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“Quando se viaja em direção a um objetivo é muito importante prestar atenção ao caminho. 

O caminho é que nos ensina sempre a melhor maneria de chegar, e enriquece-nos enquanto o 
cruzamos”.  

Paulo Coelho
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RESUMO 

Objetivo: Realizar uma apreciação crítico reflexiva do processo formativo realizado ao 

longo dos estágios e sobre a sua influência no desenvolvimento e aquisição das competências 

comuns e específicas de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica à Pessoa 

em Situação Crítica e Mestre em Enfermagem. Metodologia: Na realização do presente rela-

tório foi adotada uma metodologia descritiva e reflexiva acerca do processo formativo e das 

atividades desenvolvidas ao longo dos contextos clínicos vivenciados. Para a abordagem e re-

alização da Intervenção Profissional Major, que teve como tema os cuidados de higiene oral ao 

utente intubado orotraquealmente, adotámos a metodologia de trabalho de projeto. Resultados: 

Demonstrou-se de que forma foram adquiridas e desenvolvidas as competências ao longo do 

período teórico, do estágio I, que teve lugar no Serviço de Urgência Polivalente, e do estágio 

final, decorrido na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários e na Unidade de Hemodinâmica 

e Cardiologia de Intervenção. Com a implementação da IPM procurou-se promover os cuidados 

de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente na UCIC, de acordo com a evidência cien-

tífica atual, através do desenvolvimento de uma norma de procedimento com lista de auditoria 

associada e esquemas resumo que servirão de base à atuação da equipa de enfermagem e fun-

damentam o desenvolvimento de uma prática baseada na evidência. Conclusão: Refletiu-se, de 

forma sistematizada, sobre as atividades desenvolvidas ao longo do processo de aquisição e 

desenvolvimento das competências em questão, tendo sido considerados atingidos os objetivos 

definidos. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Pessoa em Situação Crítica; Higiene 

Oral; Intubação Intratraqueal
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ABSTRACT 

 

Objective: To perform a critical and reflexive assessment of the formative process carried 

out throughout the internships and its influence on the development and acquisition on the com-

mon and specific competencies in medical surgical nursing to the person in critical situation 

and master’s in nursing. Methodology: During this report we adopt a descriptive and reflective 

methodology to highlight the formative process and all the activities developed through the 

clinical contexts experienced. For the approach and realization of the professional major inter-

vention, which had as topic the oral hygiene care on intratracheal intubation person, we adopt 

the methodology project. Results: We demonstrate how the competencies were acquired and 

developed throughout the theoretical and practical period. The practical period takes as scenes, 

on stage I, the Emergency Service and the final stage, the Intensive Coronary Care Unit and the 

Hemodynamics and Cardiology Intervention Unit. With the implementation of the professional 

major intervention, we sought to promote oral hygiene care to the intratracheal intubated person 

according to the current scientific evidence, through the development of a procedure standard 

with an associated audit list and summary schemes that will serve as the basis for the perfor-

mance of the nursing team and underlie the development of an evidence-based practice. Con-

clusion: We carried a reflexive approach about the activities developed through the develop-

ment and acquisition process of the competencies in question. The objectives primarily defined 

were considered achieved.  

 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Person in Critical Situation; Oral hygiene; Endo-

tracheal Intubation. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular Relatório e de Estágio Final, do quarto Curso de Mes-

trado em Associação com especialização em Enfermagem Médico Cirúrgica na área de Enfer-

magem à Pessoa em Situação Crítica [EMCEPSC], a decorrer na Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Beja, surge o desenvolvimento do presente relatório de estágio, de na-

tureza profissional, que tem como alicerce a descrição do percurso académico e formativo com 

vista à concessão do título de Enf.º Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica, na área da 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica [EEEMCEPSC] e Mestre em Enfermagem [ME], 

após aprovação e discussão em prova pública.  

A elaboração do presente relatório é realizada através de uma metodologia crítico reflexiva 

dos processos formativos ao longo de todo o curso e das atividades desenvolvidas no decorrer 

dos estágios clínicos. Este percurso foi planeado e executado tendo em consideração a aquisição 

e desenvolvimento das competências comuns do Enf.º. Especialista (OE, 2019a) e específicas 

do EEEMCEPSC (OE, 2018) e das competências de ME definidas no documento redigido pela 

Universidade de Évora à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (UE, 2015). 

Para a sua conceção contribuiu o projeto de estágio I (Apêndice 1), que decorreu no Serviço de 

Urgência Polivalente [SUP] da Unidade Hospitalar de Faro [UHF] do Centro Hospitalar Uni-

versitário do Algarve [CHUA], e o projeto de estágio final (Apêndice 2) que teve como contexto 

a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários [UCIC] e a Unidade de Hemodinâmica e Cardi-

ologia de Intervenção [UHCI] do mesmo centro hospitalar, sob orientação científico pedagó-

gica da Professora Doutora Maria do Céu Marques. 

Para além do desenvolvimento das competências de EEEMCEPSC e de ME, no âmbito do 

estágio final é pretendida a realização de um relatório de estágio que incida sobre uma temática 

central identificada no contexto clínico, sob a linha de investigação “Segurança e Qualidade de 

Vida”. A temática central da Intervenção Profissional Major [IPM] elegida incidiu sobre a área 

das “Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde no Doente Crítico”, mais concretamente sobre 

a importância dos cuidados de higiene oral no utente intubado orotraquealmente, tendo esta 

sido identificada como um problema real, com necessidades de melhoria significativas no con-

texto clínico do estágio final junto do Enf.º Supervisor Clínico e do Enf.º Gestor. Comprovada 
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através de diagnóstico de situação efetuada junto da equipa de enfermagem. Após a sua identi-

ficação foram desenvolvidas estratégias para colmatar essa necessidade.  

Os cuidados de higiene oral prestados aos utentes intubados orotraquealmente são um pro-

cedimento considerado de extrema importância, em que a equipa de enfermagem assume um 

lugar central. Este cuidado integra a maioria dos feixes de intervenção da prevenção da pneu-

monia associada à intubação em vários países por permitir a diminuição da placa dentária, bio-

filmes e consequente carga bacteriana da cavidade oral do utente sob intubação (Wainer, 2020), 

contribuindo para a diminuição do risco destes microrganismos migrarem para as vias aéreas 

inferiores e desenvolverem pneumonias associadas à intubação (Gershohonitch et al, 2020). 

Apesar dos benefícios conhecidos desta ação, os cuidados de higiene oral são maioritariamente 

desenvolvidos de forma heterogénea e inconsistente (Tanguay et al, 2019), carecendo de estra-

tégias institucionais que beneficiem o conhecimento, a atitude e as práticas desenvolvidas pelos 

Enf.ºs (Collins et al, 2020; Gershohonitch et al, 2020; Wainer, 2020).  

Com a concretização do presente relatório temos como objetivo geral realizar uma apreci-

ação crítico reflexiva do processo formativo realizado ao longo dos estágios e sobre a sua in-

fluência no desenvolvimento e aquisição das competências comuns e específicas de 

EEEMCPSC e ME. Para atingir o objetivo geral, delineamos como objetivos específicos: Des-

crever os contextos clínicos onde o estágio I e o estágio final decorreram; Realizar um enqua-

dramento teórico conceptual sobre o modelo teórico que norteou a prática dos cuidados e o 

desenvolvimento do presente relatório; Efetuar um enquadramento sobre a pessoa em situação 

crítica nos contextos clínicos do estágio I e do estágio final; Realizar um enquadramento acerca 

da importância dos cuidados de higiene oral na prevenção da pneumonia associada à intubação; 

Descrever e analisar criticamente a IPM desenvolvida na UCIC durante o estágio final; Analisar 

crítica e reflexivamente o processo de desenvolvimento e aquisição das competências comuns 

e especificas de EEEMCEPSC e de ME ao longo do processo formativo. 

Por forma a dar resposta aos objetivos descritos, o presente relatório encontra-se organi-

zado em quatro capítulos. No primeiro capítulo é realizada uma breve descrição da unidade 

hospitalar e dos contextos clínicos onde decorreram o estágio I e o estágio final, abordando a 

sua estrutura, recursos e realizada uma breve análise da produção de cuidados. No segundo 

capítulo é realizado um enquadramento teórico conceptual, onde é abordado o modelo teórico 

adotado, que norteou a prática dos cuidados ao longo dos estágios e o desenvolvimento da IPM, 

e a contextualização da pessoa em situação crítica nos diversos contextos de estágio (sala de 

reanimação, em contexto de doença cardiovascular e em contexto de unidade de hemodinâmica 
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e cardiologia de intervenção). No terceiro capítulo é abordada a IPM, sendo realizado um en-

quadramento teórico que sublinha a pertinência dos cuidados de higiene oral na prevenção da 

pneumonia associada à intubação e posteriormente descritas as etapas que orientaram o seu 

desenvolvimento, respeitando a metodologia de projeto. No quarto capítulo é elaborada uma 

análise crítico reflexiva do processo de desenvolvimento e aquisição das competências comuns 

e específicas de EEEMCPSC e das competências de ME, fundamentados em evidência cientí-

fica. Posteriormente é realizada a conclusão do presente relatório, terminando com a apresen-

tação das referências bibliográficas. Da estrutura do trabalho fazem ainda parte os apêndices 

desenvolvidos ao longo do mesmo, bem como os anexos utilizados.  

Ao longo do presente documento é adotado o novo acordo ortográfico português, excluindo 

as citações diretas de autores que não o tenham contemplado, encontrando-se referenciado se-

gundo a 7ª edição das normas de referenciação bibliográfica da American Psychological Asso-

ciation (2020) cumprindo com as normas de elaboração de trabalhos escritos da Escola Superior 

de Saúde de Portalegre (Arco et al, 2018), aceites e recomendadas para o presente curso de 

mestrado de associação.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS CLÍNICOS  

Tendo em vista uma maior compreensão do desenvolvimento do presente relatório e dos 

conteúdos desenvolvidos ao longo deste, decidiu realizar-se uma caracterização concisa da uni-

dade hospitalar e respetivos contextos clínicos, referentes ao estágio I e estágio final. Para a sua 

caracterização foram abordados o enquadramento, descrição da estrutura, dos recursos, bem 

como uma breve análise da produção de cuidados.  

O estágio I teve lugar no Serviço de Urgência Polivalente do CHUA-UHF, com uma dura-

ção de seis semanas, com um total de 162 horas (144 horas de contacto direto e 12 de orientação 

tutorial, tendo uma média de 24 horas semanais), decorrido entre 2 de novembro de 2020 e 11 

de dezembro de 2020. Tendo a grande maioria das horas sido realizadas em contexto de Sala 

de Reanimação.  

 O estágio final decorreu na UCIC e na UHCI do Serviço de Cardiologia, da mesma uni-

dade hospitalar, com uma duração de dezoito semanas, num total de 388 horas (336 horas de 

contacto direito e 56 horas de orientação, tendo uma média de 19 horas semanais), decorrido 

entre 18 de janeiro e 28 de maio de 2021. 

Devido à situação pandémica, durante e após os estágios assistiu-se a diversas reestrutura-

ções de serviços, tendo-se optado pela caracterização dos mesmos durante a sua concretização, 

podendo, no momento da redação do presente relatório não corresponder à realidade. 

1.1.  CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi legalmente criado pelo decreto-lei n.º 

101/2017, e integra a Unidade Hospitalar de Faro, a Unidade Hospitalar de Portimão e a Uni-

dade Hospitalar de Lagos, os Serviços de Urgência Básica do Algarve (Loulé, Albufeira e Vila 

Real de Santo António), bem como a exploração do Centro de Medicina Física e Reabilitação 

do Sul [CMRSul], como demonstrado na Figura n.º 1 (CHUA, 2020a). 
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Este centro hospitalar integra o Sistema Nacional de Saúde [SNS] e constitui-se como uma 

pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, com autonomia administrativa, fi-

nanceira e patrimonial (CHUA, s.d). Em articulação com as restantes unidades de saúde do 

SNS, o CHUA é responsável pela prestação direta de cuidados de saúde nos 16 concelhos da 

região, albergando os seus 437 970 habitantes (dados a 31 de dezembro de 2020), e todos os 

turistas que a visitam, chegando a sua população a triplicar no pico sazonal turístico (CHUA, 

s.d. b; Instituto Nacional de Estatística [INE], 2021). O CMRSul serve adicionalmente parte da 

região alentejana, albergando um total próximo dos 580 mil habitantes, entre esta região e a 

região algarvia (CHUA, 2020). 

Para além das suas valências clínicas, goza do seu recente estatuto de Hospital Universitá-

rio. Em colaboração com a Universidade do Algarve, o CHUA passou a integrar o Centro Aca-

démico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, fomentando o desenvolvimento de 

atividades de formação e ensino pré e pós-graduado e de investigação (CHUA, s.d). 

Ao nível organizacional o CHUA detém uma gestão de topo centrada no conselho de ad-

ministração e no conselho consultivo (CHUA, s.d. c). Ao nível intermédio encontra-se organi-

zada por departamento clínico/não clínicos, detendo 6 departamentos: Departamento de Cirur-

gia (onde se incluem os serviços de cirurgia geral 1, cirurgia 2, cirurgia 3, cirurgia plástica e 

reconstrutiva, estomatologia, ginecologia, neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia 1, ortopedia 

2, otorrinolaringologia, urologia); Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensi-

vos (onde se incluem serviço de urgência polivalente, medicina intensiva 1, urgências médico 

cirúrgicas, medicina intensiva 2, internamento de medicina intensiva COVID, urgência básica); 

Fonte: CHUA - Relatório de Gestão e Contas:  2019. 2020, p.19 
 

Figura n.º 1 - Cartografia de localização no território dos serviços do CHUA 
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Departamento Materno-Infantil (que inclui o serviço de medicina intensiva pediátrica e neona-

tal, obstetrícia, obstetrícia/ginecologia, pediatria); Departamento de Medicina (que inclui o ser-

viço de cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, hematologia clínica, doenças infeciosas, 

medicina interna 1, medicina interna 2, medicina interna 3, medicina interna 4, medicina interna 

5, medicina interna 6, internamento COVID, nefrologia, neurologia, oncologia, pneumologia, 

reumatologia); Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (que detém o serviço de psiquiatria 

1, psiquiatria 2 e unidade de psicologia) e o Departamento de Serviços Clínicos Não Departa-

mentalizados (que inclui o serviço de anatomia patológica, anestesiologia 1, anestesiologia 2, 

cuidados paliativos e convalescença hospitalar, imuno-hemoterapia, medicina física e reabili-

tação, patologia clínica, radiologia) (CHUA, s.d. c). Para além dos serviços clínicos departa-

mentalizados, detém apoio de comissões técnicas e órgãos consultivos e o apoio de serviços à 

prestação de cuidados (onde se incluem os serviços de dietética e nutrição, esterilização, far-

mácia, assistência espiritual e religiosa, logísticos de cirurgia (blocos operatórios), psicologia, 

serviço social, gabinete do cidadão e núcleo de transportes) (CHUA, s.d. c).Estes departamentos 

clínicos departamentalizados são transversais às várias localizações físicas, dentro das várias 

unidades hospitalares do centro hospitalar, dos serviços clínicos/não clínicos que os integram.  

