de trabalho 

extra durante o contexto pandémico, entre outros. Para minimizar estes riscos foi divulgada a 

formação por email e ainda de forma informal junto de todos os enfermeiros chefes de equipa do 

SUMC. 

Além destas ações delineou-se um cronograma inicial de atividades (Apêndice VI) para 

determinar a previsão temporal de todas as fases do projeto e estabelecer o cumprimento rigoroso 

de todas as tarefas, como será explorado mais à frente. Ou seja, o planeamento pode ser definido 

como a construção de um plano detalhado onde são explanados vários aspetos para o bom 

desenvolvimento do mesmo, onde devem ser apresentadas as atividades e intervenções que vão 

ser realizadas, tendo em conta os objetivos predefinidos e a calendarização de atividades de um 

cronograma. No entanto, o planeamento não deve ser um processo estanque e fechado, devendo 

primar pela flexibilidade e interatividade, determinando as datas de início e de fim das atividades, 

a previsão dos custos, os principais constrangimentos e o modo como os ultrapassar (Ruivo et al., 

2010). 

2.1.2 - Execução  

A execução traduz-se pelo colocar em prática tudo o que foi apresentado e planeado nas fases 

anteriores, havendo, portanto, a passagem da idealização mental para a construção do real, sendo 

uma fase caracterizada pelo aparecimento de problemas e a sua resolução o que desempenha um 

importante papel relativamente ao desenvolvimento de competências (Ruivo et al., 2010). 

Assim, durante a fase da execução do projeto verificou-se um grande contato com a realidade, 

onde se associaram várias técnicas, como por exemplo, a observação, a realização de entrevistas e 

a análise bibliográfica e documentos que apoiaram o desenvolvimento das diferentes atividades 

previstas para a realização do presente PIS. 

Foram, então, várias as atividades levadas a cabo pela discente para a realização da norma de 

procedimento relativamente às intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica sujeita a 

VMI no contexto de serviço de urgência, a saber: 

• Pesquisa dos regulamentos internos do serviço de urgência e da instituição; 

• Conhecimento da estrutura física e material do serviço de urgência; 
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• Conhecimento dos recursos humanos do serviço; 

• Conhecimento das metodologias de trabalho relativas à VMI em serviço de urgência; 

• Pesquisa bibliográfica e documental; 

• Pesquisa acerca de outras realidades, tanto noutros serviços como noutras instituições.  

Ao longo do estágio foram decorrendo as atividades previamente calendarizadas, ajustadas de 

modo que os objetivos propostos fossem atingidos de acordo ao que se tinha delineado 

previamente. Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da temática central do PIS, tendo-se 

escolhido, em termos de metodologia, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL). A RSL diz 

respeito a um artigo de síntese da evidência disponível, através da qual se efetua uma revisão de 

aspetos qualitativos e quantitativos de estudos primários, com a finalidade de resumir a informação 

existente relativamente ao tema em particular. Esta constitui-se como o melhor modelo para 

responder à pergunta de investigação, de forma protocolizada, reproduzível e explícita. Ou seja, 

com o objetivo de facilitar a tomada de decisões dos profissionais de saúde, com base numa 

evidência sólida, isenta de viés e com maior qualidade, desenvolveu-se um modelo de documento, 

a RSL, que constitui um documento científico integrador, que segue um método preciso, de forma 

a resumir a melhor evidência disponível sobre determinado tema ou problema de saúde, através 

da resposta a questões estruturadas e à avaliação crítica de estudos primários de investigação, por 

meio de métodos homologados, através dos quais se analisa e agrega a informação essencial com 

a finalidade de expressar um resultado global (Donato & Donato, 2019). Assim, e de acordo com 

a problemática a investigar, definiu-se o seguinte objetivo geral: 

• Avaliar as intervenções de enfermagem utilizadas na prevenção de IACS na pessoa em 

situação crítica, submetida a VMI.  

A pesquisa dos estudos foi efetuada a partir das bases de dados PubMed/Medline e Science 

Direct em janeiro de 2021. Para a data-limite de publicação dos artigos foi escolhido um período 

de 5 anos antecedente à data de pesquisa. Além disso, foram utilizados os seguintes descritores-

chave para o cenário da investigação: 

((healthcare-associated infections OR infections associated with healthcare OR 

nosocomial infections OR HAI) AND (invasive mechanical ventilation OR invasive 
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ventilation OR endotracheal intubation OR intratracheal intubation) AND (nurses' 

intervention)) 

Os critérios de elegibilidade para inclusão dos estudos selecionados na amostra foram: 

• Artigos que apresentem como objetivo os procedimentos e estratégias utilizados na 

prevenção de IACS, em pessoas sujeitas a VMI; 

• Artigos publicados em língua portuguesa, espanhola e inglesa; 

• Artigos apresentados em texto integral; 

• Estudos efetuados no período compreendido entre janeiro de 2016 e janeiro de 2021; 

• Estudos do tipo experimental, incluindo ensaios randomizados e não randomizados 

abrangendo clusters e estudos observacionais compreendendo casos-controle, 

transversais, coorte, pré e pós estudo e séries temporais interrompidas.  

Após a leitura dos títulos, dos resumos e de alguns artigos na íntegra foram incluídos no estudo 

sete artigos, que permitiram sistematizar as principais intervenções de enfermagem relativamente 

à pessoa em situação crítica submetida a VMI, de modo a servir de base para o desenvolvimento 

da norma de procedimento.  

Relativamente à fase de elaboração da norma de procedimento (Apêndice IV) e realização da 

formação em serviço foram identificados alguns constrangimentos, entre eles: a gestão do tempo 

relativamente à organização das atividades programadas e ainda a fraca adesão à formação por 

parte da equipa de enfermagem, especialmente com maior experiência profissional, no que respeita 

à frequência duma formação realizada por uma enfermeira estagiária.  

No que concerne à sessão de formação, foi, então, elaborado um plano de sessão (Apêndice 

VII) e uma apresentação da formação em PowerPoint (Apêndice VIII), ambos discutidos com o 

enfermeiro orientador, a docente supervisora e o enfermeiro chefe do SUMC, para perceber se esta 

formação iria ao encontro das necessidades reais dos enfermeiros a trabalhar neste serviço. A 

apresentação foi construída tendo em conta a bibliografia consultada durante a realização da 

fundamentação teórica necessária à construção da RSL supracitada. 
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A sessão de formação realizada a 10/5/2021 teve uma duração de cerca de 35 minutos, 

constituindo-se um importante momento de formação, em que se partilharam experiências e 

conhecimentos e se colocaram e esclareceram dúvidas acerca da VMI. No entanto, esta foi um 

insucesso ao nível da participação, uma vez que não atingiu em termos percentuais o número de 

enfermeiros esperados, aquando avaliação prévia desta atividade. 

Como tarefa futura propõem-se uma melhor e mais eficaz divulgação deste tipo de sessão, ao 

mesmo tempo que se deve alertar para a importância da mesma, uma vez que a necessidade que a 

formação pretendeu colmatar foi uma necessidade percebida e identificada junto dos profissionais 

do serviço de urgência. Deste modo, num futuro próximo está planeada uma nova sessão de 

formação, onde, para além de ser produzido um cartaz a publicitar a mesma, será enviada 

novamente uma mensagem através de correio eletrónico para sua divulgação a todos os 

enfermeiros. De referir, que esta nova sessão de formação será aberta a todos os enfermeiros do 

hospital e não apenas aos enfermeiros que trabalham no serviço de urgência. 

2.1.3 - Avaliação e Divulgação 

Finalizando um projeto, é imprescindível proceder à sua avaliação. Por conseguinte, 

menciona-se que ao longo de todo o percurso foi necessário fazer algumas readaptações, devido 

especialmente à situação pandémica que o mundo vive atualmente, nomeadamente no que 

concerne ao pedido de opiniões a peritos sobre VMI. No entanto, o cronograma inicial foi 

praticamente cumprido, com a exceção da fase de pesquisa bibliográfica, tendo-se tornado um 

trabalho mais profundo e exaustivo. 

Em jeito de sistematização e avaliação final, estamos em condições de afirmar que os objetivos 

foram cumpridos, tendo sido possível realizar a maior parte das atividades. A avaliação da norma 

de procedimento foi muito positiva, tendo sido bem recebida por todos os enfermeiros que 

trabalhavam no SUMC e ainda alvo de elogio pelos colegas peritos que contribuíram para a sua 

análise durante a revisão de pares, nomeadamente do SUMC e UCIP. 

Para que a norma de procedimento chegue a todos os enfermeiros é necessário que esta seja 

devidamente divulgada. Para tal, entendeu-se que o melhor veículo de distribuição desta, tendo em 

conta o número de enfermeiros a trabalhar no serviço de urgência, a sua rotatividade, os turnos e 

a grande intensidade de trabalho destes, seria o correio eletrónico. Esta opção foi discutida com o 

enfermeiro chefe do SUMC e restantes enfermeiros peritos do grupo de pares, aquando revisão da 



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

42 
 

norma, sendo esta efetivamente divulgada após homologação do conselho de administração, o qual 

se aguarda resposta. Contudo, todo o trabalho será divulgado através da elaboração do presente 

relatório crítico de atividades.  
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3 - PROJETO EM CONTEXTO DE ESTÁGIO 

O projeto em contexto de estágio foi desenvolvido tendo em conta a pandemia do Covid-19 e 

as contingências de atuação relativas à enfermagem e à prestação de cuidados à pessoa, 

especialmente em situação crítica. Esta situação de exceção permitiu experienciar uma situação 

altamente complexa, levando à transformação de competências e ao aperfeiçoamento das 

intervenções. 

Este projeto, possibilitou, entre outros, a aquisição de métodos e conhecimento científico, o 

relacionamento interpessoal, o profissionalismo e responsabilidade, a diversidade cultural e 

individual, os padrões éticos, as normas e valores e os sistemas interdisciplinares. Além destas 

competências, os estágios possibilitaram a aquisição de competências funcionais, observadas na 

prática das atividades essenciais para o desempenho laboral, designadamente a avaliação, consulta, 

pesquisa, intervenção, ensino, administração e supervisão. As aprendizagens em contexto clínico 

são essenciais para que o enfermeiro seja capaz de responder com qualidade e assertividade às 

exigências com que se vai deparando, como foi o caso da pandemia do Covid-19.  

No decorrer dos estágios realizados procurou-se o desenvolvimento e a aquisição das 

competências comuns, específicas e de Mestre em Enfermagem Médico-cirúrgica, através da 

execução e realização do PIS, nomeadamente nas intervenções de enfermagem na prevenção de 

infeções associadas aos cuidados de saúde, à pessoa em situação crítica, submetida a ventilação 

mecânica invasiva, num serviço de urgência, assim como através da implementação do projeto em 

contexto de estágio.  

Deste modo, e atendendo a que o domínio do enfermeiro especialista envolve, além de outras, 

o domínio da educação dos clientes e dos seus pares, de orientação, do aconselhamento e da 

liderança e inclui a responsabilidade de descodificar, disseminar, levar a cabo investigação 

relevante, que permita avançar e melhorar a prática de enfermagem, refere-se que o 

desenvolvimento de competências se constituiu como uma construção no caminho da excelência, 

resultado da prática e da consciencialização dos atos realizados, bem como da promoção do 
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autoconhecimento, da autodeterminação, da consciencialização profissional própria, da tomada de 

decisão e da promoção da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

Por conseguinte, a necessidade observada e identificada e o projeto que lhe deu origem, 

surgem no âmbito do controlo de infeção em contexto hospitalar, enunciada nas competências 

específicas do enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica, o qual “maximiza a 

intervenção na prevenção e controlo da infeção perante a pessoa em situação critica e ou falência 

orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de resposta em tempo útil e adequadas” 

("Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros," 2018,  p. 19359). Em simultâneo, esta 

necessidade insere-se no domínio das competências comuns do enfermeiro especialista, 

nomeadamente, no que concerne à sua responsabilidade profissional, ética e legal, à gestão de 

cuidados e aprendizagens profissionais assim como da melhoria contínua da qualidade dos 

serviços de saúde prestados. 

Em suma, a frequência no presente curso teve como objetivo primordial a aquisição e o 

desenvolvimento de competências de enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica, bem 

como a aquisição e desenvolvimento das competências de mestre em enfermagem médico-

cirúrgica, sendo que, para além da frequência das unidades curriculares, tanto nas suas 

componentes teóricas como nas componentes práticas e nos estágios frequentados, a situação da 

pandemia, e a atuação num contexto totalmente novo e desconhecido, foi uma experiência única, 

exigente e de grande responsabilidade que conduziram ao desenvolvimento das competências 

pretendidas, bem como na aquisição de novas competências, num cenário de emergência 

complexo, proveniente de uma grave crise de saúde pública. 

3.1 - ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DE ENFERMEIRO ESPECIA-

LISTA DESENVOLVIDAS NO PROJETO EM CONTEXTO DE ESTÁGIO  

O regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista define um conjunto de 

competências comuns a todas as áreas de especialização, passíveis de serem utilizados em todos 

os contextos de prestação de cuidados de saúde. As competências comuns são, então, definidas 

pela Ordem dos Enfermeiros (OE) como sendo as “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 
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suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 

assessoria” ("Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos Enfermeiros," 2019). 

O mesmo regulamento no seu preâmbulo define o enfermeiro especialista como “aquele a 

quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído, nos termos 

do disposto na alínea i) do n.º 3 do artigo 3.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, conjugado 

com o Regulamento n.º 392/2018, de 28 de junho, que define a Inscrição, Atribuição de Títulos e 

Emissão de Cédula Profissional, o título de Enfermeiro Especialista numa das especialidades em 

enfermagem previstas no artigo 40.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros” ("Regulamento n.º 

140/2019 da Ordem dos Enfermeiros," 2019, p. 4744). 

Globalmente, e de acordo com o regulamento supracitado, o enfermeiro especialista deverá 

apresentar conhecimentos profundos e responsabilidades nos seguintes domínios:  

• Responsabilidade profissional, ética e legal; 

• Melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde; 

• Gestão de cuidados; 

• Aprendizagens profissionais. 

Posto isto, nos subcapítulos seguintes abordar-se-ão as competências adquiridas no projeto em 

contexto de estágio. 

3.1.1 - Competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal  

Em enfermagem, a prestação de cuidados e a prática profissional diária deve ser pautada pela 

responsabilidade profissional, ética e legal, seguindo os preceitos incluídos no Regulamento do 

Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE), cumprindo os valores, direitos e deveres que 

constam no Código Deontológico dos Enfermeiros (CDE) e seguindo, também, os princípios éticos 

básicos que devem ser aplicados à saúde, como o caso do princípio da autonomia, da beneficência, 

da não maleficência e a da justiça. 
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A atual situação pandémica obrigou à adoção de medidas rigorosas de prevenção de contágio 

entre pessoas, nomeadamente, o distanciamento social, a higienização das mãos, a utilização 

correta de equipamentos de proteção individual e ainda a reorganização dos recursos humanos e 

materiais afetos à prestação de cuidados de saúde. 

Neste contexto, a enfermagem assume um papel de destaque, no que toca a vigilância, 

prevenção e controlo da transmissão do vírus, no cuidado à pessoa, nas pesquisas sobre a Covid-

19, assim como nas orientações dadas à própria comunidade. O enfermeiro assume-se assim como 

um olhar reforçado sobre a sua profissão, do ambiente, da família e coletividade, com empatia, 

respeito e cuidado. Assim, compreender como cuidar da pessoa com Covid-19, bem como dar 

assistência à sua família, constitui-se um verdadeiro desafio durante o a implementação do projeto 

em contexto de estágio. 

Os enfermeiros têm vindo a experimentar os desafios éticos da pandemia da COVID-19. Em 

primeiro lugar, a falta de proteção total dos enfermeiros na indústria da saúde levantou questões 

éticas tais como a extensão do seu dever, recursos escassos, e a falha do equipamento de proteção 

individual. Em segundo lugar, um número significativo de enfermeiros enfrentava também 

angústia moral porque estavam sob pressão prolongada para manter os recursos necessários para 

prestar cuidados de enfermagem seguros e de alta qualidade. Além disso, os enfermeiros foram 

também desafiados a restringir muitos doentes da COVID-19 de terem uma comunicação no fim 

da sua vida com as suas famílias (Gebreheat & Teame, 2021). 

A oportunidade de estagiar e trabalhar neste contexto, permitiu importantes momentos de 

reflexão e pesquisa, que constituem uma mais-valia na abordagem de situações altamente 

complexas como uma crise de saúde pública que, como futura enfermeira especialista e mestre em 

enfermagem, é natural ter de enfrentar.  

Ao longo dos estágios existiu sempre a procura constante pelo respeito dos princípios éticos e 

deontológicos da enfermagem, tendo por base o saber científico e experiência profissional. 

Tornou-se necessário no seio das equipas multidisciplinares, promover o processo de tomada de 

decisão conjunta, com vista à melhor prestação de cuidados da pessoa doente e família, atendendo 

às suas necessidades, crenças, valores e costumes. Contudo, a pessoa em situação crítica, nem 

sempre detém capacidades de decisão relativamente aos cuidados necessários à sua situação de 

saúde, sendo nestes casos, importante validar informação junto da sua família/pessoa significativa. 
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Neste domínio de competências e dando-se cumprimento ao preconizado nos diferentes 

regulamentos citados, recorreu-se aos conteúdos teóricos lecionados na UC: Epistemologia, Ética 

e Direito em Enfermagem, de modo a perceber o desenvolvimento deste domínio de competências 

de forma consciente. Segundo Nunes (2017), a prática de Enfermagem desenvolve-se em relações 

estruturadas, com base num compromisso de cuidado da pessoa doente, na regulação e na 

deontologia profissional. 

Assim, as competências evidenciadas foram as seguintes: 

a) Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção; 

b) Promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais. 

Racionalmente, a prática diária de um enfermeiro deve ser pautada pela responsabilidade 

profissional, ética e legal, sendo nesta certeza que se suportou todo o desenvolvimento do presente 

projeto, respeitando, em todo o seu sentido esta competência, orientando assim a intervenção para 

uma prática profissional e ética para com o outro. 

A profissão de Enfermagem é, deste modo, norteada por diferentes normas, nomeadamente o 

Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (EOE), que abrangem entre outros, o Código Deontológico 

do Enfermeiro (CDE), que determinam o cumprimento dos deveres éticos e deontológicos e que 

fazem com que esta profissão seja desenvolvida de acordo com padrões elevados, apoiada num 

sistema de princípios, deontologias, normas e valores que regeram toda a elaboração deste projeto, 

no sentido da equidade e qualidade dos cuidados de saúde prestados à pessoa em situação critica 

e sobretudo no respeito e direito da pessoa doente à autodeterminação no âmbito dos cuidados 

especializados em saúde, com identificação das práticas de cuidados que por vezes podem 

comprometer a segurança, a privacidade ou mesmo a dignidade. 

 No SUMC e na UCIP a prestação de cuidados é realizada em open space, nomeadamente a 

passagem de turno, o que exige especial atenção em relação à privacidade e confidencialidade de 

dados. Tornou-se, portanto, criterioso o uso de cortinas e biombos de separação entre as unidades 

de cada pessoa doente, bem como o uso de uma comunicação baseada no cumprimento rigoroso 

do sigilo profissional. Este aspeto, tornou-se ainda um desafio acrescido, no que respeita à 

organização espacial do SUMC, onde a disposição em macas por corredor surge como necessidade 

para fazer face ao número elevado de pessoa doentes admitidas nas suas várias valências. De 
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salientar, que estes espaços, são locais de acesso de trabalho e passagem inevitável por parte de 

todos os profissionais que constituem a equipa multidisciplinar e são ainda locais de permanência 

de pessoas doentes a aguardar observação clínica ou vaga de internamento em outros serviços. 

Por outro lado, a limitação do espaço obriga à partilha do mesmo entre pessoas do sexo 

feminino e masculino, bem como a diferenciação de gravidade da situação clínica, muitas vezes 

com agitação e desorientação tempo-espacial. Estes aspetos e a própria despersonalização da 

pessoa doente com vulnerabilidade associada tornam-se aqui um obstáculo para a prestação de 

cuidados de qualidade e segura. 

Contudo, ao longo dos estágios as decisões terapêuticas basearam-se nos princípios, valores e 

normas deontológicas, onde foi assumida uma prática segura e responsabilidade dos atos, bem 

como os que foram delegados, exercendo a supervisão dos mesmos. A este aspeto, importa referir 

que o respeito pela dignidade humana presume o reconhecimento de que o ser humano representa 

um sujeito e não um objeto, ou seja, o princípio bioético fundamental, o princípio da autonomia. 

3.1.2 - Competências do Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade  

Neste sentido, em condições normais de trabalho, a prática de enfermagem deve ser 

acompanhada pela procura contínua de conhecimentos de modo a existir uma atualização das 

práticas e do cuidado à pessoa, de forma a afirmar-se como um elemento de referência dentro da 

equipa multidisciplinar no cuidado à pessoa em situação crítica. Esta competência adquire uma 

extrapolação num momento como o que vivemos atualmente, perante uma pandemia e um novo 

vírus, onde a produção científica é quase diária, fazendo-se avanços e recuos que devem ser 

analisados e estudados, uma vez que, apesar da gravidade da situação, este é um momento onde a 

ciência está a ser feita e aplicada quase simultaneamente. No caso deste vírus, a prática baseada 

na experiência assume também uma grande importância uma vez que tudo é novo, sendo, por isso, 

essencial que se vá mantendo uma atualização constante dos conhecimentos, do que é investigado 

e publicado. 

Assim, neste domínio, as competências a ser desenvolvidas foram: 

a) Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica; 

b) Concebe, gere e colabora em programas de melhoria contínua da qualidade; 
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c) Cria e mantém um ambiente terapêutico seguro. 

Prestar um serviço de qualidade em saúde consiste em assegurar em tempo útil, às pessoas, 

serviços eficientes com custos apropriados, devendo para tal, os cuidados de saúde serem efetivos, 

eficientes, aceitáveis, equitativos e igualmente acessíveis a todos os cidadãos. Percecionar a 

qualidade é, para a pessoa doente um dos elementos mais valorizados na saúde, uma vez que 

abrange um bem essencial, a sua própria vida. 

Neste pressuposto, e como já explorado no capítulo 2 do presente documento, um dos 

objetivos do PIS, foi a criação de uma norma de procedimento de intervenções e boas práticas 

relativamente à pessoa em situação crítica sujeita a VMI em contexto de serviço de urgência, 

nomeadamente no que concerne ao controlo de infeções relacionadas com esta prática. A norma 

referida teve como finalidade, orientar a atuação para o desenvolvimento e manutenção de um 

ambiente seguro tanto para a pessoa doente, como para os profissionais, numa ótica de melhoria 

contínua da qualidade. 

Ainda no sentido da melhoria da qualidade dos cuidados prestados, foi realizada e apresentada 

aos enfermeiros do SUMC, uma formação sobre as intervenções de enfermagem ao doente crítico 

ventilado, dado existir algumas lacunas de formação identificadas aquando realização do PIS 

supracitado. 

Para garantir a qualidade e o sucesso deve existir a partilha e divulgação da informação. Foram 

realizadas entrevistas informais ao enfermeiro chefe do serviço de urgência, enfermeiro orientador 

e outros enfermeiros pertencentes à equipa. Só deste modo se percebeu a necessidade ao nível de 

formação relativamente à VMI. Estas reuniões informais e trocas de ideias permitiram reunir todos 

os recursos para que fosse colmatada esta necessidade. Realizou-se uma pesquisa exaustiva 

relativamente às práticas de enfermagem na pessoa em situação critica em VMI, tendo sempre 

presente as opiniões emitidas por peritos nesta área e por outros profissionais. 

Ao longo da realização do projeto, toda a informação que foi desenvolvida teve como suporte 

a pesquisa em documentos e a bibliografia existente, de modo a fundamentar as práticas corretas, 

tendo em conta as evidências científicas atualizadas, para que a norma de procedimento 

funcionasse como um guia orientador para os profissionais, esclarecendo o seu modo de atuação 

relativamente à VMI, melhorando, desta forma, a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados. 
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No que respeita à promoção de um ambiente seguro, são adotadas várias estratégias, tais como: 

validação em registo clínico (ALERT®) no caso do SUMC e (BSimple®) em UCIP; identificação 

da pessoa doente (pulseira de triagem, pulseira de internamento em UCIP, identificação na 

unidade); e identificação da terapêutica, de modo a evitar erros aquando administração 

(confirmação de todos os “certos”); etiquetagem dos tubos de colheitas de sangue;  administração 

de hemoderivados, com registo próprio em diário clínico e ainda no sistema de segurança 

transfusional (Gricode®); desinfeção adequada das mãos com recurso a lavagem atendendo a todos 

os momentos preconizados pelo Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeção e de Resistências aos Antimicrobianos (GCL -PPCIRA) para o efeito, bem 

como o uso da solução antissética de base alcoólica (SABA). 

Estes aspetos, tornam-se ainda mais importantes na manutenção e garantia de um ambiente 

seguro de prestação cuidados, atendendo à situação pandémica vivida mas também ao dinamismo 

e rotatividade característica do SUMC, com admissões e altas clínicas constantes. No entanto, a 

UCIP apesar de ser por natureza um ambiente criteriosamente controlado, adota igualmente estas 

e outras intervenções na manutenção de um ambiente seguro, tais como: preparação e validação 

terapêutica por unidose diária realizada pelo enfermeiro responsável pela pessoa doente no turno 

da manhã e a verificação/ajuste do ritmo de perfusões em curso. 

Durante o estágio realizado na UCIP foi possível prestar cuidados diretos à pessoa submetida 

a VMI com traqueostomia, que geralmente é utilizada em pessoas com ventilação mecânica 

prolongada (DeLuca et al., 2017). No que diz respeito à promoção da segurança da pessoa 

traqueostomizada, a alocação de recursos humanos e materiais apropriados à sua situação, a 

avaliação e monitorização contínuas são fundamentais para a prevenção ou antecipação de 

complicações e responder de forma rápida perante qualquer evento de alarme. Um dos desafios 

que se coloca aos enfermeiros é a manutenção da permeabilidade das vias aéreas destes doentes 

sendo este o principal objetivo na prestação de cuidados entubados e em ventilação artificial. 

Assim, entre as intervenções de enfermagem na permeabilidade das vias aéreas, a aspiração 

endotraqueal é considerada um procedimento necessário e de rotina (Frat et al., 2015).  

Por outro lado, o cuidado à pessoa ventilada está associado à administração de sedação que 

deverá ser gerida com o objetivo de minimizar a ansiedade, promover o conforto, segurança e 

evitar a agitação dos doentes (Humphrey et al., 2018). 
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A monitorização da pessoa em VMI é de extrema importância, dado que a partir da integração 

de dados colhidos dos testes funcionais e com observação clínica contínua, pode-se agir em 

consonância, prevenindo complicações letais e aumentando as probabilidades de sucesso no 

tratamento deste tipo de doentes (Hsiung et al., 2016). 

É pertinente mencionar o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (2016-2021) 

("Despacho n.º 390/2021 da Administração Interna," 2021), o qual surge no âmbito de uma política 

pública que promove a segurança do doente e contribuí para a redução da ocorrência de danos e 

incidentes evitáveis, especialmente os que são associados à prestação de cuidados de saúde no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Por outro lado, existiu preocupação na implementação da Norma 001/2017 da Direção Geral 

da Saúde [DGS] (2017a), relativamente à segurança da pessoa doente, onde refere que a 

transmissão de informações no sentido da continuidade de cuidados e intervenções de tratamento 

adequado, deve ser realizada com recurso da técnica ISBAR: Identify (Identificação), Situation 

(Situação atual), Background (Antecedentes), Assessment (Avaliação) e Recommendation 

(Recomendações). 

Importa referir que no decorrer dos estágios foram identificadas oportunidades de melhoria 

em relação à segurança da pessoa doente e melhoria da qualidade de assistência prestada. As 

principais áreas que estão muito relacionadas com esta realidade residem na prevenção e controlo 

das infeções associadas aos cuidados de saúde, em relação com a cultura de segurança do serviço 

de saúde e igualmente através de uma prática assistencial que traga verdadeiramente ganhos em 

saúde. 

3.1.3 - Competências do Domínio da Gestão dos Cuidados  

Esta competência tem como base a gestão dos cuidados de enfermagem suportada na 

adaptação das necessidades das pessoas, do contexto e na gestão dos recursos disponíveis. É de 

salientar a importância dos conteúdos relativos às unidades curriculares Gestão em Saúde e 

Governação Clínica e Formação e Supervisão em Enfermagem para a aquisição destas 

competências. 

Tendo em conta o contexto pandémico que atualmente se vive, o plano de cuidados tem que 

ser delineado tendo em conta as contingências relativas à prevenção da disseminação do vírus e o 
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respeito pelas diversas regras de segurança, no que diz respeito às pessoas infetadas e não infetados 

com COVID-19. 

Deste modo, a gestão dos cuidados no local de trabalho, considerada a situação pandémica, 

deve ser realizada através de um trabalho de equipa multidisciplinar, cumprindo escrupulosamente 

as diretrizes da DGS relativamente ao controlo da pandemia, respeitando, todavia, as necessidades 

da pessoa doente e o bom funcionamento da unidade. 