Cada departamento clínico encontra-se organizado em redor de uma especialidade mé-

dica/cirúrgica e é coordenado por um diretor de departamento (médico), um Enf.º Supervisor, 

um Enf.º Gestor e um administrador hospitalar da respetiva carreira (CHUA, s.d. c) 

No que concerne à sua lotação oficial, o CHUA conta com um total de 995 camas (582 na 

Unidade Hospitalar de Faro; 288 na Unidade Hospitalar de Portimão e 40 na Unidade Hospita-

lar de Lagos) e um total de 1025 camas, contando com lotação supletiva nas unidades hospita-

lares que a compõe (CHUA, s.d. d). O CMRSul conta com 54 camas, destinadas à reabilitação 

de pessoas com lesões medulares, traumatismos cranioencefálicos, acidentes vasculares cere-

brais e outras patologias do foro neurológico, reumatológico, ortopédico, cardiovascular e 

pneumológico, dispondo ainda de sessões em hospital de dia (CMRSul, s.d.). No entanto, é 

sabido que esta lotação foi em muito ultrapassada durante a situação excecional de saúde pú-

blica pandémica, no ano de 2020, por toda a reformulação ocorrida dentro do Centro Hospitalar. 

Tendo durante esta fase contado com a suplementação de camas em vários serviços das unida-

des hospitalares que compõem o CHUA.  Bem como de uma unidade de campanha para utentes 

portadores de COVID-19 em Portimão (com a lotação de 100 camas), e das instalações de uma 

unidade de saúde privada já desativada, para receber utentes da especialidade de medicina (28 
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camas), contando ainda com a reabertura do Hospital de São Gonçalo, em Lagos, com a capa-

cidade de 26 camas e abertura do bloco operatório para procedimentos eletivos (CHUA, 2021; 

CHUA, 2021a). 

1.1.1. Serviço de Urgência Polivalente – Estrutura e Recursos Materiais 

O Serviço de Urgência do CHUA encontra-se legalmente definido como um Serviço de 

Urgência Polivalente, segundo o Despacho nº 10319/2014 de 11 de agosto, dispondo das va-

lências médicas de: medicina interna, medicina intensiva, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia 

(com possibilidade de intervenção para cateterismo e angioplastia), gastrenterologia com en-

doscopia, neurocirurgia, pneumologia com endoscopia, anestesiologia, nefrologia com possibi-

lidade de hemodiálise urgente e o apoio das especialidades de neurologia, cirurgia plástica e 

reconstrutiva, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, inumo-hemoterapia e patologia clí-

nica com toxicologia (CHUA, 2020a). Mais recentemente (outubro de 2020) conta com o apoio 

de cirurgia vascular. Para as valências de cirurgia cardiotorácica e cirurgia máxilo-facial recorre 

à colaboração de profissionais oriundos de outras unidades que integram o Centro Hospitalar e 

a protocolos de colaboração com outras unidades hospitalares de referência, com recursos a 

transferências inter-hospitalares. Na sua dinâmica organizacional conta com as Vias Verdes: 

Doença Coronária, Acidente Vascular Cerebral [AVC], Sépsis e Trauma (CHUA, 2020a). 

No que concerne à sua organização física, o SUP de Faro situa-se fisicamente no Piso 2 do 

edifício principal, com acesso facilitado à Unidade de Cuidados Intensivos e aos meios com-

plementares de diagnóstico (assinalado este percurso através de eixo de circulação vermelho, 

como recomendado pela Administração Central dos Serviços de Saúde [ACSS] (2015)). O 

acesso ao bloco operatório (4º piso) é assegurado através de elevador restrito e o acesso ao 

heliporto (localizado no edifício secundário) é realizado através de espaço exterior, com eleva-

dor igualmente restrito e com disponibilidade permanente e independente relativa a outro tipo 

de circulações, tal como recomendado pela ACSS quando se torna necessário assegurar o acesso 

a diferentes serviços que não se localizem, idealmente, nas zonas adstritas aos serviços de ur-

gência (ACSS, 2015). 

Organizacionalmente o SUP de Faro encontra-se dividido por diversos setores. Dele fazem 

parte: a sala de triagem, balcão médico cirúrgico 1, balcão médico cirúrgico 2, sala de emer-

gência, balcão de cirurgia, balcão de ortopedia, sala de observação, sala de internamentos em 

observação e Unidade de Cuidados Intermédios. Devido à atual pandemia foi necessária uma 
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restruturação do serviço de urgência e foi contemplada um circuito exterior para triar e receber 

utentes suspeitos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19. 

A sala de triagem localiza-se junto à entrada dos utentes, após a admissão em balcão admi-

nistrativo do SUP, e nela é realizada a triagem de Manchester. A triagem de Manchester é rea-

lizada, neste SUP, maioritariamente, pela equipa de enfermagem. A sua utilização é baseada 

num encontro entre Enf.º e utente que tem como objetivo colher informação de forma rápida e 

focada. Avaliação esta que permite a hierarquização da necessidade de cuidados de forma cé-

lere, em função da prioridade clínica, baseada na identificação de problemas (Grupo Português 

de Triagem, 2021). Dessa avaliação resultam as prioridades estabelecidas pelo sistema, sendo 

os tempos recomendados para cada um: emergente (vermelho – imediato – 0 minutos); muito 

urgente (laranja – praticamente imediato – até 10 minutos); urgente (amarelo – rápido – até 60 

minutos); verde (pouco urgente – até 120 minutos); azul (não urgente – até 240 minutos) (Grupo 

Português de Triagem, 2021). Atualmente os elementos que integram a sala de triagem fazem 

um curso de sistema de triagem de prioridades, após deterem um mínimo de 6 meses de expe-

riência no SUP. No entanto, seria desejável que este posto fosse assegurado, preferencialmente, 

por EEEMCEPSC (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019). 

Após a triagem de Manchester os utentes são encaminhados para as respetivas salas de 

espera, aguardando atendimento interdisciplinar clínico. Após atendimento são encaminhados 

para as respetivas especialidades, à exceção da área de saúde mental e psiquiátrica (em que o 

encaminhamento, atendimento e internamento é realizado num edifício localizado à entrada de 

Faro (na Rua Luís de Camões, n. º26)) e de saúde materna e obstétrica (em que o atendimento 

é realizado no 5º piso do edifício principal).  

A sala de emergência, definindo-se conceptualmente como a área de interface entre a emer-

gência pré-hospitalar e a urgência hospitalar, é destinada à abordagem do utente emergente, 

grave e crítico (ACSS, 2019) sendo composta por 3 unidades amplas. Tem na sua área circun-

dante uma antecâmara que dá apoio à sala de reanimação e à sala de triagem, onde se armaze-

nam materiais de consumo clínico, organizados de forma metódica por setores e respetivas 

check-lists, e material necessário à mobilização do utente vítima de trauma (planos duros, co-

lares cervicais, cinta pélvica, cintos aranha, entre outros). No que concerne ao acesso, localiza-

ção e à lotação da sala de emergência, este SUP cumpre com os requisitos da ACSS (2019), 

uma vez que é possível o acesso a esta área sem passagem por outros espaços funcionais, loca-

lizando-se fisicamente numa área distinta, próximo da entrada de emergência do SUP e próximo 
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do posto de triagem de prioridades, com acesso facilitado do cais de ambulâncias de emergên-

cia. Ao nível da lotação (3 unidades com possibilidade de isolamento com cortinas ou biombos), 

cumpre com o mínimo exigido pela ACSS (2019) para um serviço de urgência polivalente, no 

entanto, seria desejável um espaço mais amplo, que permitisse uma abordagem de 360º ao 

utente e permitisse a presença e fluxo de toda a equipa multidisciplinar. Relativamente aos re-

cursos materiais, detém a maioria dos equipamentos necessários para abordagem ao utente 

emergente (material de intubação, acesso vascular, acesso intraósseo, drenagem torácica, cate-

terização urinária, carros de emergência com respetivo equipamento por unidade, monitoriza-

ção, monitorização eletrocardiográfica, desfibrilhadores com possibilidade de marca passo ex-

terno, ventiladores, videolaringoscópio, máquina de leitura de gasimetrias, ecógrafo, entre ou-

tros). Sendo que seria desejável que possuísse ventiladores portáteis que possibilitassem o seu 

acoplamento à maca da sala de emergência (facilitando as possíveis deslocações necessárias), 

monitores com capacidade de monitorização capnométrica (nível de End-Tidal Carbon Dioxide 

[EtCO2]) e coletes e biombos de chumbo amovíveis para a proteção de outros utentes e profis-

sionais, uma vez que neste tipo de salas se preveem a utilização frequente de equipamentos de 

radiologia (ACSS, 2019). 

O balcão médico cirúrgico 1 e 2 atendem as especialidades médicas e cirúrgicas, diferen-

ciando-se pelo facto do balcão médico cirúrgico 2 atender utentes com necessidade de oxige-

noterapia e maiores níveis de vigilância. 

A sala de observações é o local onde os utentes que necessitam de maior vigilância perma-

necem. Este local dispõe de 4 unidades com monitorização eletrocardiográfica. Os balcões de 

cirurgia e ortopedia atendem as respetivas especialidades e dão apoio às especialidades de neu-

rocirurgia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A sala de internamentos em observação con-

templa os utentes internados a aguardar decisão clínica ou vaga nos serviços de internamento e 

tem, neste momento, capacidade para 30 utentes. Em caso de extrema necessidade são abertas 

exceções e são internados utentes em corredor. A Unidade de Cuidados Intermédios encontra-

se organizacionalmente integrada no serviço de urgência e é constituída por 10 unidades, per-

mitindo a admissão de utentes em estado crítico que não necessitam de ventilação mecânica 

invasiva (ocorrendo algumas exceções).   

No que concerne aos armazéns o serviço de urgência dispõe de dois armazéns para mate-

riais de consumo clínico geral e um para equipamentos de proteção individual.  

Relativamente ao circuito exterior, foi criada uma Área Dedicada à Covid-19 no espaço 

exterior do SUP, com um conjunto de sete contentores amovíveis equipados que se destinam a 
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triar, testar e tratar utentes com suspeita de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, sem entrarem 

dentro do circuito interno do hospital. Este espaço contempla os recursos humanos, físicos, 

materiais e de sinalética recomendados, segundo as indicações emanadas pela norma da Direção 

Geral da Saúde [DGS] n.º 004/2020 (DGS, 2020). Destes sete contentores: um destina-se à 

triagem e secretariado; dois contentores são utilizados para colheitas; dois contentores são uti-

lizados para observação, com capacidade para o utente permanecer deitado, monitorizado e sob 

oxigenoterapia, tendo a capacidade para dez utentes cada um (vinte no total); uma sala de ob-

servação; e uma tenda amovível, utilizada segundo a afluência, para que os utentes possam 

aguardar até realizar admissão e triagem. O tempo de permanência neste serviço é suposto ser 

o mais breve possível. Os utentes permanecem neste espaço até terem confirmação de diagnós-

tico e alta para o domicílio ou serem transferidos para os serviços de internamento, conforme 

as suas necessidades. 

O sistema informático utilizado para realização de registos é o Alert®, detendo integração 

com sistemas informáticos utilizados por outras áreas de cuidados como: SClínico®, imagiolo-

gia (Synapse ®), laboratório de imuno-hemoterapia (Clindata®), farmácia (GHAF®), serviço de 

alimentação, entre outros. 

O facto de ser um serviço grande, com várias salas e uma estrutura física com mais de 30 

anos, que foi crescendo para variadas zonas, acrescido ao aumento significativo da população 

a servir, complexifica a distribuição de recursos e a própria prestação de cuidados.  

1.1.2. Serviço de Urgência Polivalente – Recursos Humanos e Método de Trabalho 

O SUP garante a prestação de cuidados de saúde 365 dias por ano, 24 horas por dia. Nele 

trabalham profissionais de diversas áreas como: médicos, Enf.ºs, assistentes operacionais e as-

sistentes técnicos. Quando necessário é realizada assistência por outros grupos profissionais 

como: técnicos de cardiopneumologia, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, entre ou-

tros. 

Relativamente à equipa de enfermagem do SUP, esta é atualmente constituída por 83 ele-

mentos (6 dos quais se encontram de baixa prolongada). 23 são do sexo masculino e 60 do sexo 

feminino. Daquilo que foi possível caracterizar (pelo número de respostas ao questionário apli-

cado (n=24)), a maioria (50%) tem entre 30 e 39 anos de idade (Gráfico n.º1) e 10 e 15 anos 

(37,5%) de experiência profissional (Gráfico n.º2). 29,2% referem que têm entre 10 a 15 anos 

de experiência em serviço de urgência (Gráfico n. º3). 
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Gráfico n.º 1 - Idade dos Enf.ºs do SUP (em anos) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico n.º 2 - Tempo de Serviço em Enfermagem (em anos) dos Enf.ºs do SUP 

 

 

  

Fonte: da própria 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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Gráfico n.º 3 - Tempo de Serviço em Urgência (em anos) dos Enf.ºs do SUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à formação profissional dos Enf.ºs cerca de 10% (8 elementos) têm curso 

de pós-licenciatura de especialização em enfermagem (4 em médico-cirúrgica, 3 em saúde co-

munitária e 1 em saúde mental e psiquiátrica (Gráfico n.º4), 3 têm mestrado (1 em enfermagem, 

1 em gestão de unidades de saúde e 1 em assistência integral em urgência e emergência (Gráfico 

n.º5) e 7 são pós-graduados (6 em urgência e doente crítico e 1 em gestão de unidades de saúde). 

Segundo as recomendações da Ordem dos Enfermeiros [OE] (2019), o rácio de EEEMCEPSC 

é diminuto, uma vez que seria desejável que 50% dos constituintes da equipa fossem enfermei-

ros especialistas desta área, preferencialmente com formação em suporte avançado de vida, em 

permanência nas 24 horas. 

  

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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Gráfico n.º 4 - Área de Especialização em Enfermagem dos Enf.ºs do SUP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 5 - Área de Mestrado dos Enf.ºs do SUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologicamente a rotatividade e organização dos Enf.ºs é realizada por equipas, dis-

pondo de cinco equipas com treze/catorze elementos e uma equipa constituída por elementos 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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que se encontram em horário flexível. Em todas as equipas existe um elemento nomeado como 

chefe de equipa que é detentor do curso de especialista em enfermagem.  

Devido à alteração organizacional e estrutural provocada pela situação excecional de saúde 

pública foi realizado um ajuste de horário e a grande maioria dos Enf.ºs realiza, atualmente, 

turnos de 12 horas e meia.  Turnos estes realizáveis das 8 às 20 horas e 30 minutos, no turno da 

manhã, e das 20 horas às 8 horas e 30 minutos no turno da noite. Pontualmente encontram-se 

escalados Enf.ºs com turnos de 8 horas, sendo estes realizados no turno da manhã das 8 às 16 

horas, no turno da tarde das 15horas e 30 minutos às 00 horas e no turno da noite das 23 horas 

e 30 minutos às 8horas e 30 minutos.  