Neste sentido, os contributos teóricos do presente curso de mestrado revelaram-se essenciais 

para que fosse possível gerir os cuidados, mesmo tendo em conta todas as contrariedades 

associadas à pandemia, permitindo trabalhar com autonomia em questões relacionadas com a 

gestão e funcionamento do serviço, tendo presente as diretrizes necessárias e obrigatórias de 

prevenção da pandemia, nomeadamente: a utilização dos equipamentos de proteção individual 

(EPI); fato de proteção integral ou bata impermeável; touca; proteção de calçado; máscara FFP2; 

proteção ocular com proteção lateral e luvas; o cumprimento de protocolos de sinalética devido às 

alterações de espaço físico, relacionadas com áreas de isolamento e circuitos COVID e não-

COVID; higienização e limpeza pessoal e de material. 

O cargo de enfermeiro gestor vai além do responsável de serviço, pois também os enfermeiros 

com funções de chefes de equipa garantem as funções de gestão, distribuindo os enfermeiros por 

turno alocados às várias valências, no caso do SUMC, e distribuindo os enfermeiros pelos doentes 

internados, no caso da UCIP. Esta divisão segue alguns requisitos, nomeadamente, a dotação 

segura, a experiência profissional prévia, a exigência do trabalho em si e ainda o perfil e 

competência dos enfermeiros desse turno. 

O método de trabalho adotado no serviço de UCIP é o método do enfermeiro de referência, 

onde este é responsável pela elaboração e atualização do plano de cuidados durante todo o 

internamento, bem como pela gestão e prestação de cuidados da pessoa doente que lhe seja 

atribuída. No SUMC são utilizados diferentes métodos de trabalho atendendo às caraterísticas 

próprias deste e às várias valências existentes, entre eles destacam-se o método por posto de 

trabalho e o método individual. 

É importante referir que, em ambos os serviços, o papel do enfermeiro chefe de equipa, além 

da inclusão na distribuição da prestação de cuidados, é ainda mais exigente atendendo à 
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necessidade de conhecimento total do serviço e gestão do mesmo durante a ausência do enfermeiro 

responsável. Contudo, a gestão dos cuidados é, essencialmente, realizada através do trabalho de 

uma equipa multidisciplinar, tendo sempre em conta as necessidades da pessoa doente e zelando 

pelo funcionamento correto da unidade. 

Neste domínio, as competências observadas foram: 

a) Gere cuidados, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e seus colaboradores 

e a articulação na equipa multidisciplinar; 

b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a 

otimização da qualidade dos cuidados. 

Posto isto, sublinha-se que a gestão acontece ao nível dos cuidados, materiais e equipamentos 

e recursos humanos, tornando-se na capacidade de avaliar, responsabilizar, transmitir, exigir para 

conduzir pessoas, com saber, competência e rigor assente em informação e conhecimentos. 

3.1.4 - Competências do Domínio das Aprendizagens  

Na alínea c) do artigo 109.º do Código Deontológico (Inserido no Estatuto da OE republicado 

como anexo pela Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro) refere-se que o enfermeiro deve “manter a 

atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem 

esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências humanas” (Artigo 109.º da "Lei n.º 

156/2015 da Assembleia da República," 2015). 

Neste sentido, o percurso académico, a licenciatura em enfermagem e agora a frequência do 

curso de mestrado, mostrou-se essencial para o desenvolvimento de aprendizagens que permitiram 

enfrentar de forma correta as contingências oriundas de uma situação pandémica. A investigação 

e a pesquisa proactiva da mesma levaram ao desenvolvimento de novas aprendizagens, uma vez 

que se estava perante uma nova situação e um novo vírus, que precisava de atualização constante. 

Citando Nunes (2017), “O enriquecimento do conhecimento privado tanto advém de experiências 

pessoais e da construção reflexiva da pessoa (incluindo o conhecimento sobre si) como do estudo, 

da investigação, da atualização dos conhecimentos” (p.99). 

A aprendizagem feita em contexto académico, bem como a tomada de iniciativa efetuada 

relativamente ao vírus SARS-CoV-2, mostraram-se fundamentais para o desenvolvimento 
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enquanto futura enfermeira mestre, especialista e profissional dinâmica na equipa multidisciplinar 

nos locais onde exerce enfermagem. 

Posto isto, neste domínio, as competências observadas foram: 

a) Desenvolve o autoconhecimento e assertividade; 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões de 

conhecimento. 

A enfermagem em emergência pressupõe uma grande capacidade técnica e científica por parte 

dos profissionais de enfermagem, onde a teoria e a prática se fundem. Durante todo o percurso 

académico, desenvolveu-se uma aprendizagem constante, através da pesquisa bibliográfica sobre 

a pessoa em situação crítica, da prática clínica e da realização de formação nesta área, muito útil 

para a atualização de conhecimentos, partilha de conhecimentos e experiências e, 

consequentemente, uma melhoria dos cuidados prestados. 

Como já referido, um dos desígnios do PIS foi a elaboração de uma norma de procedimentos 

que abordasse os cuidados de enfermagem e as boas práticas relativamente à pessoa em situação 

crítica em VMI em contexto de serviço de urgência. Neste sentido, realizaram-se uma série de 

atividades que culminaram na apresentação do referido documento aos enfermeiros e ainda a 

apresentação de uma sessão de formação sobre a temática em estudo e a realização de uma revisão 

sistemática da literatura. Deste modo, poder-se-á afirmar que, através deste objetivo, o domínio 

das aprendizagens profissionais, enquanto competência comum do enfermeiro especialista foi 

adquirido. 

3.2 - ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENFERMEIRO ESPECIA-

LISTA EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA, DESENVOLVIDAS COM O 

PROJETO EM CONTEXTO DE ESTÁGIO  

As competências específicas do Enfermeiro Especialista “são as competências que decorrem 

das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção 

definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação 

dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” ("Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos 

Enfermeiros," 2019, p. 4445). 
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Por sua vez, as competências específicas definidas para o enfermeiro especialista em pessoa 

em situação crítica são:  

a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica; 

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação; 

c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 

("Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros," 2018).   

Menciona-se ainda no "Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros" (2018), no seu 

Anexo II, que 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” (p. 

19362) sendo que 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.” (p. 19362). 

Assim, ao longo do planeamento, desenvolvimento, elaboração e aplicação do projeto em 

contexto de estágio foram desenvolvidas e adquiridas todas as competências específicas, em 

pessoa em situação crítica previstas no "Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros" 

(2018), descritas de forma mais detalhada nos artigos subsequentes. 

3.2.1  - Cuida da Pessoa, Família/Cuidador a Vivenciar Processos Complexos de Doença 

Crítica e/ou Falência Orgânica 

A doença COVID-19 inclui-se na categoria de doença crítica. É uma doença provocada por 

um novo coronavírus, o Sars-Cov-2, que pode causar infeção respiratória grave como a 

pneumonia. Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir vasto conhecimento sobre o 
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mesmo, sabe-se que é diferente dos outros, contudo tem alguma semelhança genética com o vírus 

SARS. 

De acordo com a WHO (2020), os sinais mais comuns de COVID-19 são semelhantes aos de 

uma gripe, ou seja, febre, cansaço, tosse seca, falta de ar (dificuldade respiratória). No entanto, 

algumas pessoas apresentam também dores musculares, congestão nasal ou pingo no nariz, 

garganta inflamada e diarreia. Estes sintomas são geralmente leves e começam gradualmente. É 

importante saber se a pessoa esteve numa área com muitos casos ou se contactou com alguém 

infetado, para se proceder a um diagnóstico mais preciso. 

Em casos mais graves, a doença pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. O período de incubação estimado 

da COVID-19, até ao aparecimento de sintomas, é de entre 2 e 14 dias, segundo as últimas 

informações publicadas. 

Posto isto, e atendendo à definição de pessoa em situação crítica anteriormente mencionada, 

o tratamento e assistência à pessoa com Covid-19, aplica-se, em toda a sua plenitude, a esta 

definição. Assim, durante todo o processo formativo, foram adquiridos os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para conseguir atuar de forma holística e em tempo útil e responder às 

necessidades deste tipo de pessoa doente, que se encontram em situação crítica, ou em risco de 

evolução para uma situação crítica, que pode ou não envolver falência orgânica, nomeadamente, 

ao nível dos pulmões. 

Nos termos da Norma 004/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS, 2020b), consideram-se 

suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem:  

a) Quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes sintomas: i) 

tosse de novo, ou com agravamento do padrão habitual; ii) febre (temperatura ≥ 

38,0ºC) sem outra causa atribuível; iii) dispneia/dificuldade respiratória, sem outra 

causa atribuível;  

b) Anosmia (perda de olfato) de início súbito; disgeusia (alteração do paladar) ou ageusia 

(perda de paladar) de início súbito. 
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Conforme o disposto no Anexo II da norma supracitada, os doentes com suspeita de infeção 

por SARS-Cov-2 são submetidos a teste laboratorial e devem ser avaliados quanto à gravidade da 

apresentação clínica: 

a) Doença ligeira: sintomas ligeiros sem evidência de pneumonia ou hipoxemia;  

b) Doença moderada: pneumonia (febre, tosse, dispneia, taquipneia) mas com saturação 

periférica de O2 ≥ 90% em ar ambiente, e sem instabilidade hemodinâmica;  

c) Doença grave: pneumonia e, pelo menos, um dos seguintes critérios, ii: a. Taquipneia 

superior a 30 ciclos por minuto; b. Dificuldade respiratória; c. SpO2 inferior a 90% em 

ar ambiente; d. Instabilidade hemodinâmica;  

d) Doença crítica: síndrome de dificuldade respiratória aguda com PaO2/FiO2 <100 ou 

choque séptico. 

Importa aqui referir, um estudo realizado sobre a caraterização dos utilizadores dos serviços 

de urgência da unidade local de saúde do norte alentejano, durante o estado de emergência devido 

à covid-19, onde se concluí que “para além da significativa redução dos episódios de urgência, 

entre 2019 e 2020, mais de 40% corresponderam a situações “pouco urgentes” e “não urgentes” 

que, muito provavelmente, poderiam ter sido resolvidas através do recurso aos cuidados de saúde 

primários” (Maia, 2021, p.43). 

A oportunidade de prestar cuidados no posto de triagem durante o estágio no SUMC, tornou-

se assim ainda mais exigente, face à identificação e despiste de eventuais casos positivos e 

posterior encaminhamento dentro dos circuitos e áreas previamente estipuladas para o efeito, 

garantindo sempre que estas e as regras de isolamento e precauções básicas de controlo de infeção 

fossem devidamente cumpridas. Para tal, foram utilizadas estratégias de educação para a saúde 

com base nas normas previamente definidas pela DGS, como o uso devido da máscara cirúrgica, 

lavagem das mãos, entre outros.  

Ainda relativamente à Norma 004/2020 da DGS (2020b), o tratamento para os doentes 

internados com COVID-19 inclui, conforme avaliação clínica individualizada: 

a) Tratamento sintomático, de suporte e das comorbilidades e doenças crónicas 

descompensadas; 

b) Tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular, exceto se contraindicada;  
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c) Oxigenoterapia suplementar para SpO2 alvo entre 90% e 96%, administrada de forma 

convencional ou em alto fluxo por cânula nasal, ou por sistemas de administração por 

PEEP/EPAP com válvula de resistência calibrada; 

d) Terapêutica por via inalatória, sem nebulização;  

e) Suporte ventilatório precoce, nos casos selecionados, com falência da oxigenoterapia; 

f) Suporte vital por Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO) em casos 

selecionados de insuficiência respiratória aguda grave refratária a suporte ventilatório 

otimizado. 

Para atender a este tipo de tratamento, foram instituídas intervenções de enfermagem baseadas 

na abordagem “ABCDE” do doente crítico.  Ao mesmo tempo foi necessária a gestão do contato 

com os familiares destas pessoas, que, devido à grande transmissibilidade do vírus não foram 

autorizados a visitar os seus familiares. Por conseguinte, os enfermeiros surgiram nesta 

envolvente, como o elo de ligação entre pessoa doente e familiares, proporcionando meios 

alternativos de contacto entre estes, através de telefone ou videochamada.  

A comunicação de cuidados centrados na pessoa doente enfatiza o envolvimento da mesma na 

tomada de decisões, consideração das suas emoções, mantendo-a informada e motivando a 

autogestão (Epstein et al., 2017). Esta abordagem promove uma melhor comunicação pessoa-

enfermeiro-família e melhora os resultados esperados, incluindo a adesão terapêutica e a satisfação 

com os serviços de saúde prestados. 

A comunicação verbal no cuidado à pessoa submetida a ventilação mecânica invasiva fica 

altamente comprometida. Contudo, foram desenvolvidas competências comunicacionais com base 

na promoção da relação de ajuda e escuta ativa, no sentido de apoiar a família/pessoa significativa 

face à sua insegurança, dúvidas, medos e emoções.  

A transmissão de más notícias causa perturbação, quer à pessoa doente/família, quer ao 

profissional que a transmite. Apesar de não existir uma fórmula concreta, em termos de 

documentação orientadora no âmbito da comunicação de más notícias, é importante evidenciar o 

Protocolo de Buckman, ou protocolo S-P-I-K-E-S, enquanto técnica facilitadora na comunicação 

desse tipo de notícias. 

Nesta disposição, as unidades de competência são: 
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• Presta cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da instabilidade e 

risco de falência orgânica; 

• Gere a administração de protocolos terapêuticos complexos; 

• Faz gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação critica e ou 

falência orgânica, otimizando as respostas; 

• Assiste a pessoa e a família, mas perturbações emocionais decorrentes da situação 

critica de saúde/doença e ou falência orgânica; 

• Gere a comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com a 

pessoa/família face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde; 

• Gere o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa/família em situação 

critica ou falência orgânica.  

O Estágio de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, que decorreu em UCIP, revelou-se 

extremamente enriquecedor a nível profissional, no sentido em que permitiu pela primeira vez, o 

contato com pessoas doentes em falência multiorgânica e instabilidade hemodinâmica a necessitar 

de cuidados específicos de enfermagem. Entre eles, destaco: a ventilação mecânica invasiva 

(VMI), com a possibilidade de adquirir e consolidar conhecimentos sobre os vários modos 

ventilatórios (Pressão Controlada, Volume Controlado, Pressão de Suporte e Pressão Regulada por 

Volume Controlado); a entubação endotraqueal e traqueostomia; a aspiração de secreções à pessoa 

em ventilada mecanicamente; a oxigenoterapia de alto fluxo; as técnicas dialíticas, como a 

hemodiafiltração veno-venosa contínua, onde se tornou imprescindível recorrer ao suporte teórico 

lecionado na UC de Fisiopatologia e Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada; a 

monitorização hemodinâmica invasiva com linha arterial e colheitas de sangue para gasometria 

arterial; a monitorização através do Índice Bispectral (BIS); monitorização e interpretação de 

traçado eletrocardiográfico; e a preparação, reconstituição, manutenção e administração de 

protocolos terapêuticos complexos, nomeadamente vasoativos e inotrópicos. 