Relativamente ao método de trabalho, os Enf.ºs encontram-se distribuídos pelos diferentes 

turnos e setores, imperando o método de trabalho individual, prestando cada enfermeiro cuida-

dos aos utentes que a cada área do SUP são alocados. Habitualmente encontram-se escalados 

dezassete/dezoito Enf.ºs, para além da Enf.ª gestora do SUP (no turno da manhã), divididos da 

seguinte forma: um elemento de chefe de equipa; um elemento de sala de reanimação; um ele-

mento de triagem; dois elementos de cirurgia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia; 

dois/três elementos de balcão médico cirúrgico 1; um elemento de balcão médico cirúrgico 2; 

um elemento de sala de observações; três elementos para a Unidade de Cuidados Intermédios, 

um elemento para esclarecimento e informação a familiares (turno da manhã) e dois a três ele-

mentos para o circuito externo de SARS-CoV-2/COVID-19. Sendo que para este circuito ex-

terno está preconizado alocar um Enf.º para triagem, um para a decisão clínica 1 e a possibili-

dade de um terceiro elemento para a decisão clínica 2, dependendo da afluência de utentes com 

sintomatologia suspeita ou confirmada. 

É de enaltecer a capacidade de adaptação que o serviço e os seus profissionais têm tido 

para conseguir adaptar-se a esta situação de exceção, alterando dinâmicas e contornando as 

dificuldades para conseguir separar os dois circuitos e dar resposta a todos os utentes que afluem 

ao SUP. 

1.1.3. Serviço de Urgência Polivalente - Análise da produção de cuidados 

No ano de 2019 o SUP contou com o atendimento a 136.441 utentes (um aumento de quase 

10.000 atendimentos face ao ano anterior), sendo o serviço de urgência do Algarve, pertencente 

à rede hospitalar do serviço nacional de saúde, com maior número de atendimentos (CHUA, 

2020a). No ano de 2019 contou com um aumento de 4% de atividade urgente, com maior ex-
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pressão nos atendimentos menos complexos (prioridades azul, verde e branca, e que possivel-

mente podiam ser evitados com outra articulação realizada com os cuidados de saúde primários) 

(CHUA, 2020a). Os seus utentes têm características diversificadas, uma vez que o seu atendi-

mento engloba todos os utentes com idade igual ou superior a 18 anos. Apesar de terem sido 

pedidos os dados epidemiológicos referentes ao ano de 2019, os mesmos não foram disponibi-

lizados até à data de entrega do presente relatório. No entanto, é de salientar a utilização diária 

e múltipla das vias verdes AVC e Coronária, que levam a uma gestão diferenciada dos recursos, 

onde o Enf.º da sala de reanimação detém um papel fulcral na avaliação e seguimento destes 

utentes.  

1.2.  SERVIÇO DE CARDIOLOGIA  

Integrado no departamento de medicina, o serviço de Cardiologia da UHF do CHUA loca-

liza-se no 8º piso e sofreu recentemente obras de remodelação (fevereiro de 2021). É um serviço 

composto por diversas valências, onde se incluem: internamento de cardiologia, laboratório de 

eletrofisiologia, laboratório de ecocardiografia, gabinete de reabilitação cardíaca, UHCI e 

UCIC. Pelos meios que apresenta, segundo a rede de referenciação de cardiologia, é conside-

rada uma instituição de atendimento cardiológico nível II, faltando-lhe a especialidade cirúrgica 

cardíaca para ser considerada uma instituição de nível III (DGS, 2015). 

O internamento de cardiologia dispõe de 15 camas em enfermaria e 3 camas para unidade 

de recobro (para utentes provenientes dos laboratórios de eletrofisiologia e UHCI). O laborató-

rio de eletrofisiologia destina-se a receber utentes para colocação de pacemakers provisórios e 

definitivos, cardioversores-desfibrilhadores implantáveis, dispositivos de ressincronização car-

díaca e estudos eletrofisiológicos com possibilidade de ablação de vias adjacentes anómalas. O 

laboratório de Ecocardiografia disponibiliza a realização de ecografias transtorácicas, transeso-

fágicas e ecografias de stress. O gabinete de reabilitação cardíaca destina-se a receber utentes 

que cumprem critérios pré-definidos para integrar um programa de reabilitação cardíaca, acom-

panhados por um Enf.º, um médico, um fisioterapeuta, uma psicóloga e uma nutricionista.  

Tendo em consideração que o estágio final se realizou maioritariamente na UCIC e pontu-

almente na UHCI, a descrição será efetuada mais concretamente sobre esses dois serviços. 

1.2.1. Unidade de Cuidados Intensivos Coronários – Estrutura e Recursos  

A UCIC é uma unidade de cuidados intensivos especializada, destinada a receber utentes 

com alterações, maioritariamente, do foro cardíaco. Encontra-se em funcionamento desde o ano 
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de 2001 e é considerada uma unidade de cuidados intensivos monovalente (ACSS, 2003). No 

entanto Monteiro et al (2020), destacam a necessidade urgente em realizar-se um levantamento 

das características das unidades de cuidados intensivos cardíacas a nível nacional, por forma a 

conhecerem-se as realidades e definirem-se onde e como prestar melhores cuidados a cada 

utente. Sugerem para conceptualização a adoção das recomendações emanadas pela Sociedade 

Europeia de Cardiologia (Monteiro et al, 2020). 

 A UCIC é uma unidade ampla, que dispõe de 6 unidades em open space e um posto de 

vigilância e registos centralizada, permitindo a vigilância e observação direta dos utentes e 

igualmente a manutenção da sua privacidade, através do uso de cortinas individualizadas, 

quando os cuidados o requerem. As 6 unidades dispõem de monitorização multiparamétrica e 

possibilidade de monitorização invasiva. 

Dependendo da condição clínica, da avaliação diagnóstica e das necessidades específicas 

de cuidados, podem ser alocados meios mais específicos como: ventilação mecânica invasiva e 

não invasiva, suporte hemodinâmico com recurso a terapêutica vasopressora, inotrópica e elé-

trica. Para isso, o serviço dispõe de dois ventiladores destinados à ventilação mecânica invasiva, 

um ventilador para ventilação não invasiva, possibilidade de monitorização de gases de sangue 

e doseamento de fármacos e tóxicos, seringas e bombas infusoras, diversos monitores desfibri-

lhadores e usufruto dos laboratórios de eletrofisiologia e da UHCI. Para as deslocações intra-

hospitalares dispõe ainda de um ventilador portátil.  Cumprindo, deste modo, ao nível de dota-

ção e recursos, com as recomendações efetuadas pela DGS para as Unidades de Cuidados In-

tensivos Cardíacos (DGS, 2015) e pela ACSS para as UCI’S (ACSS (2013). No que concerne 

à sua organização em open space, vão igualmente ao encontro das recomendações da ACSS, 

ao referirem que as unidades dos seus utentes organizadas em áreas abertas (ACSS, 2013). No 

que concerne aos níveis de monitorização e ventilação, detêm grande parte da monitorização 

necessária, no entanto, seria desejável que disponibilizasse, nas camas com a possibilidade de 

ventilação mecânica, a possibilidade de monitorização de End-Tidal Carbon Dioxide (EtCO2). 

A UCIC oferece cuidados de saúde diferenciados a utentes provenientes de internamento 

direto via serviço de urgência, via verde Coronária, UHCI, serviço de cardiologia ou outros 

serviços de internamento, sempre que as condições clínicas assim o justifiquem. Sempre que 

necessário, de acordo com as condições clínicas dos utentes e suas necessidades, é pedido apoio 

por médicos intensivistas e ponderada a transferência de utentes para Unidade de Cuidado In-

tensivos Polivalente do CHUA (disponível no 2º piso da UHF), de modo a receberem cuidados 

diferenciados não disponíveis na UCIC, como é o caso das terapias de substituição renal. 
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1.2.2. Unidade de Cuidados Intensivos Coronários – Recursos Humanos e Método de 
Trabalho 

A UCIC garante a prestação de cuidados de saúde 365 dias por ano, 24 horas por dia. Nela 

trabalham profissionais de diversas áreas como: Enf.ºs, médicos, assistentes operacionais e téc-

nicos de cardiopneumologia. Quando necessário é realizada assistência por outros grupos pro-

fissionais, como médicos de outras especialidades, nutricionistas, assistentes sociais, psicólo-

gos, fisioterapeutas, entre outros.  

Relativamente à equipa de enfermagem da UCIC, esta é atualmente constituída por 27 ele-

mentos, que realizam turnos entre a UCIC e o internamento de cardiologia. A sua maioria tem 

entre 30 e 39 anos de idade (37,5%) (Gráfico n.º6). No que concerne ao tempo de serviço em 

enfermagem a amostra é heterogénea, 25% têm entre 0 a 5 e os 10 a 15 anos, sendo que 20,8% 

tem entre 25 a 30 anos (Gráfico n.º7). Relativamente ao tempo de serviço em UCIC, 37,5% tem 

entre 0 a 5 anos, seguidos de 29,2% com 10 a 15 anos (Gráfico n.º8). 

 
 

Gráfico n.º 6 - Idade dos Enf.ºs da UCIC (em anos) 
 
  

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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Gráfico n.º 7 - Tempo de Serviço em Enfermagem (em anos) dos Enf.ºs da UCIC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 8 - Tempo de Serviço em UCIC (em anos) dos Enf.ºs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Na sua generalidade são Enf.ºs de cuidados gerais, contando com um Enf.º Gestor. Cerca 

de 19% da equipa são detentores do título de Enf.º especialista (2 são Enf.ºs especialistas em 

enfermagem médico-cirúrgica, 1 em enfermagem comunitária e de saúde pública e 1 em enfer-

magem de reabilitação) (Gráfico n.º 9). Contando ainda com 4 mestres (1 em enfermagem, 1 

em migrações internacionais e 2 em gestão de unidades de saúde) (Gráfico n.º 10). 

 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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De referir que durante o estado pandémico a equipa foi mobilizada, encontrando-se 5 ele-

mentos de cuidados gerais destacados para serviços de assistência a utentes portadores de 

SARS-CoV-2/COVID-19. Tem ainda 2 elementos de licença de maternidade e 1 elemento des-

tacado para a saúde ocupacional. Durante a fase final do estágio (última semana) a equipa sofreu 

reformulações devido a decisões do conselho de administração, encontrando-se planeada a in-

tegração de mais elementos da equipa de enfermagem de cardiologia na UCIC e na UHCI. 

 

Gráfico n.º 9 - Área de Especialização em Enfermagem dos Enf.ºs da UCIC 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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Gráfico n.º 10 - Área de Mestrado dos Enf.ºs da UCIC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prestação de cuidados de enfermagem na UCIC é realizada por 2 elementos para 6 uten-

tes nos turnos da manhã, tarde e noite. Segundo a OE (2019), o rácio mínimo recomendado para 

Unidades de Cuidados Intensivos nível III, é de 1 Enf.º para cada utente. No entanto, nenhuma 

referência é feita a nível nacional, pelos órgãos reguladores, para Unidades de Cuidados Inten-

sivos Monovalentes, como é o caso das Unidades de Cuidados Intensivos Cardíacas. Pela des-

crição efetuada pela Sociedade Europeia de Cardiologia e pelos meios que a Unidade de Cui-

dados Intensivos Cardíacos do CHUA apresenta, necessitaria de um rácio de 1 Enf.º para cada 

2 a 3 doentes (Bonnefoy-Cudraz et al, 2018). Segundo estas recomendações a distribuição atual, 

de 1 Enf.º para cada 3 utentes, encontra-se dentro do estipulado.  

Relativamente à constituição da equipa por Enf.º especialista, a OE (2019) recomenda que 

50% das equipas de UCI seja constituída por Enf.ºs especialistas em Enfermagem Médico Ci-

rúrgica [EMC], preferencialmente na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

[EPSC], em permanência nas 24 horas e asseguradas na constituição de cada turno. No entanto, 

esta recomendação também não é seguida, uma vez que a equipa só dispõe de 2 Enf.ºs especi-

alistas em EMC (1 deles em EMC na área de EPSC). Outra das recomendações realizadas pela 

OE (2019), para as UCI nível III, é do rácio de 12 horas de cuidados de enfermagem de reabi-

litação por cada 5 utentes, em todos os dias da semana. Não sendo igualmente cumprido na 

Fonte: Casuística do serviço obtida através de questionário 
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UCIC, uma vez que detêm uma Enf.ª especialista em reabilitação, que neste momento, pela 

escassez de recursos, não se encontra a assegurar cuidados de enfermagem especializados. 

Relativamente ao período de trabalho da equipa de enfermagem, este encontra-se organi-

zado nas 24 horas pelos turnos da manhã (8h00 - 16h00), tarde (15h30-00:00 h) e noite (23h30 

- 08h30), sendo que as meias horas terminais de cada turno correspondem ao período de passa-

gem de turno.  

A gestão da equipa é assegurada pelo Enf.º Gestor nos dias úteis, durante o turno da manhã, 

e pelo Enf.º com mais tempo no serviço nos restantes turnos (acumulando este, funções com a 

prestação de cuidados). Organizacionalmente detêm um Enf.º responsável pela UCIC, um Enf.º 

responsável pela UHCI (sendo este Enf.º especialista em EMC) e um Enf.º responsável pela 

sala de eletrofisiologia. O método de trabalho adotado centra-se no método individual, em que 

cada Enf.º fica responsável pela prestação de cuidados aos utentes atribuídos.  

Relativamente à distribuição de elementos, como referido anteriormente, para além dos 2 

elementos que asseguram a prestação direta de cuidados na UCIC por cada turno, tem um ele-

mento no turno da manhã a assegurar o gabinete de reabilitação cardíaca. Este elemento asse-

gura os ensinos aos utentes com alta programada, incidindo sobre o autocuidado e a inerente 

necessidade de mudança de hábitos alimentares e de atividade física, bem como os cuidados a 

ter com a terapêutica necessária no domicílio. Este elemento é ainda responsável pela referen-

ciação de utentes para o programa de reabilitação cardíaca e pela assistência nos exames eco-

gráficos.  

Para a contabilização da carga de cuidados, a UCIC não detém qualquer escala ou guia 

orientador de distribuição das horas de cuidados necessárias. Habitualmente a distribuição é 

realizada por número de utentes por Enf.º, ajustada à especificidade de cuidados necessários. 

1.2.3. Unidade de Cuidados Intensivos Coronários - Análise da produção de cuidados 

O serviço de cardiologia e todas as suas valências, onde se encontra inserida a UHCI e a 

UCIC, é responsável pela prestação de cuidados de saúde públicos cardiológicos a toda a po-

pulação algarvia, mas também à população residente no baixo Alentejo nas situações de emer-

gência, pela sua proximidade com a região e pela ausência de meios da mesma (uma vez que a 

outra unidade hospitalar de referência é o Hospital do Espírito Santo em Évora).  

No que concerne à atividade da UCIC, os dados divulgados pelo departamento de produção 

do CHUA dizem respeito ao ano de 2019. Em 2019, a UCIC teve um total de 926 utentes, dos 

quais 805 foram provenientes do serviço de urgência, 113 transferidos (quer de serviços de 
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internamento quer de outros hospitais) e 8 de outra proveniência não identificada.  O tempo 

médio de internamento foi de 1,95 dias, com uma taxa de ocupação de 82,28%. Relativamente 

à saída da UCIC, em 2019, 47 utentes tiveram alta para o domicílio, 835 foram transferidos 

para outros serviços, 22 foram transferidos para outras instituições de saúde e 20 faleceram 

(CHUA, 2020). 

Foi também possível recolher alguns dados referentes à vigilância epidemiológica efetuada 

pelo Grupo de Coordenação Local-Programa de Prevenção e Controlo de Infeções de Resistên-

cia aos Antimicrobianos [GCL-PPCIRA], sendo possível referir (segundo dados tratados pelos 

próprios) que a UCIC no ano de 2019 teve um total de 1722 dias de internamento, com um total 

de 57 dias de internamento para utentes sob intubação orotraqueal (3,3%). No ano de 2020 teve 

um total de 2494 dias de internamento e um total de 80 dias de internamento para utentes sob 

intubação orotraqueal (3,2%). Infelizmente não é conhecido qualquer tipo de levantamento e/ou 

indicador relativamente à incidência de pneumonia associada à intubação.  

1.2.4. Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção – Estrutura e Recursos  

A UHCI foi inaugurada no ano de 2003. A sua criação alterou por completo a resposta do 

Algarve em cuidados de saúde às situações emergentes para angioplastias primárias, pela Via 

Verde Coronária, mas também, para tratamentos eletivos sem a necessidade de deslocação para 

outros centros de referência. Esta dispõe de uma sala de hemodinâmica, com um equipamento 

radiológico que permite a fluoroscopia e processamento digital de vídeo de alta resolução. Esta 

é unicamente utlizada pela cardiologia de intervenção, prevendo-se a abertura de outra sala nos 

próximos anos para utilização por outras especialidades médicas com necessidade de radiologia 

de intervenção. 

Para além do material de radiologia necessário dispõe de monitorização multiparamétrica 

e invasiva e a possibilidade de suporte respiratório e hemodinâmico. Para isso dispõe de um 

ventilador destinado a ventilação mecânica invasiva, seringas e bombas infusoras, monitor des-

fibrilhador e cardioversor e a possibilidade de monitorização de tempo parcial ativado de trom-

boplastina (aPTT).  

Na UHCI são acompanhados utentes para tratamentos eletivos, sendo realizadas angioplas-

tias com possibilidade de recurso a aterectomia rotacional, análises de fração de fluxos de re-

serva (por avaliação de diferencial de pressão) e ultrasons intravasculares coronários, para além 

do tratamento a utente com entrada para tratamentos emergentes, submetidos a angioplastias 
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primárias. A equipa que nela trabalha é constituída por 2 médicos cardiologistas de intervenção, 

3 técnicos de cardiopneumologia e 5 Enf.ºs.  

Estes 5 Enf.ºs pertencem à equipa do serviço de cardiologia e realizam turnos, alternada-

mente, entre a UHCI, a UCIC e o serviço de internamento de cardiologia. 1 elemento é Enf.º 

de cuidados gerais e 4 são Enf.ºs especialistas (2 em EMC, 1 em enfermagem de reabilitação e 

1 em enfermagem comunitária).  

A dotação de enfermeiros neste tipo de centros nenhuma referência é feita a nível nacional. 

No entanto, em países com maior avanço neste tipo de cuidados de saúde, sugere-se o rácio de 

2 a 3 Enf.ºs por sala (Mitchell et al, 2020).  

O horário de funcionamento é das 8 às 18 horas nos dias úteis para situações emergentes e 

eletivas, sendo considerada para este horário de trabalho a equipa constituída por 1 cardiologista 

de intervenção, 1 Enf.º e 1/2 técnicos de cardiopneumologia (2 até às 15 horas, após esse horário 

assume apenas 1). Fora deste horário existe uma equipa de prevenção permanente (1 médico, 1 

Enf.º e 1 técnico de cardiopneumologia) para assegurar as situações emergentes (consideradas 

nos utentes com EAM com elevação do segmento ST) para angioplastias primárias. 

O sistema informático utilizado, tanto UCIC como na UHCI para realização de registos é 

o SClínico®, sendo complementado, a nível médico, com o programa especializado em utentes 

do foro cardiológico: Cardiobase®. Detendo integração com sistemas informáticos utilizados 

por outras áreas de cuidados como: imagiologia (Synapse®), laboratório de imuno-hemoterapia 

(Clindata®) farmácia, unidade de cuidados intensivos polivalente (B-ICU Care®), bloco opera-

tório (B-Anesthesic ®) e serviço de alimentação. 

1.2.5. Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção - Análise da produção de 
cuidados 

Relativamente à atividade da UHCI, no ano de 2020, segundo dados trabalhados pelos pró-

prios, foram tratados 1324 utentes e realizados 2074 procedimentos (229 angioplastias primá-

rias, 477 cateterismos diagnósticos, 843 angioplastias, 64 ultrasons intravasculares coronários, 

49 análises de fração de fluxos de reserva, 58 arterectomias rotacionais, 88 oclusões totais cró-

nicas e 71 intervenções ao tronco comum). Tendo o número total de utentes tratados sido ligei-

ramente superior ao ano anterior que lhe sucedeu (1302 utentes em 2019). De realçar que todos 

estes tratamentos foram efetuados com a disponibilização de uma única sala.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

No presente capítulo consta a descrição do quadro conceptual e teórico que norteou a pres-

tação de cuidados de enfermagem ao longo dos contextos clínicos e a realização do presente 

relatório de estágio, com vista a uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.  Desta 

forma, incluiu-se o enquadramento do modelo de enfermagem que sustentou o trabalho desen-

volvido, bem como um enquadramento referente à temática da pessoa em situação crítica em 

contexto de sala de reanimação (onde decorreu, maioritariamente, o estágio I) e em contexto de 

UCIC e UHCI (locais onde se desenvolveu o estágio final).  

2.1.  MODELO TEÓRICO PARA A MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVI-

DÊNCIAS 

O conhecimento em enfermagem tem tido a sua evolução baseada em cinco componentes: 

metaparadigmas, filosofias, modelos conceptuais, teorias e indicadores empíricos, cada um de-

les integram os componentes anteriores, organizando-se de um nível de abstração mais metafí-

sico para o mais concreto (Fawcett, 2005).  

O modelo conceptual é definido como um conjunto de conceitos relativamente abstratos e 

gerais que abordam os fenómenos de interesse central para uma disciplina, a proposição que 

descreve esses conceitos e as proposições que estabelecem relações relativamente abstratas e 

gerais entre os dois ou mais conceitos1 (Fawcet, 2005). A teoria, por sua vez, deriva do modelo 

conceptual (Fawcet, 2005), sendo definida como um conjunto lógico de conceitos, proposições 

e definições que visam descrever, explicar ou predizer fenómenos (Fortin et al, 2009). A sua 

utilização permite sustentar a prática dos cuidados, que em enfermagem assenta sobre os meta-

paradigmas: pessoa, ambiente, saúde e cuidados de enfermagem e a relação existente entre os 

mesmos, organizados sob uma visão única. No entanto, para a construção e verificação das 

 

 
1  “A conceptual model is defined as a set of relatively abstract and general concepts that address the phenomena of 

central interest to a discipline, the propositions that broadly describe those concepts, and the propositions that state relatively 

abstract and general relations between two or more of the concepts” (Fawcet, 2005, p.16) 

 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

41 
 

 

teorias é necessário investigar e promover a aquisição de conhecimentos na disciplina de enfer-

magem que contribuam para o seu desenvolvimento e para a própria credibilidade da profissão.  

A aquisição do conhecimento pode ter várias proveniências, mais ou menos credíveis, 

como é o caso da intuição, das tradições, da tentativa e erro, do raciocínio lógico e da investi-

gação científica (Fortin et al, 2009).  Todas estas são consideradas necessárias para a evolução 

do conhecimento. No entanto, é na investigação científica, pela utilização de processos siste-

máticos, rigorosos e fiáveis, que se fundamenta a produção de novo conhecimento e o próprio 

desenvolvimento da disciplina, contribuindo para fornecer a evidência imprescindível às várias 

áreas de atividade da enfermagem. Sendo esta incorporação indispensável ao desenvolvimento 

da profissão patente nos documentos reguladores da prática, onde é evidenciado que o Enf.º 

deve incorporar “os resultados da investigação na sua prática” (OE, 2001, p.12), “no processo 

de tomada de decisão em enfermagem e na fase implementação das intervenções” (OE, 2001, 

p.12), valorizando “a investigação como contributo para o desenvolvimento da Enfermagem e 

como meio para o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade dos cuidados” (OE, 2011, p. 22), 

desenvolvendo a prática da enfermagem especializada em Enfermagem Médico-Cirúrgica “na 

implementação de intervenções seguras baseadas na evidência científica e na evolução tecno-

lógica” (OE, 2017, p.9).  

Para a incorporação do conhecimento científico na prática clínica é essencial a utilização 

de uma abordagem organizada e sistematizada, que defina critérios específicos para avaliar a 

evidência e aumentar a eficácia e a eficiência dos métodos que a incorporem na prática dos 

cuidados (White et al, 2021). Deste modo, pela importância da incorporação da prática baseada 

na evidência nos cuidados de enfermagem, e pelos contributos teóricos relacionados com o 

fenómeno em estudo na IPM, optou-se pela utilização do Modelo para a Mudança da Prática 

Baseada em Evidência [MMPBE], tendo este sido amplamente testado e contribuído para a 

mudança das práticas baseadas em conhecimento científico em ambiente de cuidados intensivos 

(Larrabe, 2011; White et al, 2021). 

O modelo de Rosswurn & Larrabee foi apresentado pela primeira vez em 1999 (Rosswurn 

& Larrabee, 1999) tendo sido revisto e apresentado na sua versão atual por Larrabee em 2009 

(Larrabee, 2011). De acordo com Larrabee (2011) o MMPBE resulta da integração da experi-

ência clínica individual e da melhor evidência científica, proveniente da pesquisa sistemática, 

que guiam a tomada de decisão conjugada com as preferências do utente, garantindo um cui-

dado individualizado integrado na melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. Para 

todo este processo é necessária a envolvência dos Enf.ºs e dos outros profissionais, através do 
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trabalho de equipa multidisciplinar, mas também, e não menos importante, dos sistemas orga-

nizacionais e dos líderes que a compõem, através do desenvolvimento de programas de melho-

ria contínua da qualidade, do desenvolvimento e acreditação de programas educacionais e de 

iniciativas políticas e institucionais que incorporem e auxiliem a introdução da prática baseada 

em evidências (Larrabee, 2011). 

De acordo com Larrabee (2011), o MMPBE é constituído por seis etapas:  

Etapa 1 – Avaliar as necessidades de mudança da prática. Esta etapa consiste em: iden-

tificar e incluir as partes interessadas no problema prático, reconhecendo oportunidades de me-

lhoria; Colher dados internos sobre a prática e compará-los com os dados externos para confir-

mar a necessidade de mudança; Reconhecimento do problema e sua associação às intervenções 

e aos resultados.  

Etapa 2 – Localizar as melhores evidências. Consiste na identificação da melhor evidên-

cia científica disponível acerca da temática, na revisão de conceitos e no planeamento da me-

todologia de pesquisa, através da definição dos instrumentos de avaliação e de análise crítica 

das fontes. 

Etapa 3 – Elaborar uma análise crítica das evidências. Compreende a análise crítica e 

a avaliação da força das evidências identificadas; a síntese das melhores evidências e a avalia-

ção da viabilidade, dos benefícios e riscos da nova prática.  

Etapa 4 – Projetar a mudança da prática. Consiste na definição da mudança proposta, 

incluindo a identificação dos recursos necessários e o planeamento da implementação e da ava-

liação do plano proposto.  

Etapa 5 – Implementar e avaliar a mudança da prática. Compreende a implementação 

do plano definido com avaliação do processo, resultados e dos custos, projetando o desenvol-

vimento de conclusões e recomendações.  

Etapa 6 – Integrar e manter a mudança da prática. Envolve a comunicação da mudança 

às partes interessadas; a integração e implementação das novas práticas nos padrões de cuida-

dos, bem como uma adequada monitorização dos indicadores de processo e de resultado. Inclui 

a divulgação dos resultados da intervenção implementada.  

Apesar do carácter sequencial das etapas que caracterizam o modelo, este não é estrita-

mente linear e direcional, sendo dinâmico e permitindo o ajuste das etapas precedentes, sempre 

que requerido (Larrabee, 2011), tal como demonstra esquema representativo do modelo (Figura 

n.º 2). 
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Figura n.º 2 – Esquema Representativo do MMPBE 
Fonte: adaptado de Larrabe (2011) 

 

Pela sua adequabilidade face aos contextos clínicos onde decorreram os estágios, e pela 

pertinência da temática inerente ao desenvolvimento da IPM, perspetivando-se a análise crítica, 

a integração da evidência científica e a otimização da qualidade dos cuidados prestados, consi-

dera-se fundamentada a escolha do modelo teórico apresentado (MMPBE).  

2.2. PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA NO CONTEXTO DE SALA DE REANIMA-

ÇÃO 

Compreende-se por “pessoa em situação crítica aquela cuja vida é ameaçada por falência 

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

avançados de vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 2018, p.19362). Os cuidados de 

saúde na área da pessoa em situação crítica são considerados elementos fundamentais à socie-

dade atual, pelo aumento significativo de doenças devido a acidentes, violência e patologias 

relacionadas com o estilo de vida, envelhecimento da população e comorbilidades associadas 
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(Ferreira et al, 2020). Para a deteção e estabilização da pessoa em situação crítica, pela comple-

xidade das condições apresentadas, é necessária a mobilização de um conjunto de saberes e 

habilidades que exigem uma maior atenção, sendo essencial uma intervenção multidisciplinar 

e coordenada, onde o Enf.º especialista deverá ter a sua ação. Ao Enf.º especialista, neste con-

texto, é requerida a mobilização de conhecimentos e habilidades que permitam a avaliação e 

manutenção da vida da pessoa em situação crítica, perante situações que carecem de meios 

avançados de vigilância, monitorização e terapêutica, prevenindo complicações e limitando as 

incapacidades, tendo em vista a sua posterior recuperação total (OE, 2018).  