Durante o Estágio Final, realizado no SUMC, existiram diversas oportunidades de 

aprendizagem, entre elas: cuidados de enfermagem a doenças súbitas, tais como: Enfarte Agudo 

do Miocárdio (EAM); Acidente Vascular Cerebral (AVC); Síndrome de Dificuldade Respiratória 

Aguda (SDRA), em alguns casos decorrentes da sintomatologia associada ao vírus Sars-Cov-2; 

politraumatismos consequentes de acidentes de viação; arritmias peri-paragem, taquicardias como 

a taquicardia supraventricular (TSV) e fibrilação ventricular (FV), e bradicardias como bloqueios 

auriculoventriculares de 1º, 2º e 3º graus ; e ainda neoplasias a nível do cólon, pâncreas e vias 
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biliares, na sua maioria diagnosticadas numa fase avançada da doença com reduzida perspetiva de 

tratamento. A prestação de cuidados em contexto de sala de emergência, permitiram ainda o 

desenvolvimento de competências ao nível de protocolos previamente instruídos relativamente à 

Via Verde AVC, Via Verde Coronária, Via Verde Sépsis e Via Verde Trauma.  

De salientar, que devido à situação pandémica vivida durante o ensino clínico, não existiu 

oportunidade de realizar estágio de observação na viatura médica de emergência e reanimação 

(VMER) com a devida autorização do (Instituto Nacional de Emergência Médica) INEM, como 

em condições normais teria sido oportuno, não permitindo em pleno o desenvolvimento desta 

competência. Porém, a UC - Enfermagem Médico Cirúrgica IV permitiu através da realização dos 

cursos de (Suporte Avançado de Vida) SAV e International Trauma Life Support (ITLS) uma 

visão de excelência em relação ao cuidado de enfermagem pré-hospitalar.  

Por outro lado, foi ainda possível desenvolver competências na gestão diferenciada da dor e 

intervir junto da pessoa doente/família ao nível da relação terapêutica e gestão das emoções vividas 

no contexto da transição saúde/doença, bem como na avaliação, diagnóstico, controlo e otimização 

da dor, através da aplicação das diferentes escalas padronizadas nestes serviços, tais como a 

Behavioral Pain Scale (BPS), no caso de pessoas sedadas e ventiladas, e ainda as escalas visual 

analógica, numérica e comportamental para pessoas sem limitações ao nível da comunicação. 

 A adoção de medidas de conforto e tratamento farmacológico (analgesia prescrita) e não 

farmacológico (técnicas de posicionamento, uso de toque terapêutico, entre outras), a 

monitorização dos resultados e a sua reavaliação foram igualmente intervenções desenvolvidas. 

No que respeita à avaliação do risco de úlceras de pressão e de risco de queda, foram utilizadas as 

escalas de Braden e de Morse, respetivamente.  

Segundo o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo da Dor da Direção Geral da Saúde 

(Direção Geral da Saúde [DGS], 2017c), “é inquestionável a importância da dor aguda enquanto 

sinalização de lesão ou disfunção orgânica, consubstanciada na muito frequente procura de 

cuidados de saúde que motiva.” (p.4). 

Durante o estágio foi possível avaliar e controlar a dor da pessoa em situação crítica através 

de intervenções farmacológicas e não farmacológicas de alívio da dor, tais como a otimização de 

posicionamento.  



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

61 
 

A dor, considerada pela DGS como o 5º sinal vital, é um sintoma comum na prática clínica, 

coloca necessidades especiais aos enfermeiros e à pessoa doente. Devido à complexidade da dor, 

o tratamento com dor refrataria é igualmente complexa, e como consequência pode ser exigente. 

Assim, dois fenómenos relacionados com a manipulação da dor são indiscutíveis, em primeiro 

lugar, os enfermeiros têm uma postura ética de obrigação de aliviar a dor e, em segundo lugar, esta 

obrigação tem sido amplamente negligenciada (Chou et al., 2016). 

O fenómeno dor é uma das principais causas de admissão aos serviços de saúde, quer ela seja, 

aguda, crónica, ou crónica agudizada. Contudo, a sua subvalorização no contexto de cuidados em 

serviço de urgência é inegável, e relaciona-se com a triagem de prioridades, o ambiente de 

desordem, o fator tempo, a condescendência dos profissionais, entre outros (António, 2017). 

Em suma, é imprescindível valorizar o registo clínico da dor e as intervenções autónomas de 

enfermagem associadas que permitam alcançar resultados positivos passiveis de avaliação, 

monitorização e auditoria, e ainda permitir uma continuidade de cuidados e controlo eficiente. 

3.2.2 - Dinamiza a resposta a situações de catástrofe ou emergência multivítima, da conce-

ção à ação 

Um dos deveres deontológicos que sobressai do Código Deontológico do Enfermeiro (Inserido 

no Estatuto da OE republicado como anexo pela "Lei n.º 156/2015 da Assembleia da República" 

(2015)), menciona que o enfermeiro deve “ser solidário com a comunidade, de modo especial em 

caso de crise ou catástrofe, atuando sempre de acordo com a sua área de intervenção” (Artigo 100.º 

da “Lei n.º 156/2015 da Assembleia da República,” 2015). 

Deste modo, e considerando as especificidades da pandemia de Covid-19, poder-se-á afirmar 

que se está perante uma situação de emergência multivítimas, uma vez que esta situação se define 

como uma situação ou um acontecimento inesperado que obriga a tomar medidas imediatas e 

envolve já um número de vítimas elevado, que pode alterar o normal funcionamento dos serviços 

de emergência e a prática de cuidados de saúde, exigindo dos profissionais de saúde, e em 

específico dos enfermeiros um conjunto de procedimentos de emergência, com o desígnio de 

salvar o maior número de vidas e proporcionar o melhor tratamento às vítimas, utilizando o menor 

número de recursos disponíveis, ou seja, para a pessoa alvo dos cuidados de Enfermagem, vítima 

de um evento de catástrofe ou emergência multivítimas, é exigida uma resposta rápida e 

competente, indo esta expectativa de encontro ao preconizado na lei n.º 156/2015, nomeadamente 



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

62 
 

na alínea a) do seu artigo 104.º que refere que o enfermeiro tem o dever de “corresponsabilizar-se 

pelo atendimento do indivíduo em tempo útil, de forma a não haver atrasos no diagnóstico da 

doença e respetivo tratamento” (Artigo 104.º da "Lei n.º 156/2015 da Assembleia da República," 

2015). 

Posto isto, salienta-se que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso se revelaram 

essenciais para o conhecimento da função do enfermeiro especialista em pessoa em situação 

crítica, designadamente no seu modo de atuar numa situação complexa como a de emergência 

multivítimas e no caso presente a situação pandémica originada pela COVID-19, sendo, no 

entanto, necessário uma atualização constante, especialmente numa conjuntura de doença recente 

em que a produção científica vai sendo publicada e atualizada quase diariamente. 

A unidade hospitalar em contexto de estágio, nomeadamente o SUMC, detém um plano de 

emergência externo e interno, o qual permitiu perceber o fluxograma da Triagem de Manchester a 

utilizar em situações de catástrofe, com avaliação primária e secundária. Por sua vez, a UCIP 

contém igualmente um plano de emergência interno, desenvolvido em contexto académico pela 

enfermeira orientadora, onde são descritos os procedimentos de segurança do doente crítico em 

caso de necessidade de evacuação.  

Deste modo, as unidades de competência que constituíam esta competência eram: 

• Concebe, em articulação com o nível estratégico, os planos de catástrofe ou 

emergência; 

• Concebe, em articulação com o nível estratégico, os planos de catástrofe ou 

emergência; 

• Gere os cuidados em situações de emergência e ou catástrofe. 

Os enfermeiros devem estar preparados para situações de emergência e catástrofe como as 

pandemias, possuindo o conhecimento, habilidades e vontade de responder de forma oportuna e 

eficaz. Seja na rotina diária de desastres os enfermeiros estão na linha frente e são responsáveis 

por fornecer um atendimento holístico a todos os tipos de pessoas doentes. As suas funções no 

tratamento de pessoas com COVID-19 envolvem a triagem e a deteção de casos suspeitos de 

infeções, fornecem o tratamento essencial numa emergência e lidam com pessoas suspeitas com 

precauções (Xie et al., 2020). 
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Nas crises de emergência e catástrofe, os enfermeiros têm determinadas tarefas para satisfazer 

as pessoas doentes e as suas famílias, e por esta razão, devem estar equipados com conhecimentos 

e habilidades essenciais para a gestão de crises, envolvendo o tratamento clínico, 

descontaminação, isolamento, comunicação e apoio psicológico (Borasio et al., 2020). 

Outros dos problemas que os enfermeiros enfrentam na linha da frente de emergências e 

catástrofes são os riscos médicos, como lesões, infeção e depressão que podem estar relacionados 

com a ansiedade sobre a sua saúde devido muitas vezes à carga de trabalho associada. A outra 

razão, que pode colocar os enfermeiros em risco de depressão é a preocupação com as suas famílias 

(Suter, 2020). Neste sentido, as principais competências dos enfermeiros são atualizar as 

informações e garantir a disponibilidade de equipamentos apropriados que pode ajudar a reduzir o 

medo e as preocupações. 

O que pode apoiar o treino e formação dos enfermeiros em crises de desastres envolve a 

identificação das causas de stress e ansiedade, incluindo os fatores externos como o 

comportamento das pessoas que podem induzir em stress, e identificar os impactos a curto e longo 

prazo na vida e na saúde dos enfermeiros, garantindo que estes possam obter acesso a apoios 

psicológicos adequados (Al Thobaity et al., 2017). 

Relembra-se aqui que este projeto foi desenvolvido durante a fase crítica da pandemia 

provocada pela COVID-19, isto é, uma situação de catástrofe de saúde pública, onde a VMI salvou 

muitas vidas, uma vez que o SAR-COV-2 é um vírus que ataca profundamente o sistema 

respiratório. Assim, todas as atividades foram desenvolvias tendo em conta protocolos extramente 

rigorosos de proteção e higienização. Ao mesmo tempo, a pesquisa bibliográfica feita no sentido 

de se elucidar sobre as melhores práticas de enfermagem relativamente à VMI permitiram que os 

enfermeiros em contexto de emergência desenvolvessem um cuidado de qualidade a todos as 

pessoas. Deste modo, há condições para afirmar que esta competência foi devidamente adquirida. 

3.2.3 - Maximiza a Intervenção na Prevenção e Controlo da Infeção Perante a Pessoa em 

Situação Crítica e ou Falência Orgânica, Face à Complexidade da Situação e à Neces-

sidade de Resposta em Tempo útil e Adequadas  

Nas situações mais graves de Covid-19, a pessoa tem que ser ventilada, utilizando-se para tal 

a VMI. Como tem sido referido no desenvolvimento do projeto, a VMI é uma intervenção passível 

de gerar IACS, sendo estas infeções adquiridas pelas pessoas na consequência de cuidados e 
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procedimentos prestados, podendo também afetar os profissionais de saúde durante o exercício 

das suas atividades em contexto profissional, neste sentido a DGS vindo a tomar medidas para 

alterar estes factos, sobretudo através do Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e 

Resistência a Antimicrobianos (Direção Geral da Saúde [DGS], 2019). Estas infeções adquirem 

uma especial gravidade em pessoas com COVID-19 ventiladas, sendo que estas estão com 

problemas pulmonares e uma das principais infeções que derivam desta intervenção é, 

precisamente, a pneumonia.  

Como a PAVMI pode resultar da colonização nosocomial exógena com organismos presentes 

no meio ambiente, a atenção de altos padrões de descontaminação ambiental irá reduzir o potencial 

de transmissão de infeção (Brennan et al., 2017). 

Por outro lado, o programa HELICS-UCI contribui a nível nacional para a avaliação da 

incidência das IACS nas UCIP, com recurso à monitorização das infeções, identificação e 

comparação dos problemas como a resistência aos antimicrobianos, a prevalência de 

microrganismos importantes a nível epidemiológico e o perfil dos consumos de antimicrobianos. 

Sendo um terço das IACS evitáveis, a responsabilidade dos enfermeiros a nível da prevenção 

torna-se imprescindível (DGS, 2019). 

Os cuidados inerentes à pessoa em situação crítica, nomeadamente as intervenções de caráter 

invasivo aumentam o risco de contrair IACS. Porém, os dados da DGS revelam indicadores 

positivos em Portugal, relativamente ao controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos, com 

redução significativa do consumo destes fármacos (Direção Geral da Saúde [DGS], 2018b). 

Vários estudos indicam que grande parte das IACS é evitável, através da adoção de medidas 

de segurança e controlo de infeção adequados (DGS, 2019). Assim, o PIS, além de ser uma 

importante ferramenta para as boas práticas de prevenção das IACS, adquire uma especial 

importância num contexto pandémico de uma doença com as características do COVID-19.  

A aplicação sistemática de intervenções educacionais diminui as taxas de infeção associada 

aos cuidados prestados. Os programas de educação especificamente voltados para a prevenção de 

infeção reduziram significativamente a incidência de casos. Assim, a implementação de práticas 

ideais de prevenção e controlo de infeções é crucial na prevenção da infeção associada a cuidados 

de saúde (Brennan et al., 2017). 
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A norma que foi desenvolvida é, portanto, um documento orientador das boas práticas na 

prevenção de IACS, orientando os profissionais de saúde para uma prestação correta de cuidados 

de saúde à pessoa em situação crítica submetida a VMI, com ou sem COVID-19, contemplando 

situações concretas de prestação de cuidados, tendo como finalidade controlar as infeções, quer no 

contato direto como no contato indireto com a pessoa doente. 

Desta forma, as unidades de competência que constituíam esta competência foram: 

• Concebe um plano de prevenção e controlo da infeção para resposta às necessidades 

do contexto de cuidados à pessoa em situação crítica e ou falência orgânica; 

• Lidera o desenvolvimento de procedimentos de controlo de infeção, de acordo com as 

normas de prevenção, designadamente das Infeções Associadas à Prestação de 

Cuidados à pessoa em situação crítica e ou falência orgânica. 

Como apresentado anteriormente, o projeto de intervenção em saúde e consequentemente o 

projeto em contexto de estágio tiveram intervenção no controlo e prevenção de IACS relacionadas 

com a VMI, considerando, para tal as normas de prevenção e controlo de infeção institucionais, e 

guidelines nacionais e internacionais. O uso imperioso da técnica assética na limpeza das vias 

aéreas, através da aspiração de secreções pelo tubo endotraqueal (TET) e a higiene oral com 

chorohexidina a 0,12% são medidas preventivas da PAVMI. Por conseguinte, a norma de 

procedimento elaborada pretendeu constituir-se como uma ferramenta que permitisse a 

minimização dos riscos associados a esta terapêutica, nomeadamente, às infeções que desta podem 

advir. Deste modo, considera-se que esta competência foi devidamente cumprida, tendo em conta 

a complexidade da situação e a necessidade de respostas em tempo útil e adequado. 

Neste sentido, os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica proporcionados, foram, 

neste entender, cuidados altamente qualificados, que exigiram, além de outros, um pensamento 

reflexivo e uma formação atualizada, sustentada na investigação e articulada com a prática. Além 

disso, como preconiza a Ordem dos Enfermeiros, considera-se que a prestação de cuidados se 

efetuou com rigor, segurança, qualidade, eficiência, eficácia, efetividade e 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 ("Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos 

Enfermeiros," 2018). 



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

66 
 

Cumpriu-se, ainda, com todas as normas divulgadas, nomeadamente no que toca à lavagem 

das mãos de modo correto e frequente, bem como isolamentos nos casos em que fosse, obviamente, 

justificável. Contudo, durante os cuidados prestados pelos profissionais de saúde, existem riscos 

que podem comprometer a segurança de um ambiente de trabalho saudável. Nomeadamente, 

devido à saturação das instalações sanitárias decorrentes do alto índice de infeção viral 

(Rodríguez-Morales et al., 2020). 

A este aspeto, o estudo de Long et al. (2020) teve como objetivo avaliar o risco de COVID-19 

entre os profissionais de saúde da linha de frente em comparação com a comunidade em geral e o 

efeito do equipamento de proteção individual (EPI) sobre o risco, através do uso de profissionais 

de saúde do Reino Unido e nos EUA da comunidade em geral. Em comparação com a comunidade 

em geral, os profissionais de saúde da linha de frente estavam em risco aumentado de relatar um 

teste COVID-19 positivo. 

O cumprimento por parte dos enfermeiros e restantes profissionais de saúde acerca das 

precauções básicas do controlo de infeção (PBCI) é mandatário enquanto estratégia de prevenção 

e controlo das IACS. Durante os estágios foram sempre utilizadas luvas e máscaras cirúrgicas, 

batas de proteção esterilizadas, toucas, bem como a correta higienização das mãos e aplicação de 

SABA. De salientar, que foram igualmente cumpridas as normas de prevenção relativas à PAVMI, 

à infeção do trato urinário associado ao cateter vesical e à infeção relacionada com o cateter venoso 

central e punção venosa periférica. Procedeu-se igualmente à desinfeção dos equipamentos, 

superfícies e unidades da pessoa doente, com vista à obtenção de um ambiente limpo, 

descontaminado e seguro. Por outro lado, a identificação prévia e a eventual necessidade de 

isolamento de via aérea em contexto da pandemia, exigiu o uso criterioso e excecional do EPI 

máscara cirúrgica em todas as situações e para todos os intervenientes do processo de saúde.  
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4 - ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

O grau de Mestre (n.º 1 e 2 do Artigo 15.º do "Decreto-Lei n.º 74/2006 do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior" (2006)), no seu entendimento geral é atribuído a todos os 

indivíduos que demonstrem:  

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

i. Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 

aprofunde; 

ii. Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 

muitos casos em contexto de investigação; 

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão de resolução 

de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; 

c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver 

soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, 

incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que 

resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 

subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 

ambiguidades; 

e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.  

Menciona-se na mesma norma e no mesmo artigo que o grau de mestre “(…) é conferido numa 

especialidade, podendo, quando necessário, as especialidades ser desdobradas em áreas de 

especialização” (Artigo 15.º do "Decreto-Lei n.º 74/2006 do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior," 2006). 
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Por conseguinte, e considerando-se os objetivos de aprendizagem superiormente 

estabelecidos, o Mestre em Enfermagem é aquele que: 

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

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

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

enfermagem baseada na evidência; 

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

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades 

éticas, profissionais e sociais; 

• Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida; 

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

e intersectoriais; 

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

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

em geral e da enfermagem em particular; 

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

de especialidade. 

Posto isto, neste capítulo efetuar-se-á a descrição das competências enunciadas e a forma como 

estas foram adquiridas e desenvolvidas nos diversos projetos efetuados pela discente, ao longo do 

seu percurso académico no Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Saúde, bem como 

no Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica e no Estágio Final do seu curso, ambos 

realizados numa Unidade Local de Saúde, na região do Alentejo, no Sul de Portugal e com 

supervisão pedagógica. O culminar deste percurso académico e a aquisição destas competências 

têm por finalidade última a atribuição do grau de mestre em enfermagem.  

4.1 - DEMONSTRA COMPETÊNCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS NA CONCEÇÃO, 

GESTÃO E SUPERVISÃO CLÍNICA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

Para que esta competência seja obtida, o futuro mestre em enfermagem deve ser capaz de: 
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• Realize avaliações exaustivas do indivíduo, das famílias e das comunidades, em 

situações complexas; 

• Sintetize e analise criticamente os dados das avaliações para uma tomada de decisão 

segura; 

• Diagnostique e gira problemas e condições de saúde; 

• Prescreva intervenções de enfermagem geral e especializada; 

• Inicie e coordene a educação de indivíduos, famílias e comunidades para proteger e 

promover a sua saúde e prevenir doenças; 

• Referencie e receba referência de doentes e famílias, para assegurar a continuidade dos 

cuidados; 

• Avalie a prática para assegurar serviços de saúde profissionais, éticos, equitativos e de 

qualidade. 

Devido à natureza das suas funções, um profissional de enfermagem é obrigado a apresentar 

um grande número de conhecimentos de áreas distintas que permitam que este seja capaz de 

realizar planos de cuidados e que implemente intervenções, de forma autónoma, tendo como 

objetivo contribuir para os ganhos de saúde e para um bom atendimento da pessoa. 

O conteúdo lecionado no presente curso de mestrado permitiu à discente adquirir 

conhecimentos para o desenvolvimento de competências específicas no âmbito da gestão da 

conceção e da supervisão clínica dos cuidados de enfermagem. 

O planeamento, elaboração e aplicação do presente PIS foi também uma ferramenta muito útil 

para o desenvolvimento e consolidação desta competência. Este surgiu em situação de 

aprendizagem no contexto, com a identificação de uma necessidade formativa junto da equipa de 

enfermagem no local onde se desenvolveu o estágio, nomeadamente, no Serviço de Urgência. A 

necessidade identificada relacionava-se com a identificação de boas práticas de VMI junto das 

pessoas em situação crítica em contexto de serviço de urgência, com o fim de prevenir IACS. Para 

se atingir o objetivo proposto foi realizado um diagnóstico da situação, seguido da realização do 

planeamento de projeto e a sua execução. Deste modo, o projeto culminou com a elaboração e 

posterior divulgação de uma norma sobre as boas práticas que os enfermeiros devem ter no âmbito 

da VMI em contexto de Serviço de Urgência. Com o documento elaborado pretendeu-se constituir 

uma ferramenta de fácil consulta, que reunisse todas as orientações e boas práticas relativas a este 

tipo de cuidados.  
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A norma elaborada foi vista como uma ferramenta relevante pelos profissionais de saúde da 

Unidade, sendo disponível para consulta quando surgem dúvidas relativamente às práticas que 

devem ser seguidas para submeter um doente em situação crítica a VMI e prevenir o aparecimento 

de IACS.  

Além desta norma de procedimento, durante o estágio e a realização do PIS, teve lugar uma 

formação dirigida aos profissionais do Serviço de Urgência, abrangendo os cuidados a ter 

relativamente à VMI, as principais IACS associadas a esta prática e as boas práticas a ter para que 

estas possam ser evitadas. O principal objetivo desta formação foi difundir, ao maior número 

possível de profissionais de saúde da Unidade, informação pertinente relativa aos temas 

anteriormente mencionados. 

Além do mais, na prática dos cuidados de saúde à pessoa em situação crítica, ao longo dos 

estágios, existiu sempre em consideração a sua situação e os seus problemas, realizando sempre 

um cuidado personalizado e realista, tendo em conta as condições de saúde da pessoa/família e as 

suas necessidades, assim como os recursos disponíveis de modo a maximizar a qualidade dos 

cuidados prestados, através de intervenções de enfermagem autónomas. Além disso, sempre que 

se revelou necessário, foi pedida a colaboração de outros profissionais da equipa multidisciplinar, 

de forma a potenciar os cuidados, assegurando a qualidade dos mesmos e a sua continuidade.  

Refere-se ainda que para o desenvolvimento desta competência foi essencial a mobilização de 

várias temáticas lecionados em contexto de sala de aula, nomeadamente, em questões relacionadas 

com gestão de cuidados de enfermagem, avaliação da pessoa em situação crítica, diagnóstico, 

implementação do processo de enfermagem e posterior avaliação. 

 Neste sentido, atualmente o processo de enfermagem está em permanente evolução como 

resultado das alterações metodológicas adotadas pela comunidade científica. Desta forma, o 

processo de enfermagem desenvolve-se em diversas etapas, nomeadamente na avaliação do 

paciente, no diagnóstico, no planeamento, na execução e na avaliação da eficácia da intervenção, 

sustentadas na evidência científica e a sua aplicação, como estratégia metodológica, permite a 

prestação de cuidados de saúde científicos e humanizados, melhora a organização clínica ao 

conciliar a teoria e a prática de enfermagem, resultando daí cuidados de enfermagem otimizados 

baseados na evidência, tendo como objetivo principal a transformação interativa e reciproca dos 

atores que prestam o cuidado no processo de satisfação de necessidades (Vera, 2021). 
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4.2 - REALIZA DESENVOLVIMENTO AUTÓNOMO DE CONHECIMENTOS E 

COMPETÊNCIAS AO LONGO DA VIDA E EM COMPLEMENTO ÀS ADQUI-

RIDAS  

Para que se efetue a observância desta competência, exige-se ao futuro mestre em enfermagem 

que: 

• Identifique os seus próprios recursos pessoais, ajustando as necessidades de formação 

ao seu próprio projeto pessoal/profissional. 

• Valorizar a autoformação como componente essencial do desenvolvimento. 

A formação ao longo da vida é responsável pela base que sustenta o caminho de cada um, 

acompanhando a ideia de que, a competência profissional é algo que se desenvolve ao longo da 

vida, em comunhão com os saberes teóricos e os saberes práticos. Se a formação académica se 

baseia no saber cognitivo, a experiência e a partilha do saber são elementos de grande relevância 

para a obtenção da perícia, especialmente numa profissão como a enfermagem, onde são alocados 

vários saberes de várias áreas e aplicados em diferentes situações de elevado stress. 

Por conseguinte, todo o percurso académico e profissional da discente revela e prova a sua 

capacidade de resposta às necessidades de formação, considerando-o um investimento, quer em 

relação à formação profissional, quer ao próprio desenvolvimento pessoal, pois para a 

fundamentação dos trabalhos realizados neste contexto foram necessárias diversas pesquisas 

científicas. Este aperfeiçoamento surge da necessidade constante da aquisição e da atualização de 

conhecimentos para o desenvolvimento de competências, para que o desempenho profissional seja 

cada vez melhor, refletindo-se na prestação de bons cuidados de saúde nos futuros locais onde irá 

desempenhar as suas funções como enfermeira. 

A formação profissional, por conseguinte, tem como principal objetivo aperfeiçoar as 

competências e os saberes de forma a serem aplicadas na prática, mitigando lacunas e melhorando 

os cuidados prestados diariamente, indo, neste sentido ao encontro dos deveres para com a 

profissão, ou seja, o enfermeiro, deve “manter no desempenho das suas atividades, em todas as 

circunstâncias, um padrão de conduta pessoal que dignifique a profissão” (Artigo 111.º da "Lei n.º 

156/2015 da Assembleia da República," 2015). 
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Para que a formação profissional seja passível de aglutinar todos os seus contributos é 

necessário, além dos recursos técnicos, científicos e académicos, requer também a mobilização de 

recursos académicos, nomeadamente a motivação e a perseverança na realização de alguns 

projetos, em paralelo com determinadas provações do dia-a-dia. Neste pressuposto, com o auxílio 

dos docentes, dos orientadores e dos familiares e com a ambição e força própria, foi permitido 

alcançar as metas propostas e ultrapassar os obstáculos que foram surgindo. Neste sentido, 

considera-se que o atual curso de mestrado foi um caminho percorrido, com elevada importância 

na procura da excelência ao nível do futuro enquadramento profissional. 

4.3 - INTEGRE EQUIPAS DE DESENVOLVIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE 

FORMA PROATIVA  

Para alcançar esta competência foi necessário apresentar, entre outras, as seguintes 

capacidades: 

• Aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de 

problemas em contextos alargados e multidisciplinares, relacionados com a sua área de 

especialização; 

• Conhecer os conceitos, fundamentos, teorias e factos relacionados com as Ciências de 

Enfermagem e suas aplicações, nos diferentes campos de intervenção; 

• Servir como consultor para outros profissionais de saúde, quando apropriado; 

• Trabalhar em colaboração com entidades ou organizações de saúde pública, profissionais 

de saúde e outros líderes comunitários relevantes e/ou agências para melhorar a saúde 

global da comunidade. 

Resulta ainda, dos deveres do enfermeiro para com outras profissões, as seguintes obrigações: 

“(…)“a) Atuar responsavelmente na sua área de competência e reconhecer a 
especificidade das outras profissões de saúde, respeitando os limites impostos pela 
área de competência de cada uma; b)Trabalhar em articulação e complementaridade 
com os restantes profissionais de saúde; c) Integra a equipa de saúde, em qualquer 
serviço em que trabalhe, colaborando, com a responsabilidade que lhe é própria, nas 
decisões sobre a promoção da saúde, a prevenção da doença, o tratamento e 
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recuperação, promovendo a qualidade dos serviços” (Artigo 112.º da "Lei n.º 
156/2015 da Assembleia da República," 2015). 

Posto isto, o cuidado, especialmente à pessoa em situação crítica, que necessita de uma 

intervenção multidisciplinar, deve ser realizado tendo em conta os recursos disponíveis, a sua 

otimização e a maximização dos resultados. Por conseguinte, no seio da equipa multidisciplinar, 

o enfermeiro representa um dos principais atores em relação ao decurso dos cuidados, sendo, na 

maioria das vezes, quem mais tempo passa com a pessoa doente e com os seus familiares, aquele 

que mais conhece as suas necessidades, tornando-se, desta forma, o elo de ligação entre a família 

e a restante equipa de saúde. Assim, sustentada nos conhecimentos adquiridos ao longo do 

mestrado foi capaz de desenvolver o olhar clínico através da compreensão dos sinais e sintomas 

manifestados pela pessoa e desenvolver as melhores práticas, em coordenação com os restantes 

membros da equipa de saúde, de modo a responder aos problemas identificados. 