A sala de reanimação (ou emergência) integra a interface entre a emergência pré-hospitalar 

e a urgência hospitalar sendo considerada a área elementar para a adequada abordagem do do-

ente emergente, grave e crítico (ACSS, 2019). Deste modo, esta é considerada a área específica 

de abordagem, avaliação, estabilização, tratamento e observação da(s) pessoa(s) em situação 

crítica, classificado(s) de emergente(s) ou muito emergente(s)) que apresentem quadro(s) clí-

nico(s) de descompensação das funções vitais, que coloquem a vida em risco (ACSS, 2019). A 

sua ação desenrola-se desde a admissão da pessoa em situação crítica na sala de emergência até 

à sua saída para outro serviço, dentro da unidade de saúde ou para outra unidade que ofereça a 

prestação de cuidados diferenciados não disponíveis na origem. Ao Enf.º especialista, como 

profissional elementar e detentor do core de competências adequado aos cuidados prestados na 

sala de reanimação (OE, 20218a), é-lhe exigida a mobilização de conhecimentos científicos, 

capacidade de avaliação diagnóstica e de raciocínio clínico, que incorporem domínios de algo-

ritmos e habilidades técnicas, que permitam uma intervenção rápida, sistemática, precisa e efi-

ciente, face ao contexto da pessoa em situação crítica na sala de reanimação. Cuidados estes 

desenvolvidos segundo um referencial holístico, com necessidade de capacidades relacionais 

ímpares, que tenham a pessoa, os seus valores e cultura, como centro de todos os cuidados (El-

Alti et al, 2019; Eklund et al, 2019).  

2.3. PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA EM CONTEXTO DE DOENÇA CARDIOVAS-

CULAR  

O aumento da esperança média de vida nas últimas duas décadas teve um incremento de 

cerca de 6 anos (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2020). No ano 2000 a esperança média 

de vida rondava os 67 anos e no final de 2019 esta média aponta para os 73 anos (OMS, 2020). 

Desse aumento de 6 anos apenas 5 foram adicionados com boa saúde, representando aumentos 

significativos de incapacidade, em grande parte, devido às doenças e condições de saúde que 
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são responsáveis por mais mortes e mais anos de vida perdidos (OMS, 2020). A doença cardi-

ovascular é a principal causa de morte no mundo (OMS, 2020), na Europa (Wilkins et al, 2017) 

e em Portugal (INE, 2021a). Esta inclui as doenças do coração e do aparelho circulatório. Mui-

tas delas relacionadas com fatores de risco relacionados com os estilos de vida, como dietas 

inadequadas, stress, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo e com patologias associadas como 

a diabetes, a hipertensão arterial, os síndrome metabólicos e os processos de aterosclerose ins-

tituídos (Timóteo et al, 2019).  

O envelhecimento decorrente do aumento da esperança média de vida, em muito como 

consequência da melhoria dos cuidados de saúde, têm impacto na população cardiológica e na 

própria história natural de diversas doenças cardiovasculares, tornando-se cada vez mais repre-

sentativo a patologia cardiovascular progressiva e cada vez mais complexa, com um aumento 

significativo da necessidade de cuidados cardíacos agudos (Monteiro et al, 2020). Como resul-

tado dessa evolução as unidades de saúde tornaram-se cada vez mais específicas, evoluindo das 

unidades coronárias do passado para unidades de cuidados intensivos cardíacos, com capaci-

dade para prestar cuidados cardíacos agudos a um largo espectro de utentes portadores de pa-

tologia cardíacas e outras patologias concomitantes, como as insuficiências renais e respirató-

rias associadas, com tempos de hospitalização mais prolongadas e taxas de mortalidade mais 

elevadas (Monteiro et al, 2020).  

As principais causas de admissão de utentes em unidades de cuidados intensivos coronários 

na atualidade são: o síndrome coronário agudo (com ou sem complicações), a insuficiência 

cardíaca aguda, o choque cardiogénico, a doença valvular grave (endocardite aguda), as disrit-

mias graves, a disfunção e infeção de dispositivos cardíacos, as complicações da cardiologia de 

intervenção (coronária e estrutural), o tromboembolismo pulmonar agudo de risco intermédio 

ou elevado, os status pós paragem cardiorrespiratória, a hipertensão pulmonar grave e as cardi-

opatias congénitas do adulto (Katz et al, 2010; Watson et al, 2018). Face à complexidade do 

doente crítico cardíaco e das patologias a este associado, as necessidades de conhecimentos, 

meios e técnicas são cada vez mais complexas, tornando-se essencial a formação e experiência 

das equipas de saúde que nelas prestam cuidados (Monteiro et al, 2020). Os Enf.ºs assumem 

um papel central nos cuidados intensivos, sendo que o nível de educação exigido varia a nível 

internacional. No entanto, para aumentar a eficiência, a qualidade dos cuidados prestados, os 

níveis de satisfação dos utentes e os outcomes, os Enf.ºs devem ter formação diferenciada e 

específica na área, capacitando-os para prestar cuidados especializados e de excelência (Bonne-

foy-Cudraz et al, 2018; Monteiro et al, 2019). Segundo Bonnefoy-Cudaz et al (2018), a ação 
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do enfermeiro nas Unidades de Cuidados Intensivos Coronários passa pelo tratamento, moni-

torização do utente, avaliação das potências complicações e deterioração da situação clínica, 

bem como coordenar a comunicação no âmbito interdisciplinar. Detendo ainda um papel fun-

damental no estabelecimento de relações terapêuticas com os utentes e seus familiares, expli-

cando tratamentos complexos, realizando ensinos, gerindo sintomas e minimizando o sofri-

mento psicológico (Bonnefoy-Cudaz et al, 2018). Ou seja, pelo desenvolvimento de uma prática 

baseada na evidência, onde o conhecimento fisiológico e técnico-científicos são preponderan-

tes, associado ao cuidado centrado na pessoa e/ou família, tendo em consideração as suas cren-

ças e valores. 

2.4. PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA NAS UNIDADES DE HEMODINÂMICA E 

CARDIOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

As unidades de hemodinâmica, com cardiologia de intervenção, são compostas por um 

conjunto de profissionais e equipamentos que têm como principal enfoque o utente com neces-

sidade de cateterização cardíaca. Estes utentes podem recorrer aos laboratórios de hemodinâ-

mica para serem submetidos a procedimentos considerados rotineiros e de ambulatório, como 

as atividades de diagnóstico, ou para tratamentos emergentes, apresentando-se em risco de vida, 

como é o caso dos utentes portadores de Enfarte Agudo do Miocárdio [EAM] com elevação do 

segmento ST (Mukherjee et al, 2018). 

O EAM e o AVC são duas doenças a nível mundial com maior representatividade nas 

causas de morte (OMS, 2020). No entanto, é o EAM que permanece como a principal causa de 

morte nos últimos 20 anos, representando cerca de 16% do total de mortes em todo o mundo, 

significando cerca de 8,9 milhões de mortes em 2019 (OMS, 2020). Já em Portugal ocupa o 2º 

lugar nas principais causas de morte, tendo sido responsável por 7151 óbitos em 2019, repre-

sentando cerca de 6,4% da mortalidade, sendo precedida pelos acidentes vasculares cerebrais 

(INE, 2021a).  

Para fazer face à problemática do utente com EAM e de utentes com outras patologias 

crónicas, tratáveis por via percutânea, as Unidades de Hemodinâmica e Angiocardiografia têm 

vindo a desenvolver-se progressivamente a nível tecnológico e humano.  

As unidades de hemodinâmica e angiocardiografia são as unidades destinadas ao conjunto 

de técnicas terapêuticas que utilizam o cateterismo cardíaco, por via percutânea, para efeitos de 

terapêutica e tratamento das alterações estruturais do coração, tanto ao nível das artérias coro-

nárias, como de outras estruturas, sendo que a angioplastia coronária constitui a principal área 
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de atividade da cardiologia de intervenção (DGS, 2015). A atuação da cardiologia de interven-

ção tem aumentado como fruto do incremento da esperança média de vida e subsequente au-

mento de comorbilidades, pelo desenvolvimento das tecnologias na área da cardiologia de in-

tervenção que tornou possível intervir em situações que anteriormente eram demasiado avan-

çadas para serem intervencionados por via convencional e, por último, pelo desenvolvimento 

na deteção e tratamento precoce de utentes com EAM (White et al, 2017). Desenvolvimento 

este que, consequentemente, contribuiu para o acréscimo do número de utentes que chegam às 

unidades, necessitando de procedimentos complexos e com alto risco de agravamento clínico 

(White et al, 2017). 

A angioplastia primária encontra-se indicada como primeira linha para o tratamento do 

utente com EAM com supradesnivelamento de segmento ST. Para fazer face a esta problemá-

tica mundialmente conhecida, foi implementada em Portugal a Via Verde Coronária, que per-

mite uma conexão rápida entre o ambiente pré-hospitalar e os hospitais com unidades de hemo-

dinâmica e cardiologia de intervenção, permitindo a redução do tempo entre o início dos sinto-

mas e a realização da angioplastia primária e, assim, a possível redução do tempo de interrupção 

da perfusão sanguínea do músculo cardíaco e suas possíveis repercussões.  

Para além da angioplastia primária, nas unidades de hemodinâmica e angiocardiografia são 

realizadas diversas técnicas e exames terapêuticos minimamente invasivos, via cateterismo pe-

riférico, que dependem em muito da experiência, dos recursos técnicos e humanos disponíveis. 

Especificamente na área da cardiologia de intervenção, está, em muito, dependente da prática 

do cardiologista, sendo possível a realização de cateterismos diagnósticos, angioplastias coro-

nárias com stents, análises de frações de fluxo, aterectomias rotacionais para tratamento de le-

sões crónicas, ultrassons intravasculares, técnicas de encerramento percutâneo de shunts, val-

vulotomias percutâneas, entre outras. 

Pela especificidade e inerente complexidade de meios, técnicas e constante evolução tec-

nológica, alicerçada ao tratamento da pessoa em situação crítica, altamente propensa à detiora-

ção da sua situação clínica como consequência da fisiopatologia da doença e dos procedimentos 

tecnicamente complexos (White et al, 2017; White et al, 2018), é essencial dotar os profissio-

nais que nela trabalham de conhecimentos técnicos e científicos que contribuam para a presta-

ção de cuidados de saúde seguros, fundamentando o desenvolvimento de uma prática baseada 

na evidência.  

O Enf.º é um dos profissionais que constituem a equipa multidisciplinar, detendo um papel 

importante na resposta aos utentes que à unidade recorrem, quer para tratamento programado, 
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quer para tratamento emergente. A sua atividade diverge entre centros, não existindo uma to-

mada de posição pelos órgãos reguladores a nível nacional. No entanto, segundo Mitchell et al 

(2020), nas unidades de hemodinâmica devem existir no mínimo dois Enf.ºs, sendo a dotação 

recomendada de três. As suas competências passam pela avaliação diagnóstica e preparação do 

utente para o procedimento, preparação e administração de protocolos terapêuticos, preparação 

do equipamento necessário ao procedimento, responsabilidade na manutenção da segurança e 

da assepsia (antes, durante e após o término do tratamento), pela manutenção do conforto e pela 

realização de ensinos relativos aos cuidados pós procedimento (Mitchell et al, 2020; White et 

al, 2017). A sua atuação passa também pela vigilância permanente, para deteção precoce, de 

eventuais complicações pós tratamento em colaboração com os restantes membros da equipa, 

antecipando alterações fisiopatológicas e preparando todos os meios necessários para responder 

eficazmente às mesmas (Mitchell et al, 2020; White et al, 2017). Para fazer face à especificidade 

do tratamento é recomendado que integrem um programa de treino fundamentado no desenvol-

vimento de uma prática baseada na evidência, ancorado em guidelines que incluam a observa-

ção na prática e a aquisição de conhecimentos teóricos, sendo enfatizada a necessidade de ter 

conhecimento acerca do procedimento e relativo à antecipação e preparação para possíveis 

eventos adversos e situações de emergência durante o tratamento (Mitchell et al, 2020). Nome-

adamente em suporte avançado de vida, uma vez que a deterioração do estado clínico durante 

este tipo de procedimentos pode ocorrer rapidamente (Mitchell et al, 2020).  A sua ação é en-

fatizada no suporte hemodinâmico e na capacidade de antecipar, reconhecer e responder às 

complicações advindas de situações emergentes, como as que ocorrem durante as angioplastias 

primárias em situações de EAM, em que o seu apoio é considerado vital à execução técnica e 

ao sucesso do procedimento (White et al 2017; White et al, 2018).  

Apesar das especificidades de domínio técnico e científico, é importante realçar que o en-

fermeiro tem como centro dos seus cuidados o utente e sua família, a vivenciar processos com-

plexos de doença, sendo essencial o desenvolvimento de estratégias que facilitem a sua adap-

tação. Estratégias estas que passam pelos cuidados holísticos, pela preocupação com os valores 

e crenças do utente e/ou família, no desenvolvimento de uma comunicação assertiva, que auxi-

lie o utente a compreender a natureza dos procedimentos antes de estes se iniciarem, diminuindo 

a ansiedade face ao desconhecido, bem como o esclarecimento de todas as dúvidas após o seu 

término. Auxiliando os utentes e/ou família no desenvolvimento de estratégias de coping que 

amenizem a vivência dos processos de doença complexa. 
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3. INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 

Este capítulo é destinado à apresentação da IPM desenvolvida ao longo do estágio final, 

decorrido na UCIC do CHUA-UHF. A intervenção profissional major surge como um dos obje-

tivos do estágio final, no âmbito do desenvolvimento e aquisição de competências comuns de 

Enf.º especialista, específicas em EMCEPSC e Mestre em Enfermagem. Para o seu desenvol-

vimento realizou-se uma primeira abordagem teórica acerca dos cuidados de higiene oral na 

prevenção da pneumonia associada à intubação orotraqueal, seguindo-se a abordagem do de-

senvolvimento da IPM, elaborada segundo a metodologia de projeto. Enquanto processo de 

trabalho, a metodologia de trabalho de projeto permitiu-nos estruturar a sequência de etapas 

envolvidas na sua construção, assim como as atividades envolvidas na sua concretização, an-

coradas na mais recente fundamentação científica da temática e no modelo teórico em que nos 

baseamos.  

Seguindo a conceção apresentada por Ruivo et al. (2010) a metodologia de trabalho de 

projeto pressupõe as seguintes etapas: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planea-

mento, execução, avaliação e divulgação dos resultados. Desta forma, organizaremos o presente 

capítulo baseado nessas etapas, realizando primeiramente o enquadramento teórico.   

3.1. CUIDADOS DE HIGIENE ORAL NA PREVENÇÃO DA PNEUMONIA ASSOCI-

ADA À INTUBAÇÃO  

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde [IACS] são um problema mundialmente 

reconhecido e estudado pelos órgãos governamentais e de saúde. Estas são definidas como as 

infeções desenvolvidas em instituições de saúde, como resultado da prestação de cuidados, que 

surgem, pela primeira vez, após 48 horas ou mais da admissão hospitalar, ou dentro de 30 dias 

depois de terem sido recebidos cuidados de saúde (Haque et al, 2018). Estas continuam a ser 

uma das principais preocupações no seio dos estabelecimentos de saúde, encontrando-se dire-

tamente relacionadas com a segurança e qualidade dos cuidados prestados. Apesar de serem um 

problema reconhecido a nível mundial, entre os mais relevantes eventos adversos que ocorrem 

a nível das instituições de saúde, continuam a ter uma enorme prevalência, com impacto colos-

sal na mortalidade e morbilidade dos utentes, representando um custo bastante notável. 
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As unidades de cuidados intensivos, alicerçadas ao avanço tecnocientífico da medicina, 

com disponibilidade cada vez maior de meios e técnicas invasivas, conjugadas com o aumento 

da esperança média de vida e subsequentes comorbilidades dos utentes, representam um dos 

principais contextos onde as IACS ocorrem. 

A intubação orotraqueal é um recurso frequente na pessoa em situação crítica e consequen-

temente nos utentes internados em unidades de cuidados intensivos, por permitir a manutenção 

da via aérea permeável, quer pela doença crítica, quer pela necessidade de sedação, que impos-

sibilitam a capacidade de respiração autónoma (Wainer, 2020).  A presença de tubo orotraqueal 

predispõe os utentes a um maior risco de desenvolver infeções respiratórias associadas à venti-

lação, por facilitar a acumulação de biofilmes, em muito associado às dificuldades de acesso à 

cavidade oral (Wainer, 2020) e, por outro lado, por diminuir as barreiras de defesa naturais da 

via aérea do organismo (reflexo de tosse, ação mucociliar e encerramento da epiglote alterado), 

que acabam por facilitar as microaspirações de secreções (Gershonovitch et al, 2020). Todos 

estes fatores, associados à mudança da flora microbiana normal do hospedeiro, pela doença e 

pela antibioterapia muitas vezes instituída, deixam-no mais suscetível aos microrganismos pre-

sentes em ambiente hospitalar que, de forma exógena, através de fontes ambientais, ou de forma 

direta, pela ação dos profissionais de saúde, acabam por colonizar as secreções, que são trans-

portadas, pela ventilação com pressão positiva, para as vias aéreas inferiores, dando início a 

infeções pulmonares (Gershonovitch et al, 2020). 

A pneumonia associada à intubação, também denominada pneumonia associada à ventila-

ção ou pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva, é a infeção associada aos cuidados 

de saúde mais comum (DGS, 2017; Kovacs & Modi, 2020) e mais mortal nas unidades de 

cuidados intensivos (Kovac et al, 2020).  Esta é definida como a pneumonia que surge na pessoa 

com tubo orotraqueal há mais de 48 horas ou em pessoa que foi extubada há menos de 48 horas 

(DGS, 2017). Em Portugal, os últimos dados disponíveis indicam que desde 2015, ano em que 

foram introduzidos os feixes de intervenção associados à prevenção da pneumonia associada à 

intubação, que a taxa de pneumonias em unidades de cuidados intensivos tem sofrido um de-

créscimo, passando de 8,6% em 2015 para 6,6% em 2017 (DGS, 2018). No entanto, encontra-

se longe das taxas de 0 a 2% obtidas noutros países, após introdução de medidas similares 

(DGS, 2017). Deste modo, consideramos necessária a capacitação das equipas no sentido de 

aumentar os seus conhecimentos e, consequentemente, a qualidade das suas práticas no que 

concerne à prevenção da pneumonia associada à intubação orotraqueal. 
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A norma n.º 021/2015, atualizada a 30/05/2017, emitida pela DGS, que define o conjunto 

de feixes de intervenção que contribuem para a prevenção da pneumonia associada à intubação, 

contempla um grupo de intervenções, da qual faz parte a intervenção: “realizar higiene oral com 

gluconato de cloro-hexidina a 0,2% pelo menos 3 vezes por dia, em todos os utentes(...), que 

presumivelmente permaneçam na Unidade de Cuidados Intensivos mais de 48 horas e docu-

mentar no processo clínico” (DGS, 2017, p.1). Esta é uma medida de fácil execução, de baixo 

custo e com possíveis impactos reais na prevenção da pneumonia associada à intubação. Apesar 

das diretrizes e dos benefícios conhecidos dos cuidados de higiene oral ao utente sob intubação 

orotraqueal, estes nem sempre são considerados prioritária pela equipa de enfermagem e nem 

sempre são executados com a segurança presumida. Nos cuidados intensivos, as práticas de 

higiene oral aos utentes intubados demonstram ser marcadamente inconsistentes, o que deter-

mina um elevado risco acrescido de desenvolvimento de pneumonias associadas à intubação 

(Tanguay et al, 2019). Realidade esta presente também em Portugal, tal como demonstra o es-

tudo feito por Marinho (2016), no serviço de cuidados intensivos 1 do Centro Hospitalar do 

Porto, que demonstrou um agravamento significativo do índice de higiene oral, com prolifera-

ção bacteriana significativa e risco de infeção nosocomial associado, ao comparar o momento 

da admissão e sete dias após o internamento, referindo que a prática de higiene oral era realizada 

de uma forma rápida e heterogénea pela equipa de enfermagem. Desta forma, torna-se essencial 

o desenvolvimento de programas educacionais ajustados às necessidades dos Enf.ºs, com vista 

à adoção de comportamentos seguros, baseados em diretrizes da prática clínica (Alja´afreh et 

al, 2019; Tanguay et al, 2019), fundamentando o desenvolvimento de uma prática baseada na 

evidência. 

Agregados aos fatores supracitados, no presente contexto clínico, os utentes que recorrem 

aos cuidados de saúde apresentam todos doença cardiovascular. Os estudos indicam que a pa-

togénese das doenças periodontais e da doença aterosclerótica compartilham múltiplos meca-

nismos de inflamação. A doença periodontal pode influenciar, por via direta, a progressão da 

placa de ateroma, por ação dos microrganismos presentes na boca que invadem locais distantes, 

e por via indireta, ao contribuírem para o aumento dos níveis de mediadores inflamatórios sis-

témicos, lipídicos, hemostáticos e de fatores trombóticos, entre outros (Herrera et al, 2020). 

Perante a evidência científica encontrada, e pelo diagnóstico de situação efetuado, consi-

derou-se pertinente a realização de formação em serviço e desenvolvimento de uma proposta 

de norma de procedimento (fundamentada em evidência científica atual e com lista de auditoria 
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associada), de modo a incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de higiene oral pres-

tados ao utente intubado orotraquealmente (IOT), contribuindo para a diminuição da incidência 

de complicações advindas da presença de tubo orotraqueal, como é o caso da pneumonia e dos 

custos, morbilidades, mortalidade e aumento de dias de internamento hospitalar associados 

(Luckraz et al, 2018). Os programas de treino e ensino aos Enf.ºs, promovem o desenvolvi-

mento dos conhecimentos e da perícia na área dos cuidados de higiene oral aos utentes intuba-

dos, pelo que constam entre os fatores que favorecem a mudança nas práticas dos cuidados 

(Alja’afreh et al, 2018; Khasana et al, 2019; Tanguay et al, 2019;). Neste âmbito, outro dos 

fatores apontados passa necessariamente pelo aumento do compromisso dos Enf.ºs, através da 

introdução de instrumentos padronizados, como é o caso dos protocolos atualizados baseados 

em evidência científica (Collins et al, 2020; Gershohonitch et al, 2020; Wainer, 2020). No en-

tanto, a literatura realça, simultaneamente, as necessidades de monitorização das práticas, para 

que seja possível a consciencialização dos profissionais e a implementação de estratégias que 

visam a sua melhoria (Alja’afreh et al, 2018).  Deste modo, reconhecemos que seria, igualmente 

recomendável, o desenvolvimento da lista de auditoria interna associada à proposta de norma 

de procedimento. 

O desenvolvimento deste projeto vai ao encontro da estratégia nacional para a qualidade 

da saúde, aprovada pelo despacho n.º 5613/2015, ainda em vigor por não ter sido revista, que, 

de entre outras, identifica duas prioridades: a melhoria da qualidade clínica e organizacional, 

através de um conjunto de medidas, que incluem a identificação e disseminação de boas práticas 

e a implementação de mecanismos para a melhoria contínua da qualidade; e o aumento da ade-

são a normas de orientação clínica (Ministério da Saúde, 2015).  

Na área de atuação da enfermagem, este projeto encontra-se inerente ao perfil de compe-

tências comuns do Enf.º especialista, que no domínio da melhoria contínua da qualidade é res-

ponsável pela conceção, gestão e colaboração em programas que garantam a melhoria contínua 

dos cuidados prestados (OE, 2019a). Simultaneamente, insere-se nas competências definidas 

no perfil do EEEMCEPSC, que define que este é responsável por maximizar a prevenção, in-

tervenção e controlo da infeção e da resistência aos antimicrobianos perante a pessoa em situa-

ção crítica e/ou falência orgânica, desenvolvendo a sua ação na “prática baseada nas mais re-

centes evidências, sendo também líder em projetos de formação, assessoria e investigação” 

(OE, 2018, p.19360). É igualmente requerido que, na sua área de atuação, este desenvolva a sua 

prática baseada nos padrões de qualidade na sua área de atuação, ao garantir a máxima eficácia 

na organização dos cuidados de enfermagem, sendo responsável, entre outras medidas, pela 
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revisão de guias de boas práticas no domínio da pessoa em situação crítica; pela participação 

na definição de estratégias de prevenção, intervenção e controlo de infeção e resistência a mi-

crobianos a implementar no contexto da prestação de cuidados; e na segurança dos cuidados 

especializados, ao capacitar as equipas de profissionais na área da prevenção e do controlo da 

infeção associado aos cuidados à pessoa em situação crítica (OE, 2017).  

Face ao exposto, considera-se a escolha da temática para a IPM “cuidados de higiene oral 

na prevenção da pneumonia associada à intubação” se enquadra na busca da segurança e da 

melhoria dos cuidados de enfermagem, no sentido da prevenção e controlo da infeção nos cui-

dados de saúde, na prevenção de complicações e na maximização da excelência do cuidar, atra-

vés da incorporação de conhecimentos científicos na prática baseada em evidência, pela elabo-

ração da proposta de norma de procedimento e da formação em serviço desenvolvidas. Tendo 

como fim a melhoria dos cuidados centrados no utente através da incorporação do conheci-

mento científico na prática diária. 

3.2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO  

Após a apresentação teórica da temática descrevemos a primeira etapa da metodologia de 

projeto, desenvolvida na IPM. O diagnóstico de situação surge como a primeira etapa da meto-

dologia de projeto, através desta é possível a construção cognitiva do problema identificado, o 

conhecimento das causas e o posterior estabelecimento de prioridades (Ruivo et al, 2010). É a 

fase que coaduna com a primeira etapa do MMPBE, em que se identificam as necessidades de 

mudança com os interessados nos resultados (stakeholders), colhendo dados sobre as práticas 

e confirmando a necessidade de mudança com dados externos, reconhecendo o problema. Desta 

forma, na fase inicial do estágio final, a identificação da necessidade de intervenção (que resul-

tou na escolha da temática) surgiu de uma sugestão do Enf.º supervisor clínico tendo em conta 

os cuidados de higiene oral prestados pela equipa de enfermagem da UCIC aos utentes sob 

intubação orotraqueal. Estas práticas eram realizadas, maioritariamente, de forma heterogénea 

e baseada em práticas e métodos empíricos. A escolha da temática foi posteriormente validada 

com o Enf.º Gestor e com a Docente que conduziu a orientação científico pedagógica. Para 

assegurar a pertinência da temática junto da equipa de enfermagem e melhorar a caracterização 

da necessidade identificada elaborou-se um questionário on-line, via Google Forms, (Apêndice 

3) constituído por 4 seções, que nos permitiu traduzir a realidade em dados mensuráveis. Na 

primeira seção foi realizado o esclarecimento do projeto de intervenção e pedido o consenti-
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mento livre e esclarecido para a participação no mesmo aos intervenientes, tendo tido a autori-

zação por 100% dos Enf.ºs da UCIC que acederam ao questionário (dos 27 Enf.ºs da UCIC, 24 

acederam e responderam ao questionário, no entanto, pelos elementos que não responderam se 

encontrarem de baixa prolongada não foram contemplados para os cálculos da amostra, tendo-

se considerado que se constituiu uma  amostra com representatividade de 100%). O esclareci-

mento do projeto e pedido de consentimento vai ao encontro dos princípios que regem a profis-

são, sendo a investigação um dever e um direito dos Enf.ºs em que a garantia do anonimato e 

confidencialidade assumem um papel basilar “entre quem investiga e quem consente em ser 

sujeito do estudo” (Nunes, 2013, p.9).  

Na segunda seção foram recolhidos os dados sociodemográficos da equipa de enfermagem 

da UCIC, já retratados no ponto 1. Na terceira seção foram avaliados os conhecimentos relati-

vos à prevenção da pneumonia associada à intubação, baseados nos feixes de intervenção pre-

conizados pela norma da DGS n.º 021/2015, com especial atenção às particularidades mais 

concretamente associadas aos cuidados de higiene oral do utente sob intubação orotraqueal. 

Dos resultados apurados (Tabela n.º  1) que fundamentam a escolha da temática, destaca-se o 

desconhecimento da norma por 37,5% dos elementos da equipa de enfermagem, com possibi-

lidade de melhoria em relação a diversos feixes de intervenção, sobressaindo o facto de 45,8% 

da amostra referir que existe a necessidade de trocar os circuitos ventilatórios, mesmo que estes 

não se apresentem sujos ou danificados; 16,7% não identifica corretamente a pressão de balão 

do tubo endotraqueal. No que concerne aos cuidados de higiene oral ao utente sob intubação 

orotraqueal, 100% dos inquiridos admitem a pertinência da formação em serviço sobre a temá-

tica. 91,7% desconhecem a existência de protocolos de atuação relativos a este cuidado, resul-

tado que se reflete na heterogeneidade das respostas quando questionados acerca da frequência 

com que são prestados cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal na UCIC 

(25% refere ser executado 1 vez por dia; 29,2% refere ser 2 vezes por dia; 37,5% 3 vezes por 

dia; e somente 8,3% referem que este cuidado é realizado 4 ou mais vezes por dia).  
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Tabela n.º  1 - Resumo dos resultados obtidos no questionário de diagnóstico de situação 
 

Questões colocadas 
  
                     Opções de Resposta 

Sim Não   

Conhece a norma n.º 021/2015 acerca 
dos "feixes de intervenção" de Preven-
ção de Pneumonia Associada à Intuba-
ção? 

62,5% 37,5%   

 0 a 15º 15º a 30º 30º a 45º Não Sei 
A quantos graus deve a cabeceira do 
leito do utente ser mantida como meio 
de prevenção da pneumonia associada à 
intubação? 

0 8,3% 91,7% 0% 

 Sim Não Não Sei  
Os circuitos ventilatórios devem ser 
mantidos sendo somente substituídos 
quando visivelmente sujos ou disfunci-
onantes? 

54,2% 45,8% 0% 
 
 
 

 
0 a 20 cm H20 

20 a 30 cm 
H20 

30 a 50 cm 
H20 

Não Sei 

A que pressão deve ser mantido o tubo 
do balão endotraqueal? 12,5% 83,3% 4,2% 0% 

 Sim Não   
Considera pertinente uma formação so-
bre os cuidados de higiene oral ao 
utente intubado orotraquealmente? 