Portanto, para o mestre em enfermagem e especialista em pessoa em situação crítica, a prática 

diária tem como objetivo principal a prestação de cuidados de saúde, com qualidade, tendo em 

consideração as necessidades da pessoa, além de desenvolver e gerir as situações e os casos que 

vão surgindo, ajustando-os cuidados, sempre que se justifique, de forma individual. Além disso, o 

enfermeiro especialista representa também, um importante elo de ligação, entre os elementos da 

equipa multidisciplinar, entre os clientes e entre estes e as suas famílias, atuando ainda como 

elemento consultor junto dos outros profissionais de saúde, quando estes têm necessidade de obter 

informações sobre os eles. 

O desenvolvimento desta competência de mestre em enfermagem tem por fundamento o 

desenvolvimento das competências do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica 

na área de enfermagem à pessoa em situação crítica, designadamente no que concerne ao cuidado 

da pessoa “a vivenciar processos complexos de doença critica e ou falência orgânica” (Artigo 3.º 

"Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros," 2018). 

4.4 - AJA NO DESENVOLVIMENTO DA TOMADA DE DECISÃO E RACIOCÍNIO 

E CONDUCENTES À CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE ARGUMENTOS RI-

GOROSOS 

A consecução desta competência é plenamente conseguida quando são desenvolvidas estas 

premissas: 
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• Selecionar os meios e estratégias mais adequadas à resolução de um determinado 

problema de forma fundamentada; 

• Avaliar os resultados e estratégias mais adequadas à resolução de um determinado 

problema, de forma fundamentada. 

Assim, quando surge um problema específico, em contexto de saúde, este deve ser resolvido 

o mais rápido possível, de forma lógica e objetiva, sustentado de forma legal no Estatuto da Ordem 

dos Enfermeiros e no seu Código e outras disposições legais, nos princípios morais e éticos, nos 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e suportados na evidência científica através da 

pesquisa atualizada sobre patologias e prestação de cuidados de enfermagem, entre outros.  

Assim sendo, perante as diferentes situações vivenciadas ao longo do curso e dos estágios, 

julgamos ter adquirido as capacidades bastantes para elaborar um plano de cuidados adequados e 

atuar de forma autónoma ou interdependente, consoante a especificidade da situação. Neste 

sentido, entende-se que durante o desenvolvimento e aplicação do plano de cuidados, deve ocorrer 

uma avaliação constante das intervenções realizadas, de forma a compreender se estas são 

efetivamente adequadas às necessidades observadas ou se pelo contrário, justificam uma 

readequação do plano inicial delineado, de modo a que se possa atuar de acordo com o evoluir da 

situação clínica da pessoa. Além disso, o benefício da pessoa, o seu estado de saúde e o plano de 

cuidado multidisciplinar delineado devem orientar de forma permanente a prática de enfermagem, 

norteados pelos princípios éticos e deontológicos da profissão.  

O PIS realizado neste estágio, foi um bom exemplo do desenvolvimento desta competência, 

porque esteve integrada numa equipa multidisciplinar, que selecionava os recursos e as estratégias 

mais adequadas para a resolução dos problemas e situações surgidos, além de avaliar de forma 

continuada os resultados da sua intervenção. 

4.5 - INICIE, CONTRIBUA PARA E/OU SUSTENTA INVESTIGAÇÃO PARA PRO-

MOVER A PRÁTICA DE ENFERMAGEM BASEADA NA EVIDÊNCIA  

Esta competência é adquirida quando o enfermeiro obtém estas duas habilidades: 
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• Analise, conceba e implemente resultados de investigação e contributos da evidência 

para a resolução de problemas, com especial ênfase nos que emergem da área dos 

estudos especializados, considerando os aspetos sociais e éticos relevantes; 

• Use capacidades de investigação apropriadas para melhorar e fazer evoluir a prática. 

Do n.º 5 do Artigo 9.º do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro, vertido no 

“Decreto-Lei n.º 161/96 do Ministério da Saúde" (1996), na redação resultante das alterações 

operadas pelo "Decreto-Lei n.º 104/98 do Ministério da Saúde" (1998), relativo ao exercício e 

intervenção dos enfermeiros, a estes é devido a capacidade para que “concebem, realizam, 

promovem e participam em trabalhos de investigação que visem o progresso da enfermagem em 

particular e da saúde em geral” (Artigo 9.º do "Decreto-Lei n.º 161/96 do Ministério da Saúde," 

1996). Assim, desenvolveu este trabalho, consciente de que o realizou fundamentado na prática 

baseada na evidência. 

De acordo com Apóstolo (2017), a prática baseada na evidência pode ser definida pela tomada 

decisão clínica tendo como base a melhor evidência disponível, o julgamento profissional do 

clínico, a perceção da pessoa doente e também o contexto onde o cuidado é realizado. 

Assim sendo, e tendo como desígnio alcançar a melhor evidência, foram realizadas diversas 

pesquisas bibliográficas, nas bases de dados científicas mais importantes, analisandos os artigos 

mais recentes publicados relativamente a cuidados especializados e a patologias, tendo em vista a 

atualização de conhecimentos, princípio fundamental da enfermagem. 

O PIS realizado surgiu tendo em conta o contexto académico, no entanto, a área de intervenção 

despontou das necessidades gerais dos profissionais do serviço de urgência, nomeadamente as 

IACS associada à VMI. Deste modo, recorreu-se à metodologia de projeto e elaborou-se uma 

norma específica para o serviço de urgência, que aguarda homologação superior e constitui 

atualmente uma referência de boas práticas na abordagem ao doente em situação crítica que 

necessita de VMI em contexto de urgência. 

Durante o mestrado em enfermagem, recorrendo à investigação, desenvolveram-se outras 

atividades que contribuíram para o desenvolvimento da prática de enfermagem baseada na 
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evidência, nomeadamente, os trabalhos científicos inseridos nas variadas unidades curriculares do 

curso, nos seus diferentes ciclos. 

No curso de mestrado foi também realizado um artigo científico segundo as normas da RIASE, 

onde se desenvolveu uma revisão da literatura sobre o tema do PIS (Apêndice IX) Intervenções de 

Enfermagem na Prevenção de Infeções Associados aos Cuidados de Saúde, à Pessoa em Situação 

Crítica, Submetida a Ventilação Mecânica Invasiva. A prevenção de IACS é um assunto de grande 

importância dentro da prática de enfermagem, especialmente no que concerne ao enfermeiro 

especialista em pessoa crítica. Assim, fez-se uma pesquisa bibliográfica profunda, em bases de 

dados científicas de referência, em manuais da área de enfermagem e da saúde e outros 

documentos pertinentes e relevantes para o tema, que viabilizaram a fundamentação de uma prática 

de cuidados de enfermagem baseados na excelência. O artigo realizado contribuiu para a promoção 

da prática baseada na evidência em enfermagem. Contudo, e por várias questões, permanece em 

reformulação e melhoria com vista à eventual publicação em revista científica.  

4.6 - REALIZA ANÁLISE DIAGNÓSTICA, PLANEAMENTO, INTERVENÇÃO E 

AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS PARES E DE COLABORADORES, INTE-

GRANDO FORMAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO, AS POLÍTICAS DE SAÚDE E A 

ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE E A ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE EM GE-

RAL E EM ENFERMAGEM EM PARTICULAR  

Esta competência de mestre em enfermagem, foi adquirida através do planeamento e 

elaboração da formação realizada sobre a VMI. 

Por conseguinte, efetuou-se, em primeiro lugar, uma análise diagnóstica, sobre as 

necessidades efetivas dos profissionais que trabalhavam no serviço de urgência onde se realizou o 

estágio, de forma a mitigar as necessidades identificadas através da intervenção em enfermagem.  

A necessidade identificada e posteriormente trabalhada teve como tema principal a segurança 

da pessoa submetida a VMI em contexto de serviço de urgência, nomeadamente, no que concerne 

à prevenção de IACS. Esta necessidade insere-se nos padrões de qualidade dos cuidados de 

enfermagem, padrões que devem considerar, entre outros, a satisfação da pessoa doente, o bem-

estar e o autocuidado, a prevenção de complicações e a organização dos cuidados de enfermagem.  
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Deste modo, recorrendo-se à metodologia de projeto, realizou-se o planeamento do PIS, do 

qual constava a identificação, as intervenções e as atividades a serem desenvolvidas, para a 

consumação dos objetivos previamente definidos. Assim, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica 

profunda e atualizada sobre o tema com a finalidade de reunir a informação mais relevante sobre 

a temática e que permitisse fundamentar as opções estratégicas tomadas, tendo em consideração a 

prática baseada na evidência e as diretrizes atualizadas sobre o tema. Em simultâneo realizou-se 

uma ação de formação sobre os cuidados a ter com uma pessoa em situação crítica sujeita a VMI 

de forma a prevenir IACS, tendo sido esta considerada como muito relevante, quer na transmissão 

de informação, quer no aprofundamento de boas práticas ao nível dos cuidados.  

Em suma, o enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica agrupa em si um 

universo de competências, gerais e específicas, conhecimentos e habilidades que utiliza no seu 

dia-a-dia na prática clínica. Além disso, o enfermeiro especialista na área da enfermagem à pessoa 

em situação crítica complementa o seu currículo com outras competências e conhecimentos 

orientados à pessoa em situação crítica uma vez que, a vida desta se encontra ameaçada por 

falência de uma ou mais funções vitais e, a sua sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monotorização e terapêutica. Assim, a complexidade da situação e as respostas à pessoa 

em situação crítica exige do enfermeiro especialista a agregação de conhecimentos e competências 

para responder em tempo útil e de forma holística às situações que se lhe deparam. Além disso, ao 

mestre em enfermagem, além das competências anteriormente referidas são-lhe solicitadas 

também outras competências e conhecimentos, com a finalidade de desenvolver e aprofundar 

conhecimentos empíricos e científicos, éticos, individuais e coerentes que o munam, nesta área do 

conhecimento dos instrumentos essenciais à consolidação de uma cultura direcionada para o 

auxílio avançado à pessoa em estado crítico, norteando o seu trabalho com seriedade, rigor e 

competência. No domínio destas competências relevam-se as competências clínicas, na conceção, 

na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem à pessoa em estado crítico e 

a sua capacidade para desenvolver investigação científica com base na evidência; para integrar 

conhecimentos, tomar decisões e gerir situações complexas; desenvolver conhecimento autónomo, 

aptidões e competências ao longo da vida; participar com iniciativa em equipas e projetos em 

contextos multidisciplinares e a sua capacidade para realizar análise diagnóstica, planeamento, 

intervenção e avaliação na formação de outros enfermeiros e colaboradores, integrando a 

formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem em particular, conforme 

preconiza o regulamento do mestrado do Instituo Politécnico de Beja.  
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5 - CONCLUSÃO  

O cuidar em enfermagem é o que carateriza e diferencia a enfermagem das demais profissões, 

no entanto, cuidar é uma palavra com um significado muito amplo e depende da ótica com que se 

observa. Nas unidades de cuidados intensivos e nos serviços de urgência médico-cirúrgicos, os 

cuidados de saúde em enfermagem caracterizam-se pela resposta imediata para solucionar as 

necessidades das pessoas em situação crítica, bem como pela continuidade do cuidado e da 

presença constante da equipa multidisciplinar de enfermagem ao lado destas. 

Neste sentido, os cuidados em enfermagem constituem um elemento imprescindível no 

alcance de objetivos, todavia, existem riscos e complicações inerentes à pessoa em situação crítica, 

nomeadamente o comprometimento da função respiratória quando ligadas a equipamentos de 

ventilação mecânica invasiva, requerendo-se assim cuidados adequados, seguros e especiais. Para 

prestar esse cuidado especializado, a equipa de enfermagem que trabalha nos cuidados de saúde 

em unidades de cuidados intensivos ou de urgência médico-cirúrgica deve possuir uma diversidade 

de competências, assentes no conhecimento científico, quer tecnológico, quer afetivo e emocional 

e no conhecimento da medicina baseada na evidência, próprio da enfermagem em geral e da 

enfermagem específica, que promova a autonomia e a qualidade na assistência prestada. 

O trabalho aqui apresentado constituiu um trabalho reflexivo e crítico acerca das situações 

vividas e das atividades formadas, especialmente no que concerne à realização do PIS, para que 

fossem alcançadas as competências delineadas pela Ordem dos Enfermeiros e manifestas no 

"Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos Enfermeiros" (2018) - Competências do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

Pode-se, com orgulho e sentido de “dever cumprido”, afirmar que foram atingidos os objetivos 

inicialmente propostos para a realização deste relatório, tendo inclusivamente superado as 

expectativas no que toca às evidências de resultados obtidos e conclusões bastante úteis que deste 

trabalho advieram. 
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Assim, além da organização de todos os conceitos teóricos e práticos, a aprendizagem 

contextual realizada no serviço de urgência, possibilitou a concetualização da ação, tendo como 

sustentação a prática baseada na evidência científica. Neste pressuposto, e uma vez que, os 

enfermeiros devem possuir competências gerais e específicas para dar respostas a situações 

relacionadas com a pessoa em situação crítica e apoiar simultaneamente as suas famílias é, neste 

sentido, essencial que possuam uma formação adequada que lhes permita avaliar, intervir e cuidar 

tendo em conta as necessidades sentidas. 

A escolha do enquadramento teórico, nomeadamente a teoria das transições de Meleis, 

constituiu um pilar orientador em todo este processo e permitiu uma reflexão fundamentada da 

prática nos ambientes complexos de estágio, possibilitando uma compreensão profunda 

relativamente aos diferentes contextos e situações de saúde e doença. Este enquadramento 

direcionou para uma ação mais humanizada junto das pessoas e da sua família, ajudando na 

compreensão das suas necessidades, alicerçada na construção de relações interpessoais baseadas 

na confiança e na segurança.  

A aquisição de competências considera-se como a obtenção de um domínio. Em enfermagem 

estes domínios estão desenhados por níveis de competitividade e dificuldade de aprendizagem, os 

quais se alcançam progressivamente ao aplicarem-se os diversos conhecimentos e técnicas 

adquiridas durante a formação e o recorrente cuidado à pessoa. Neste sentido, a aplicação do PIS 

e a participação no projeto em contexto de estágio e a prática baseada na evidência possibilitaram 

a aquisição de diferentes competências, objetivo principal dos estágios frequentados. 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, melhoria contínua da 

qualidade, da gestão de cuidados e das aprendizagens foram trabalhadas e adquiridas, constituindo-

se esta aprendizagem uma luta constante, um enfrentar de medos e insegurança, quando 

confrontados com a vivência de novas situações. No entanto, durante o período de estágio, a 

observação e a aplicação das diferentes práticas, o apoio permanente da equipa multidisciplinar, a 

própria tomada de iniciativa e a cuidar nos diferentes problemas de saúde surgidos, permitiram o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas para desempenhar, após a conclusão do 

Mestrado, as funções de enfermeiro especialista, mestre em enfermagem médico-cirúrgica na área 

de enfermagem à pessoa em situação crítica. 
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Atendendo às exigências profissionais que esta profissão acarreta, realizar este percurso de 

formação profissional e pessoal foi uma certeza, além de ter sido desenvolvido com especial 

agrado, sendo inclusivamente a ponte para a realização de projetos futuros. 