100% 0%   

 Sim Não   
Tem conhecimento de algum protocolo 
que guie a atuação relativamente aos 
cuidados de higiene oral do utente entu-
bado orotraquealmente? 

8,3% 91,7%   

 
1 vez 2 vezes 3 vezes 

4ou mais ve-
zes 

Quantas vezes por dia é comum, no seu 
serviço realizar higiene oral ao utente 
intubado orotraquealmente? 

25% 29,2% 37,5% 8,3% 

 Gluconato de 
cloro-hexidina 

Cloridrato de 
benzidamina 

Peróxido de 
Hidrogénio 

 

Com que solução está preconizada a re-
alização da higiene oral ao utente intu-
bado orotraquealmente? 

83,3% 12,5% 4,2%  

 

 

Como instrumento de diagnóstico foi também realizada uma análise SWOT (Apêndice 4), 

derivando a sua taxonomia dos componentes: Strenghts, Weakness, Threats & Opportunities2), 

sendo esta uma ferramenta que permite identificar os pontos fortes e fracos (fatores internos) 

 

 
2 Strenghts: Forças; Weakness: Fraquezas; Threats: Ameaças; Opportunities: Oportunidades.  

Fonte: Questionários aplicados. 
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de um plano, projeto, pessoa ou área de atividade e que oportunidades e ameaças (fatores ex-

ternos) se enfrenta para alcançar os objetivos propostos (Gürel & Tat, 2017). Para portenciar o 

sucesso deverá minimizar-se o impacto das fraquezas e ameaças encontradas e tirar o maior 

proveito dos pontos fortes e das oportunidades (Gürel et al, 2017). A utilização desta metodo-

logia possibilita a reflexão e o confronto dos fatores positivos e negativos identificados. Nos 

fatores positivos estão incluídas as forças, que são as vantagens endógenas, e as oportunidades, 

de origem exógena. Nos fatores negativos, englobam-se as fraquezas, consideradas desvanta-

gens internas, e as ameaças que são os constrangimentos provenientes do exterior, que poderão 

causar dano (Ruivo et al., 2010). A sua estrutura tem a forma de quatro quadrantes e agrega os 

fatores descritos. A sua utilização permitiu a reflexão e a tomada de decisão face à situação 

identificada (Apêndice 4). 

Após a contextualização, análise e interpretação dos resultados das ferramentas diagnósti-

cas utilizadas, definiu-se como principal problemática a heterogeneidade nos cuidados de higi-

ene oral prestados aos utentes sob intubação orotraqueal, bem como a necessidade de aumentar 

os conhecimentos acerca desta temática na equipa de enfermagem, por forma a contribuir para 

uma prática baseada na evidência. Desta forma, definimos como estratégias o desenvolvimento 

de uma proposta de norma de procedimento, com lista de auditoria associada, e a realização de 

formação fundamentada em evidência científica atualizada à equipa de enfermagem da UCIC, 

por forma a contribuir para a segurança e qualidade dos cuidados de higiene oral prestados aos 

utentes intubados orotraquealmente. 

3.3. OBJETIVOS  

Os objetivos servem como guia orientador dos resultados que se pretendem alcançar com 

a intervenção programada, trata-se de uma forma de focar o problema que o projeto se propõe 

resolver, devendo estes ser claros, concisos, exequíveis e mensuráveis (Ruivo et al, 2010). Estes 

devem ser formulados do objetivo geral, como enunciador da ação major a desenvolver para 

obter o resultado esperado, para os objetivos específicos, como indicadores de conhecimento e 

aptidões a alcançar (Ruivo et al, 2010). Desta forma, partindo do diagnóstico de situação e da 

problemática identificada, definimos como objetivo geral:  

- Promover os cuidados de higiene oral ao utente Intubado Orotraquealmente [IOT] na 

UCIC, de acordo com a evidência científica atual. 

De forma a concretizar o objetivo geral foram definidos como objetivos específicos: 
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- Atualizar conhecimentos sobre cuidados de higiene oral ao utente IOT, de acordo com a 

evidência científica mais recente; 

- Introduzir uma abordagem padronizada e estruturada relativamente aos cuidados de higi-

ene oral ao utente IOT, sob a forma de norma de procedimento; 

- Construir uma lista de auditoria interna para avaliação da norma de procedimento de cui-

dados de higiene oral ao utente IOT;  

- Apresentar uma proposta de otimização dos registos de enfermagem acerca dos cuidados 

de higiene oral ao utente IOT;  

- Divulgar os instrumentos construídos no projeto. 

Inerente ao MMPBE escolhido para guiar a prática dos cuidados e ao próprio desenvolvi-

mento do presente relatório, esta etapa insere-se ainda na primeira etapa, em que após a identi-

ficação do problema, se identificam as necessidades de mudança nas intervenções tendo em 

vista os resultados esperados.  

3.4. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO  

Após o diagnóstico de situação e posterior estruturação dos objetivos a alcançar surge, na 

terceira etapa da metodologia de projeto, o planeamento. Esta é a etapa onde são delineadas as 

atividades/estratégias necessárias para alcançar os objetivos definidos, identificando-se os re-

cursos, a metodologia de pesquisa e o respetivo cronograma (Ruivo et al, 2010). Pela sinergia 

existente entre esta fase e a que lhe prossegue, a execução, optou-se por realizar a sua caracte-

rização em simultâneo. A fase de execução consiste na materialização do planeamento, da pas-

sagem da teoria à ação prática das atividades propostas (Ruivo et al, 2010).  

Para formalizar e dar início à intervenção pretendida, foi desenvolvido e apresentada uma 

proposta de projeto de implementação da IPM (Apêndice 5), com o respetivo cronograma 

(Apêndice 6) e questionários previstos (Apêndice 7), ao Exmo. Sr.º Enf.º Gestor da UCIC, ao 

Exmo. Sr.º Dr. Diretor Clínico da UCIC, ao Exmo. Sr.º Enf.º Supervisor Clínico e à Exma. Sr.ª 

Prof.ª Dra. Orientadora de Estágio. Após pequenas reformulações e anuência dos mesmos, apre-

sentou-se a proposta de projeto de implementação final e os inerentes pedidos de autorização 

ético-legais institucionais previsto na Norma Hospitalar n.º 13/CHUA (CHUA, 2019). Uma vez 

que a realização de trabalhos académicos numa instituição tem que estar devidamente autori-

zada por quem tem responsabilidade e representação na instituição (Nunes, 2013). Estes pedi-

dos concretizaram-se através da apresentação dos seguintes documentos normalizados: 
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- Folha de rosto apresentada ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento [CFIC] 

do CHUA (Apêndice 8); 

- Pedido de autorização institucional à Exma. Sr.ª Presidente do Conselho de Administração e 

respetivo Exmo. Sr.º Presidente da Comissão de Ética para a Saúde do CHUA (Apêndice 9 ); 

- Pedido de autorização ao Exmo. Sr.º Enf.º Gestor da UCIC do CHUA-UHF (Apêndice 

10); 

- Pedido de autorização ao Exmo. Sr.º Dr. Diretor da UCIC do CHUA (Apêndice 11); 

- Termo de responsabilidade do Exmo. Sr.º Enf.º Supervisor Clínico (Apêndice 12); 

- Termo de responsabilidade da Exma. Sr.ª Prof.ª Dra. Orientadora M.C.M.P.M (Apêndice 

13); 

- Termo de responsabilidade da aluna e investigadora principal (Apêndice 14); 

- Declaração do comprovativo de matrícula (Apêndice 15). 

No desenvolvimento do estágio final foram planeadas as intervenções e considerou-se per-

tinente a introdução da mesma tipologia de questionário, que se encontrava planeado (pós-for-

mação) no momento pré formativo (Apêndice 16) tendo sido efetuado, através do CFIC do 

CHUA, pedido para a aplicação do mesmo à Exma. Sr.ª Presidente do Conselho de Adminis-

tração e respetivo Exmo. Sr.º Presidente da Comissão de Ética para a Saúde, de forma a termos 

dados que permitissem comparar o momento pré e pós formação relativamente aos conteúdos 

planeados para a sessão de formação.  

Por forma a ir ao encontro do solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja foi igualmente 

apresentado pedido de parecer normativo, relativo a estudos de investigação à Comissão de 

Ética, onde se justificou a proposta de projeto, os seus objetivos e metodologia (Apêndice 17) 

Os pedidos efetuados tiverem diferimento pelo Conselho de Administração e respetiva Co-

missão de Ética para a Saúde do CHUA (Apêndice 18), bem como por parte da Comissão de 

Ética do Instituto Politécnico de Beja (Apêndice 19).   

Ainda durante a fase de planeamento e desenvolvimento do projeto considerou-se ade-

quada e necessária uma secção que visou o consentimento informado, livre e esclarecido, bem 

como a preocupação da manutenção do anonimato e confidencialidade inerentes à participação 

dos intervenientes no projeto, tendo esta seção sido inserida em todos os questionários preen-

chidos pelos mesmos, tal como já evidenciado. 

Perspetivando o cumprimento dos objetivos delineados para o projeto, já apresentados no 

ponto 3.3. do presente relatório, durante a fase de planeamento foram planeadas e posterior-
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mente realizadas um conjunto de intervenções (fase de execução), tendo sido definidos indica-

dores de avaliação para cada objetivo específico. Deste modo, para cumprir com o objetivo 

específico:  

 “Introduzir uma abordagem padronizada e estruturada relativamente aos cuidados 

de higiene oral ao utente IOT, sob a forma de norma de procedimento” planearam-se as 

seguintes atividades:  

- Pesquisa bibliográfica atualizada, em bases de dados científicas, subordinada ao tema 

cuidados de higiene oral aos utentes sob intubação orotraqueal; 

- Realização de uma revisão sistemática da literatura sobre os fatores que influenciam a 

prestação de cuidados de higiene oral aos utentes IOT nas unidades de cuidados intensivos 

(Apêndice 27); 

- Consulta de bases de dados científicas e documentos orientadores da prática sobre os 

cuidados de higiene oral aos utentes sob IOT; 

- Conceção de uma proposta de norma de procedimento sobre os cuidados de higiene oral 

aos utentes IOT fundamentada em evidência científica atual; 

- Discussão e revisão da proposta de norma de procedimento com o Enf.º Supervisor Clí-

nico, Enf.º Gestor da UCIC, Docente Orientadora, Diretor Clínico, Enf.ºs da UCIC, Enf.ª Ges-

tora GCL-PPCIRA e Enf.ª Supervisora da UCIC; 

- Formulação da proposta final de norma de procedimento dos cuidados de higiene oral ao 

utente sob intubação orotraqueal (Apêndice 20); 

- Criação de esquema resumo dos cuidados de higiene oral, passível de ser consultado du-

rante a prestação de cuidados ao utente IOT (Apêndice 20);  

- Submissão da proposta final da norma de procedimento sobre os cuidados de higiene oral 

ao utente sob intubação orotraqueal para apreciação ao Conselho de Administração do CHUA 

e ao Comité Científico da Área de Enfermagem Médico Cirúrgica do CHUA; 

- Preparação de uma formação em serviço, subordinada ao tema cuidados de higiene oral 

ao utente IOT (Apêndice 21); 

Recursos humanos: Enf.º Supervisor Clínico; Enf.º Gestor; Diretor Clínico da UCIC; Do-

cente Orientadora; Enf.ª Gestora do GCL-PPCIRA; Enf.ª Supervisora da UCIC. 

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia (bases de dados científicas, normas e pro-

tocolos); computador; internet. 

Indicadores de avaliação:  
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- Criação de uma proposta de norma de procedimento sobre os cuidados de higiene oral ao 

utente sob intubação orotraqueal e, se necessário, adaptação da mesma de acordo com o feed-

back recebido pela equipa da UCIC; 

 

Para cumprir com o objetivo específico: “Construir uma lista de auditoria interna para 

avaliação do cumprimento da norma de procedimento de cuidados de higiene oral ao 

utente intubado orotraquealmente” foram planeadas as seguintes atividades: 

- Realização de pesquisa bibliográfica atualizada, em bases de dados científicas, subordi-

nada ao tema cuidados de higiene oral aos utentes IOT; 

- Construção de uma lista de auditoria interna associada à norma de procedimento criada, 

que permita a avaliação dos cuidados de higiene oral prestados ao utente IOT; 

- Discussão e revisão da proposta de norma de procedimento com o Enf.º Supervisor Clí-

nico, Enf.º Gestor da UCIC, Docente Orientadora, Diretor Clínico, Enf.ºs da UCIC, Enf.ª Ges-

tora do GCL-PPCIRA e Enf.ª Supervisora da UCIC; 

- Formulação da proposta final da lista de auditoria interna associada à norma de procedi-

mento dos cuidados de higiene oral ao utente IOT (Apêndice 22); 

- Submissão da proposta final da lista de auditoria interna associada à norma de procedi-

mento sobre os cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal para apreciação ao 

Conselho de Administração do CHUA e ao Comité Científico da Área de Enfermagem Médico 

Cirúrgica do CHUA; 

Recursos humanos: Enf.º Supervisor Clínico; Enf.º Gestor; Diretor Clínico da UCIC; Do-

cente Orientadora; Enf.ª Gestora do GCL-PPCIRA; Enf.ª Supervisora da UCIC. 

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia (bases de dados científicas, normas e pro-

tocolos); computador; internet. 