Todavia este foi um caminho difícil de percorrer devido, não só à constante fadiga e à carga 

horária exigida, mas também à situação pandémica vivida atualmente a nível mundial, afetando 

amplamente os serviços de saúde e o modo como os profissionais de saúde lidam com a pessoa e 

com as suas famílias. Esta situação, completamente nova para a esmagadora maioria de todos os 

profissionais de saúde, constituiu-se como um grande desafio para todos, nomeadamente para os 

enfermeiros orientadores e supervisores, que tudo fizeram para que este percurso fosse o mais 

normal possível. 

Por outro lado, a reduzida experiência profissional em geral e ao nível de cuidados à pessoa 

em situação crítica em específico, revelou-se um desafio constante. Mas, tendo em conta o projeto 

futuro de exercer e desenvolver enfermagem nesta área, este percurso tornou-se mais leve, levado 

a cabo com muita força de vontade e estima, realçando toda a orientação, ensino, ajuda e 

acolhimento dado por todos os profissionais envolvidos. Com consciência das dificuldades e da 

situação de exceção vivida atualmente, aproveitaram-se todas as oportunidades para desenvolver 

a prática profissional bem como o crescimento a nível pessoal, integrando sempre as novas 

competências adquiridas no quotidiano, contribuindo, deste modo, para a evolução enquanto futura 

Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

Em jeito de sistematização é possível afirmar que foram adquiridas com sucesso, apesar de 

alguns os constrangimentos vividos, as competências fundamentais das funções de enfermeiro 

especialista, dinamizando a investigação da prática clínica segundo uma ótica de melhoria 

contínua. Reconhece-se ainda que, apesar de algumas limitações, durante todo este percurso foi 

desenvolvido o pensamento crítico, adquirindo maior capacidade de intuição, atuação de acordo 

com as normas e protocolos estabelecidos quer pela legislação em vigor, quer pela instituição de 

ensino clínico, sentindo possuir maior capacidade para realizar diagnóstico, planeamento, 

execução e avaliação, além de possuir igualmente maior capacidade para identificação de riscos 

que possam comprometer a saúde da pessoa em situação crítica. 
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Resistências aos Antimicrobianos  
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RESUMO 

 

Introdução: A utilização de ventilação mecânica invasiva constitui um fator de risco na aquisição 

de infeções associadas aos cuidados de saúde. Neste sentido, as intervenções dos enfermeiros nesta 

área configuram um elemento essencial na redução destas infeções. 

Objetivo: “Avaliar as intervenções de enfermagem utilizadas pelos enfermeiros na prevenção de 

IACS na pessoa em situação crítica, submetida a ventilação mecânica invasiva.” 

Método: O estudo realizado consta de uma revisão sistemática de literatura. A pesquisa dos artigos 

foi efetuada a partir das bases de dados PubMed/Medline e Science Direct em janeiro de 2021. 

Foram analisados artigos publicados nos 5 anos anteriores à data da pesquisa que permitissem 

responder à questão “Quais as intervenções de enfermagem utilizadas na prevenção de infeções 

associados aos cuidados de saúde à pessoa em situação crítica, submetida a ventilação mecânica 

invasiva?”. Após aplicação dos critérios de inclusão foram selecionados 7 artigos para análise. 

Resultados: o cumprimento íntegro das normas relativas às intervenções e aos procedimentos dos 

enfermeiros no cuidado a pacientes críticos sujeitos a ventilação mecânica constituem um ele-

mento preponderante no combate e na redução de infeções associadas aos cuidados de saúde. 

Conclusão: Este estudo pôde contribuir para um aumento de consciencialização dos profissionais 

de enfermagem e da comunidade científica em geral para a prática correta das intervenções, nor-

mas e procedimentos de enfermagem na redução das infeções associadas aos cuidados de saúde 

em pacientes em situação crítica submetidos a ventilação mecânica invasiva.  

 

 

Palavras-chave: Infeções associadas aos cuidados de saúde, ventilação mecânica invasiva, 

intervenções de enfermagem, pessoa em situação crítica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The use of invasive mechanical ventilation is a risk factor in the acquisition of 

infections associated with healthcare. In this sense, nurses' interventions in this area are an essen-

tial element in reducing these infections. 

Objetive: "To evaluate the nursing interventions used by nurses in the prevention of HAIs in peo-

ple in critical situations, submitted to invasive mechanical ventilation." 

Method: The study carried out consists of a systematic literature review. The search for the articles 

was carried out from the PubMed / Medline and Science Direct databases in January 2021. Articles 

published in the 5 years prior to the date of the research that allowed answering the question “What 

are the nursing interventions used in the prevention of infections associated with health care for 

people in critical situations, submitted to invasive mechanical ventilation?”. After applying the 

inclusion criteria, 7 articles were selected for analysis. 

Results: the full compliance with the norms related to nurses' interventions and procedures in the 

care of critical patients subject to mechanical ventilation is a major element in combating and 

reducing infections associated with health care. 

Conclusion: This study can contribute to an increase in the awareness of nursing professionals 

and the scientific community in general to the correct practice of nursing interventions, standards 

and procedures in reducing infections associated with health care in critically ill patients undergo-

ing ventilation invasive mechanics. 

 

Keywords: Health care-associated infections, invasive mechanical ventilation, nursing in-

terventions, person in critical situation. 
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Apêndice II – Análise SWOT do Projeto de Intervenção em Serviço 
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 INTERNO  
PO

SI
T

IV
O

 

FORÇAS FRAQUEZAS  

N
E

G
A

T
IV

O
 

- Equipa dinâmica e motivada 
- Reconhecimento da importância da formação 
contínua 
- Identificação de carência formativa relativa à 
VMI 
- Reconhecimento da importância de uma correta 
VMI de modo a evitar IACS 
- Envolvimento das chefias  
- Existência de protocolos a serem respeitados  

- Rotinas nos procedimentos  
- Resistência das esquipas à mudança de 
comportamentos 
- Falta de motivação e disponibilidade, dado 
o período de exaustão atual associado à 
carga de trabalho 
- Poucos recursos humanos relativamente à 
grande quantidade de trabalho 
- Enfermeiros recém-licenciados  
- Tempo despendido na formação de boas 
práticas de VMI  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
- Incentivo à prática baseada na evidência pela 
instituição 
- Inexistência de uma norma institucional sobre 
VMI 
- Pandemia com necessidade de muitos doentes a 
serem ventilados 
- Instituição em programa de qualidade  
 

- Situação pandémica atual com toda a in-
certeza nas diferentes áreas (social, econó-
mica e de saúde pública…) 
- Necessidade de reorganização dos serviços 
- Política de recursos humanos variável 
tendo em conta a situação de crise 

 EXTERNO  
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Apêndice III - Poster Científico “Mobilidade e posicionamento do doente crítico 

politraumatizado ventilado” 
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Apêndice IV – Proposta de Norma de Procedimento sobre Ventilação Mecânica 

Invasiva 
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Proposta de Norma de Procedimento  

 Norma de Procedimento 

Intervenções de enfermagem ao 

doente crítico submetido a venti-

lação mecânica invasiva 

Data de en-

trada em vigor:  

 

Versão:   

Próxima revi-

são:  

 

Cód. do docu-

mento 

 

 

 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

IACS – Infeções associadas aos cuidados de saúde  

NP – Norma de Procedimento 

PAV – Pneumonia associada a ventilação mecânica 

RASS – Richmond Agitation-Sedation Scale  

VMI – Ventilação Mecânica Invasiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervenções de Enfermagem à pessoa submetida a Ventilação Mecânica Invasiva  

107 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A incapacidade de ventilação autónoma está associada a um desequilíbrio funcional do sistema 

respiratório, produto de exigências metabólicas às quais não consegue responder. A etiologia desta 

incapacidade pode ser intrínseca ou extrínseca, sendo que, independentemente das causas, a ven-

tilação mecânica invasiva (VMI) visa substituir o trabalho respiratório enquanto se atua para re-

verter os processos patológicos que a originaram. (1,2) 

As intervenções terapêuticas de enfermagem no âmbito do cuidado à pessoa em situação crítica 

submetida a VMI têm como objetivo promover a sua segurança e potenciar os seus resultados 

positivos face a uma melhoria contínua da qualidade de serviços. Assim, as referidas intervenções 

consistem em cuidados relacionados com: 

- Tubo endotraqueal; 

- Ventilador e circuito; 

- Prevenção de broncoaspiração; 

- Controlo de infeção; 

- Sedação, analgesia/sono, vigília/dor.(3) 

Neste sentido, a presente norma partiu de uma revisão sistemática da literatura com o espaço tem-

poral dos últimos 5 anos, com base na melhor e mais recente evidência científica. 

 

2. CONCEITOS/DEFINIÇÕES 

O doente crítico é aquele que está numa situação especialmente vulnerável, podendo apresentar 

doença aguda possivelmente irreversível e/ou uma ou mais funções vitais em risco imediato, es-

pecialmente no âmbito respiratório e hemodinâmico, pós-cirurgia, politraumas e intoxicações agu-

das. A ventilação mecânica é um dos procedimentos a que pode ser submetida, em caso de neces-

sidade.(1,2) 

A ventilação mecânica consiste na insuflação intermitente das vias respiratórias com volumes de 

ar. O movimento do gás para o interior dos pulmões decorre de um gradiente de pressão entre as 
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vias aéreas superiores e o alvéolo, sendo este conseguido por diminuição da pressão alveolar (ven-

tilação por pressão negativa) ou aumento da pressão da via aérea proximal (ventilação por pressão 

positiva). (1,2) 

A ventilação mecânica invasiva e não invasiva atuam por meio de pressão positiva nas vias aéreas, 

contudo, a primeira recorre para tal a uma prótese (tubo oro ou nasotraqueal ou cânula de traque-

ostomia) introduzida nas vias aéreas e a segunda a uma máscara de ventilação. Assim, o que as 

distingue é o meio de interface entre o ventilador artificial e a pessoa doente. (1,2) 

A VMI está comumente associada à sedação profunda e bloqueio da respiração autónoma, com 

recurso a sedativos, indutores de sono, analgésicos opióides e/ou bloqueadores neuromusculares. 

(1,2) 

As complicações frequentemente evidentes nos casos de VMI são resultantes da entubação tra-

queal (lesões traumáticas), da ventilação (como infeções) e da imobilização (como embolismo). 

(1,2) 

A suspensão da VMI depende de evidências clínicas claras do retorno da ventilação autónoma/es-

pontânea, estabilidade hemodinâmica e melhoria da situação clínica basal. Assim, os critérios para 

tal são: resolução da etiologia da falência respiratória, frequência respiratória espontânea e estável, 

estabilidade hemodinâmica e utilização de suporte de oxigénio. (1,2) 

 

3. OBJETIVOS 

A presente NP objetiva: 

- Discriminar as melhores práticas, com base nas evidências, de cuidados de enfermagem ao doente 

crítico submetido a VMI; 

- Homogeneizar os cuidados de enfermagem prestados ao doente crítico submetido a VMI, de 

forma a garantir a qualidade dos mesmos; 

- Reduzir os riscos associados no cuidado ao doente crítico submetido a VMI, potenciando a se-

gurança. 
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4. ÂMBITO 

A NP destina-se aos enfermeiros em funções na Unidade de Saúde do Sul. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Conselho de Administração: 

- Homologar e disseminar a presente NP; 

- Providenciar os recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento da presente NP; 

- Validar o seu cumprimento, atuando de forma proativa para assegurar a conformidade com a 

presente NP. 

 

Direção Clínica e de Enfermagem: 

- Rever, sempre que se justifique, a presente NP, à luz das evidências mais recentes, propondo 

alterações adequadas que beneficiem a pessoa doente. 

 

Direção do Serviço / Unidade Funcional: 

- Assegurar a conformidade das práticas realizadas no serviço/unidade funcional com a presente 

NP; 

- Rever, sempre que se justifique, a presente NP, à luz das evidências mais recentes, propondo 

alterações adequadas que beneficiem a pessoa doente; 

- Providenciar os recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento da presente NP. 

Equipa de enfermagem: 

- Cumprir a presente NP; 

- Rever, sempre que se justifique, a presente NP, à luz das evidências mais recentes, propondo 

alterações adequadas que beneficiem a pessoa doente. 

Comissão de Qualidade e Segurança: 

- Disseminar a presente NP; 
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- Promover a monitorização da presente NP; 

- Rever, sempre que se justifique, a presente NP, à luz das evidências mais recentes, propondo 

alterações adequadas que beneficiem a pessoa doente. 

 

6. PROCEDIMENTO 

Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a VMI devem, de uma forma 

geral: 

- Garantir a manutenção de uma oxigenação/ventilação adequada;  

- Permitir o equilíbrio ácido-base, com diminuição do trabalho respiratório e sincronia entre pessoa 

doente e ventilador; 

- Otimizar o volume pulmonar com redução de pressões elevadas (nomeadamente a pressão de 

pausa); 

- Promover depuração efetiva da via aérea; 

- Prevenir traumas e infeção (IACS), nomeadamente Pneumonia Associada à Ventilação (PAV); 

- Vigiar possíveis complicações; 

- Promover segurança do doente; 

- Promover cuidado ocular, oral e com o tubo endotraqueal. (4,5) 

 

Intervenções de enfermagem ao doente crítico submetido a ventilação mecânica invasiva quanto 

aos cuidados relacionados ao tubo endotraqueal. (5) 

Prática Justificação 

Verificar a pressão do cuff e manter 

entre 20-30cmH2O. 

Evitar complicações como lesões por compressão 

direta da mucosa traqueal, no deslocamento aci-

dental do tubo e microbroncoaspiração. 
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Fixar o tubo endotraqueal adequada-

mente, com fita de nastro e realizar a 

troca após cuidados de higiene oral ou 

em SOS. 

Realizar esta prática com atenção à pressão no 

âmbito do posicionamento do tubo, a fim de evitar 

lesões labiais, auriculares e cutâneo-mucosas. 

 

 

Intervenções de enfermagem ao doente crítico submetido a ventilação mecânica invasiva quanto 

aos cuidados relacionados ao ventilador e circuito.(5) 

 

Prática Justificação 

Verificar todas as conexões do cir-

cuito ventilatório. 

Minimizar hipótese de eventual desconexão. 

Substituir o filtro HME de 48/48h e o 

circuito do ventilador por disfunção 

mecânica ou sujidade. 

Esta prática não deve ser rotineira, mas antes de-

sencadeada face à deteção de sujidade ou dano no 

circuito. 

Usar água esterilizada no humidifica-

dor dos circuitos (HH), substituir cir-

cuitos se necessário e nunca por ro-

tina. 

A água estéril tem uma composição de fácil aque-

cimento, potencializando a condensação e, conse-

quentemente, a humidificação eficiente do circuito 

ventilatório.  

Drenar periodicamente a humidade 

condensada no circuito HH.  

Evitar a introdução de forma inadvertida para o in-

terior da via respiratória do doente ou para o humi-

dificador. 

Confirmar que todos os alarmes estão 

ligados e devidamente regulados. 

Identificar sinais emitidos pelo ventilador de que os 

parâmetros limiares são excedidos, implica ações 

corretivas e de resolução de problemas. 
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Vigiar os sinais de alarme do ventila-

dor, tais como pressões elevadas e 

proceder à respetiva resolução de pro-

blemas.  

 

Os alarmes podem significar obstrução do circuito 

ventilatório ou presença de secreções, falha no sis-

tema elétrico ou falha na calibração de O2 em que 

poderá ser necessário substituir a célula de O2. 

 

Intervenções de enfermagem ao doente crítico submetido a ventilação mecânica invasiva quanto 

aos cuidados relacionados à prevenção de broncoaspiração.(5) 

 

Prática Justificação 

Manter a cabeceira do leito elevada entre 30 

e 45°. 

Esta prática deve ser adotada, salvo contra-

indicação, para prevenir PAV e outras con-

dições associadas ao ventilador. 

Posicionar o doente com uso de mobilizações 

ativas e passivas. 

Promover o recrutamento alveolar e a ex-

pansão pulmonar. 

Observar o padrão respiratório e fazer auscul-

tação pulmonar. 

Despistar possíveis complicações da venti-

lação (tais como estase de secreções). 

Aspirar as secreções conforme os ruídos res-

piratórios o exijam, não mais do que 15 se-

gundos, com técnica assética e uso de más-

cara, de acordo com o procedimento. Obser-

var e registar a quantidade e características 

das secreções. 

Manter a permeabilidade das vias aéreas, 

devido aos riscos de obstrução por acúmulo 

“rolhões” de secreções. 

Aspirar secreções acima do cuff (subglóti-

cas), antes de desinsuflar o cuff (para extuba-

ção ou reposicionamento do TET). 

Prevenção da pneumonia associada à venti-

lação mecânica invasiva (PAV).  

 

Intervenções de enfermagem ao doente crítico submetido a ventilação mecânica invasiva quanto 

aos cuidados relacionados ao controlo de infeção.(5) 
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Prática Justificação 

Realizar montagem do ventilador 

com técnica asséptica e proteger a 

conexão em Y durante a abertura do 

sistema. 

Prevenir IACS, particularmente a PAV. 

Fazer higiene oral com clorexidina 

0,12% pelo menos uma vez por 

turno. 

Esta prática visa controlar a colonização da cavi-

dade oral, inibindo a formação do biofilme. 

Evitar instilar solução fisiológica 

0,9% ou de qualquer outra natureza 

dentro do tubo endotraqueal. 

A utilização de solução fisiológica 0,9% não deve 

ser rotineira, uma vez que está associada a dimi-

nuição da saturação de oxigênio, entre outros pre-

juízos. 

Higienizar as mãos antes e depois de 

manipular o sistema de ventilação. 

A higiene das mãos é uma das medidas mais sim-

ples e mais efetivas na redução das IACS, neste 

caso a PAV.  

 

Intervenções de enfermagem ao doente crítico submetido a ventilação mecânica invasiva quanto 

aos cuidados relacionados à sedação, analgesia/sono, vigília/dor.(5) 

 

 

Prática Justificação 

Avaliar doentes sedados por meio de 

escala de sedação. 

Esta prática deve ser adotada com recurso a esca-

las como a RASS (Richmond Agitation-Sedation 

Scale), a fim de informar possíveis necessidades 

de ajuste terapêutico. 
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Avaliar e registar os sinais neurológi-

cos do doente de 3 em 3 horas e sem-

pre que existir alterações. 

Identificar precocemente disfunção neurológica e 

intervir na sua resolução.  

Avaliar e registar a dor. 

 

Descrever e registar intervenções realizadas e res-

petiva avaliação (Escala Numérica ou Behavioral 

Pain Sacale - BPS). 

 

Os resultados esperados dos doentes são:  

- Sons respiratórios e níveis gasométricos arteriais normais;  

- Sinais vitais aceitáveis;  

- Via aérea mantida e ventilação adequada com acumulação mínima de muco;  

- Ausência de lesão, infeção ou complicações;  

- Mobilidade dentro dos limites da capacidade. 
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Apêndice V – Convocatória por email da Formação “Intervenções de Enfermagem à 

pessoa em situação crítica submetida a Ventilação Mecânica Invasiva” 
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Apêndice VI - Cronograma de Atividades do Projeto de Intervenção em Serviço 
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 Janeiro 2021 Fevereiro 2021 Março 2021 Abril 2021  Maio 2021  Junho 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pesquisa e análise bibliográfica 

sobre as temáticas descritas 

                        

Prestação de cuidados de enfer-

magem especializados à pessoa 

em situação crítica em contexto 

de SUMC 

                        

Planeamento e desenvolvi-

mento da Norma Procedimen-

tal   

                        

Reuniões e entrevista semies-

truturada com o Enfermeiro 

chefe e enfermeiro orientador 

do SUMC 

                        

Entrega da Norma Procedimen-

tal  

                        

Elaboração e realização da ses-

são de formação 

                        

Correções                          
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Apêndice VII – Plano de Sessão da Formação em Serviço 
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PLANO DE SESSÃO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO  

TEMA: Intervenções de Enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a VMI 

LOCAL: Auditório Unidade de Saúde do Sul    DATA: 10-05-2021  

GRUPO-ALVO: Enfermeiros SUMC – Unidade de Saúde do Sul  HORA: 16:30  

Objetivos Conteúdos Duração 
Estratégias 

Métodos MAE 

Compreender o funcionamento do sis-

tema respiratório na pessoa em situação 

crítica submetida a VMI. 

- Anatomofisiologia do sistema respira-

tório. 

- Parâmetros e modalidades ventilató-

rias. 

10 min Expositivo 
Computador e Projetor 

Multimédia 

Conhecer as indicações terapêuticas da 

VMI e as principais complicações hemo-

dinâmicas na pessoa em situação crítica. 

- Objetivos, indicações e complicações 

da VMI. 10 min Expositivo 
Computador e Projetor 

Multimédia 

Conhecer as principais intervenções de 

enfermagem no cuidado à pessoa em situ-

ação crítica submetida a VMI. 

- Intervenções de enfermagem à pessoa 

em situação crítica submetida a VMI. 15 min Expositivo/Demonstrativo 
Computador, Projetor 

Multimédia, Ventilador 
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Apêndice VIII – Apresentação da formação “Intervenções de Enfermagem à pessoa em 

situação crítica submetida a Ventilação Mecânica Invasiva” 
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Apêndice IX – Artigo científico – “Intervenções de enfermagem na prevenção de 

infeções associadas aos cuidados de saúde, à pessoa em situação crítica, submetida a 

ventilação mecânica invasiva” 
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Mestrado em Enfermagem em Associação 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFEÇÕES ASSOCIA-
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
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Intervenções de Enfermagem na prevenção de infeções associados aos cuidados de saúde à 

pessoa em situação crítica, submetida a ventilação mecânica invasiva 

Revisão Sistemática da Literatura 

 

 

Nursing interventions in prevention of infections associated with health care to people in a 

critical situation, submitted to invasive mechanical ventilation 

Systematic Literature Review 

 

 

Intervenciones de enfermería en la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud 

de personas en situaciones críticas, sometidas a ventilación mecánica invasiva 

Revisión Sistemática de la Literatura 

 

Nunes, Maria1; Ruivo, Alice2 

 

1 – Enfermeira de Cuidados Gerais na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE – 

Santiago do Cacém, Portugal.  

2 – Professora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal  
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Resumo  

Objetivo: Avaliar as intervenções de enfermagem utilizadas pelos enfermeiros na prevenção de 

IACS na pessoa em situação crítica, submetida a ventilação mecânica invasiva. 

Método: Utilizou-se o protocolo de revisão da Joanna Briggs Institute©. O estudo realizado consta 

de uma revisão sistemática de literatura. A pesquisa dos artigos foi efetuada a partir das bases de 

dados PubMed/Medline e Science Direct em janeiro de 2021. Foram analisados artigos publicados 

nos 5 anos anteriores à data da pesquisa que permitissem responder, à seguinte questão, segundo 

a menomónica PICO “Quais as intervenções de enfermagem utilizadas na prevenção de infeções 

associados aos cuidados de saúde à pessoa em situação crítica, submetida a ventilação mecânica 

invasiva?”.  

Resultados: Após aplicação dos critérios de inclusão foram selecionados 7 artigos para análise: 1 

estudo comparativo, 1 estudo retrospetivo, 1 estudo de prevalência pontual, 1 revisão da literatura, 

1 estudo de caso controlo, 1 pesquisa descritiva e 1 pesquisa transversal auto-relatada.  

Discussão: Uma cultura abrangente, baseada na prevenção de IACS’s (infeções associadas aos 

cuidados de saúde) e na eficácia e controlo da utilização de antibióticos necessita de ser promovida 

nas unidades de saúde. A aplicação de procedimentos e intervenções dos enfermeiros no processo 

do cuidado de saúde, pressupõe um método sistemático, baseado na evidência científica para a 

realização de cuidados de enfermagem. Cada etapa destes procedimentos contribui para o desen-

volvimento dos cuidados de enfermagem e expõe informação primordial do estado do paciente e 

presume uma estratégia metodológica que permite oferecer um cuidado científico e humanizado. 

O cuidado do paciente submetido a VMI (Ventilação mecânica invasiva) é, por conseguinte, um 

componente essencial na prática clínica de enfermagem. 

Conclusão: Este estudo pôde contribuir para um aumento de consciencialização dos profissionais 

de enfermagem e da comunidade científica em geral para a prática correta das intervenções, nor-

mas e procedimentos de enfermagem na redução das infeções associadas aos cuidados de saúde 

em pacientes em situação crítica submetidos a ventilação mecânica invasiva. 

Descritores: Infeções associadas aos cuidados de saúde, ventilação mecânica invasiva, interven-

ções de enfermagem, pessoa em situação crítica. 
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Objetive: "To evaluate the nursing interventions used by nurses in the prevention of HAIs in peo-

ple in critical situations, submitted to invasive mechanical ventilation."  

Method: The study carried out consists of a systematic literature review. The search for the articles 

was carried out from the PubMed / Medline and Science Direct databases in January 2021. Articles 

published in the 5 years prior to the date of the research that allowed answering the question “What 

are the nursing interventions used in the prevention of infections associated with health care for 

people in critical situations, submitted to invasive mechanical ventilation?”. After applying the 

inclusion criteria, 7 articles were selected for analysis.  

Results: The full compliance with the norms related to nurses' interventions and procedures in the 

care of critical patients subject to mechanical ventilation is a major element in combating and 

reducing infections associated with health care.  

Discussion: A comprehensive culture, based on the prevention of IACS’s (infections associated 

with health care) and on the effectiveness and control of the use of antibiotics needs to be promoted 

in health facilities. The application of nurses' procedures and interventions in the health care pro-

cess presupposes a systematic method, based on scientific evidence for nursing care. Each stage 

of these procedures contributes to the development of nursing care and exposes essential infor-

mation about the patient's condition and assumes a methodological strategy that allows offering 

scientific and humanized care. The care of the patient submitted to VIM (Invasive mechanical 

ventilation) is, therefore, an essential component in clinical nursing practice. 

Conclusion: This study can contribute to an increase in the awareness of nursing professionals 

and the scientific community in general to the correct practice of nursing interventions, standards 

and procedures in reducing infections associated with health care in critically ill patients undergo-

ing ventilation invasive mechanics.  

Keywords: Health care-associated infections, invasive mechanical ventilation, nursing interven-

tions, person in critical situation. 
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Resume  

Objetivo: El uso de ventilación mecánica invasiva es un factor de riesgo en la adquisición de 

infecciones asociadas al cuidado de la salud. En este sentido, las intervenciones de las enfermeras 

en esta área son un elemento fundamental en la reducción de estas infecciones. 

Método: El estudio realizado consiste en una revisión sistemática de la literatura. La búsqueda de 

los artículos se realizó en las bases de datos PubMed / Medline y Science Direct en enero de 2021. 

Artículos publicados en los 5 años anteriores a la fecha de la investigación que permitieron res-

ponder la pregunta “Qué intervenciones de enfermería se utilizan para prevenir infecciones asoci-

adas con asistencia sanitaria a personas en situación crítica, sometidas a ventilación mecánica in-

vasiva? ”. Tras aplicar los criterios de inclusión, se seleccionaron 7 artículos para su análisis. 

Resultados: El cumplimiento total de las normas relacionadas con las intervenciones y procedi-

mientos del enfermero en la atención de pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica es un 

elemento preponderante en el combate y reducción de las infecciones asociadas a la atención de la 

salud. 

Discursión: Es necesario promover una cultura integral, basada en la prevención de las IAAS 

(infecciones asociadas a la salud) y la efectividad y control del uso de antibióticos en los estable-

cimientos de salud. La aplicación de los procedimientos e intervenciones del enfermero en el pro-

ceso asistencial presupone un método sistemático, basado en la evidencia científica para el cuidado 

de enfermería. Cada etapa de estos procedimientos contribuye al desarrollo del cuidado de enfer-

mería y expone información esencial sobre la condición del paciente y asume una estrategia me-

todológica que permite ofrecer un cuidado científico y humanizado. El cuidado de los pacientes 

sometidos a VMI (ventilación mecánica invasiva) es, por tanto, un componente esencial en la 

práctica clínica de enfermería. 

Conclusión: Este estudio podría contribuir a incrementar la conciencia de los profesionales de 

enfermería y de la comunidad científica en general sobre la correcta práctica de las intervenciones, 

estándares y procedimientos de enfermería en la reducción de infecciones asociadas a la atención 

de salud en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica invasiva. 

Palabras llave: Infecciones asociadas al cuidado de la salud, ventilación mecánica invasiva, in-

tervenciones de enfermería, personas en situaciones críticas. 

 

 