Indicadores de avaliação:  

- Criação de uma proposta de lista de auditoria interna associada à norma de procedimento 

sobre os cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal e, se necessário, adapta-

ção da mesma de acordo com o feedback recebido pela equipa da UCIC; 

 

Relativamente aos objetivos específicos: “Atualizar conhecimentos sobre cuidados de 

higiene oral ao utente intubado orotraquealmente, de acordo com a última evidência ci-

entífica” e “Divulgar os instrumentos construídos no projeto”, foram planeadas as seguintes 

intervenções:  
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- Realização de pesquisa bibliográfica atualizada, em bases de dados científicas, subordi-

nada ao tema cuidados de higiene oral aos utentes sob intubação orotraqueal; 

- Construção de uma norma de procedimento, fundamentada na mais recente evidência 

científica, sobre os cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal (Apêndice 20);  

- Construção de uma lista de auditoria interna associada à norma de procedimento criada, 

que permita a avaliação dos cuidados de higiene oral prestados ao utente sob intubação orotra-

queal (Apêndice 22); 

- Criação de esquema resumo dos cuidados de higiene oral, passível de ser consultado du-

rante a prestação de cuidados ao utente IOT (Apêndice 20);  

- Programação da formação em serviço, junto do responsável pela formação em serviço da 

UCIC, subordinada ao tema do projeto, onde se inclui a apresentação dos instrumentos desen-

volvidos; 

- Elaboração de plano de sessão do momento formativo (Apêndice 23); 

- Divulgação da formação em serviço; 

- Agendamento da formação em serviço junto do CFIC do CHUA;  

- Aplicação de questionário de avaliação de conhecimentos pré-formação (Apêndice 16); 

- Realização de formação em serviço subordinada ao tema desenvolvido; 

- Simulação prática com recurso a vídeo durante formação em serviço, acerca dos cuidados 

de higiene oral ao utente intubado, baseados na proposta de norma de procedimento e lista de 

auditoria interna construída; 

- Aplicação de questionário de conhecimentos pós-formação (Apêndice 24); 

Recursos humanos: Enf.º Supervisor Clínico; Enf.º Gestor; Docente Orientadora; Enf.º 

responsável pela formação em serviço da UCIC;  

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia (bases de dados científicas, normas e pro-

tocolos); Sala de formação do CFIC; Material audiovisual da sala de formação; 

Indicadores de avaliação:  

- Divulgação, apresentação e adaptação da proposta de norma de procedimento e lista de 

auditoria interna associada acerca dos cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotra-

queal; 

 

 Relativamente ao objetivo específico “Apresentar uma proposta de otimização dos re-

gistos de enfermagem acerca dos cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraque-

almente”, foram delineadas as seguintes atividades: 
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- Envio da proposta de norma de procedimento e lista de auditoria interna para o Enf.º 

Gestor e Enf.ª Supervisora da UCIC, via correio eletrónico; 

- Reunião com o Enf.º Gestor e Enf.ª Supervisora da UCIC para validação e aceitação da 

proposta de norma de atuação e lista de autoria interna desenvolvidas; 

- Reunião com a Enf.ª Supervisora da UCIC para incorporação da proposta de norma de 

procedimento e inerente proposta de avaliação da cavidade oral (Apêndice 25) nos registos 

informáticos de enfermagem (plataforma SClínicoÒ);  

Recursos humanos: Enf.º Supervisor Clínico; Enf.º Gestor; Docente Orientadora; Enf.ª 

Supervisora da UCIC. 

Recursos materiais e tecnológicos: Proposta de norma de procedimento e lista de audito-

ria interna desenvolvidas; computador; internet. 

Indicadores de avaliação:  

- Inclusão da proposta de norma de procedimento (Apêndice 20) na aplicação informática 

SClínicoÒ; 

- Inclusão da proposta de avaliação da cavidade oral (Apêndice 25) ao utente IOT na apli-

cação informática SClínicoÒ; 

 

O desenvolvimento desta fase da metodologia de projeto teve em consideração as etapas 2, 

3 e 4 definidas pelo MBPE, tendo sido realizada uma localização, análise crítica e síntese das 

melhores evidências científicas encontradas, avaliando os riscos e os benefícios de alteração 

das práticas atuais. Para a sua concretização foi desenvolvido, juntamento com o projeto de 

implementação da IPM, um cronograma (Apêndice 6) que nos permitiu programar as diferentes 

fases da metodologia de projeto e gerir o conjunto de atividades programadas para o seu desen-

volvimento e implementação, tendo em consideração os recursos disponíveis e a janela tempo-

ral em que o estágio final se desenrolou. Apesar do seu planeamento foram necessários alguns 

ajustes que se prenderam com o desenvolvimento dos instrumentos (proposta de norma de pro-

cedimento e lista de auditoria interna associada), a compatibilidade de horário entre aluno e 

supervisor clínico, e o melhor período considerado para a ação de formação, tendo em conside-

ração as restrições envolvidas no número de elementos possíveis para a ação de formação ins-

tituídas pela situação excecional de saúde pública. Deste modo, foi desenvolvido o cronograma 

final que reflete as atividades desenvolvidas e o tempo real do desenvolvimento das mesmas 

(Apêndice 26). 
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3.5. AVALIAÇÃO  

A avaliação consiste no momento de inspeção do trabalho realizado, com a consequente 

verificação do atingimento dos objetivos definidos inicialmente (Ruivo et al, 2010). No fundo, 

é a etapa onde é realizado o balanço entre aquilo que se programou e o que se atingiu, sendo 

equiparada à 5ª etapa do MMPBE. Esta etapa pode ser realizada através de instrumentos de 

avaliação definidos, do qual fazem parte os questionários, as entrevistas e as entrevistas em 

grupo (Ruivo et al, 2010). Desta forma, para proceder à avaliação da IPM desenvolvida recor-

rer-se-á à análise dos objetivos e dos indicadores propostos no capítulo anterior. 

 

Objetivo específico:  

 - “Introduzir uma abordagem padronizada e estruturada relativamente aos cuidados de hi-

giene oral ao utente intubado orotraquealmente, sob a forma de norma de procedimento” 

- Indicadores de avaliação: - Criação de uma proposta de norma de procedimento sobre 

os cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal e, se necessário, adaptação da 

mesma de acordo com o feedback recebido pela equipa da UCIC; 

  

Foi desenvolvida a proposta de norma de procedimento sobre os cuidados de higiene oral 

ao utente sob intubação orotraqueal (Apêndice 20), fundamentada em evidência científica atual, 

tal como evidenciado no capítulo anterior. A estrutura da proposta de noma de procedimento 

teve em consideração as configurações das normas da instituição hospitalar, as recomendações 

para a elaboração de guias orientadores da boa prática de cuidados da OE (OE, 2007) e a estru-

tura das normas de orientação clínica desenvolvidas pela DGS. Deste modo, na proposta de 

norma de procedimento acerca dos cuidados de higiene oral ao utente IOT (Apêndice 20) rea-

lizou-se uma pequena introdução que realça a importância deste cuidado, seguindo-se os obje-

tivos da criação da norma e as informações gerais do procedimento. Incluiu-se algumas orien-

tações pertinentes quanto à realização da técnica, explanaram-se os recursos necessários para o 

desenvolvimento da mesma e apresentou-se a descrição da atuação, que teve como objetivo 

esclarecer a realização da técnica. Por fim, apresentaram-se a justificação das recomendações 

associadas ao procedimento, baseadas em evidência científica atual e os respetivos níveis de 

evidência que as fundamentam.  

Para as pesquisas bibliográficas da proposta de norma de procedimento foram consideradas 

normas desenvolvidas pela DGS, no que concerne aos feixes de intervenção da prevenção da 

pneumonia associada à intubação (Norma n.º 021/2015, atualizada a 30/05/2017, DGS, 2017), 
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bem como da prevenção e controlo de colonização e infeção por Staphylococcus Aureus Resis-

tente à Meticilina (MRSA) (norma n.º 018/2014, atualizada a 27/04/2015, DGS, 2015a). Foram 

contempladas pesquisas nas bases de dados científicas referente à temática (tendo sido consi-

derados artigos, maioritariamente, publicados nos últimos três anos), e guidelines desenvolvi-

das por entidades credíveis. Visando reunir o conhecimento mais recente e pertinente relativa-

mente à temática em foco e ir ao encontro dos objetivos preconizados pelo curso de mestrado, 

foi ainda realizada uma revisão sistemática da literatura (Apêndice 27), através da metodologia 

preconizada pelo The Joaanna Briggs Institute, que alicerçou a pertinência dos objetivos a al-

cançar. Uma vez que, tal como já evidenciado, o desenvolvimento de programas de treino e 

ensino aos Enf.ºs (Alja’afreh et al, 2018; Khansana et al, 2019; Tanguay et al, 2019), bem como 

a introdução de protocolos atualizados (baseados em evidência científica) (Collins et al, 2020; 

Gershohonitch et al, 2020; Wainer, 2020) e a monitorização das práticas (Alja’afreh et al, 2018), 

se enquadram dentro das estratégias evidenciadas pela literatura como eficazes para a melhoria 

dos cuidados de higiene oral prestados aos utentes intubados orotraquealmente.  

Após a sua elaboração, a mesma foi apresentada ao Enf.º Supervisor Clínico, à Docente 

Orientadora, ao Enf.º Gestor da UCIC, ao Diretor Clínico da UCIC e à Enf.ª Gestora do GCL-

PPCIRA, tendo sido posteriormente apresentada na formação em serviço para apreciação da 

equipa de enfermagem. Após validação de todos os intervenientes mencionados foi apresentada 

à Enf.ª Supervisora da UCIC, tendo a mesma sugeridas pequenas alterações que foram contem-

pladas na proposta de norma finalizada (Apêndice 20). A seu pedido, a posposta de norma de 

procedimento, bem como os esquemas resumo, foram enviados via email institucional, tendo a 

Srª Enf.ª Supervisora referido que, dada a pertinência da temática e o teor e qualidade dos ins-

trumentos produzidos, estes seriam submetidos à Direção de Enfermagem, ao Conselho de Ad-

ministração do CHUA, bem como ao Comité Científico da Área de Enfermagem Médico Ci-

rúrgica do CHUA (recentemente formada, sob a circular informativa hospitalar nº77/2021 de 

11 de Maio (CHUA, 2021b)), para possível futura implementação formal, não só ao nível da 

UCIC mas também de outros serviços do centro hospitalar. 

Atualmente a proposta de norma de procedimento encontra-se implementada informal-

mente na UCIC, pela pessoa do Sr.º Enf.º Gestor, aguardando feedback formal dos respetivos 

organismos identificados.  

Face ao apresentado considera-se que o objetivo inicialmente proposto foi atingido. 

Objetivo Específico: 
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“Construir uma lista de auditoria interna para avaliação do cumprimento da norma de pro-

cedimento de cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente” 

- Indicador de avaliação: - Criação de uma proposta de lista de auditoria interna associada 

à norma de procedimento sobre os cuidados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal 

e, se necessário, adaptação da mesma de acordo com o feedback recebido pela equipa da UCIC; 

 

Após formulação da proposta de norma de procedimento foi desenvolvida a respetiva lista 

de auditoria interna (Apêndice 22), que tem como objetivo possibilitar a avaliação criteriosa 

dos cuidados prestados durante a prestação de cuidados de higiene oral aos utentes intubados 

orotraquealmente e permitir o conhecimento relativo ao cumprimento da norma, possibilitando 

identificar e atuar sob hipóteses de melhoria a médio e longo prazo. Uma vez que, para além da 

promoção da mudança nas práticas de cuidados, de acordo com a evidência científica, é neces-

sária a monitorização e análise periódica dos dados, tornando possível a evidência exata dos 

indicadores definidos (Larrabee, 2011). 

Após formulação da lista de auditoria interna, a mesma foi submetida para apreciação ao 

Enf.º Supervisor Clínico, à Docente Orientadora, ao Enf.º Gestor da UCIC, à Enf.ª Gestora do 

GCL-PPCIRA e à Enf.ª Supervisora da UCIC. Nesta formulação destaca-se o papel fulcral que 

a Enf.ª Gestora do GCL- PPCIRA, pela atenção que dispensou à revisão do instrumento. No 

que concerne à sua implementação, a mesma aguarda, igualmente, aceitação pela Direção de 

Enfermagem, pelo Conselho de Administração e pelo Comité Científico da Área de Enferma-

gem Médico Cirúrgica do CHUA, tendo já sido submetida à supervisão de enfermagem da 

UCIC. 

Pelo exposto, tendo em conta o objetivo formulado e o indicador de avaliação delineado, 

consideramos ter atingido o objetivo traçado.  

Objetivo Específico: 

“Atualizar conhecimentos sobre cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraqueal-

mente, de acordo com a última evidência científica” e “Divulgar os instrumentos construídos 

no projeto”, 

- Indicador de avaliação: - Divulgação, apresentação e adaptação da proposta de norma 

de procedimento e lista de auditoria interna associada acerca dos cuidados de higiene oral ao 

utente sob intubação orotraqueal; 

Para ir ao encontro dos objetivos supramencionados, tendo em consideração a 4ª Etapa do 

MMPBE que tem como objetivo a promoção da mudança da prática, foi desenvolvida, planeada 
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e programada a realização do momento formativo. A formação em serviço é considerada um 

instrumento fundamental à continuidade dos processos educativos, contribuindo para o desen-

volvimento profissional dos enfermeiros, dos serviços e das organizações, pretendendo resolver 

problemas reais da prática dos cuidados de enfermagem. Na enfermagem é referenciada como 

um meio essencial ao desenvolvimento do enfermeiro, sendo a competência e o aperfeiçoa-

mento profissional um dos valores universais que regem a profissão, no seu Código Deontoló-

gico, contribuindo para a melhoria contínua dos cuidados prestados (Assembleia da República 

[AR], 2015). 

A formação em serviço foi planeada através do desenvolvimento de um plano de sessão 

(Apêndice 23) onde se apresentaram os objetivos, os conteúdos programáticos a abordar, os 

métodos pedagógicos planeados, bem como os recursos a serem utilizados, o tempo planeado 

para cada fase e os instrumentos de avaliação. Este plano de sessão foi enviado para o CFIC 

para apreciação pelo núcleo de formação em enfermagem e para o enfermeiro responsável pela 

formação em serviço da UCIC e da Cardiologia, tendo sido integrada no programa de formação 

de 2021 da equipa, dando direito a certificado de formação emitido pelo CFIC do CHUA. Após 

aceitação dos mesmos foi desenvolvido póster de divulgação da formação pelo Enf.º responsá-

vel da formação, por forma a cumprir com as novas diretrizes da instituição, afixado em sala de 

trabalho e divulgada informação nos grupos fechados das redes sociais dos profissionais envol-

vidos. Foi também disponibilizada folha de inscrição na formação (colocada em dossier de ser-

viço) por forma a atender ao número de elementos recomendados pelo CFIC, tendo em conta 

as regras de segurança instituídas durante o período pandémico em que a mesma decorreu (24 

de maio de 2021). 

Na fase final do ensino clínico encontravam-se previstas um conjunto de alterações na di-

nâmica estrutural da equipa de enfermagem que a compunha, encontrando-se prevista a inte-

gração de vários elementos novos (pertencentes à equipa de cardiologia) na UCIC. Como tal, 

sob sugestão do Enf.º responsável pela formação e aprovação e estímulo do Enf.º Gestor foi 

dada a oportunidade aos elementos que pertencessem à Cardiologia e que ambicionassem, a 

oportunidade de participar na respetiva formação em serviço. Deste modo, apesar de se encon-

trar programada a ação de formação para os elementos da equipa de enfermagem da UCIC foi 

também contemplada a equipa da Cardiologia nas ações de formação desenvolvidas. 

Para concretização da formação em serviço foi contactado o núcleo de formação em enfer-

magem e agendadas salas apropriadas ao momento formativo, tendo-se dividido o número de 

interessados por 2 grupos (um no grupo da manhã e outro no grupo da tarde), de forma a cumprir 
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com as regras de segurança inerentes ao estado pandémico. A ação de formação desenvolvida 

teve como base uma apresentação de diapositivos em Microsoft Office PowerPointÒ (Apêndice 

21), onde se realizou uma contextualização académica e científica da temática do projeto (cui-

dados de higiene oral ao utente sob intubação orotraqueal), tendo-se apresentado evidência atual 

que justifica a atuação em conformidade com os instrumentos desenvolvidos. Inicialmente en-

contrava-se preconizado um momento de carácter prático, no final da formação, tendo este sido 

adaptado e substituído por um vídeo demonstrativo por forma a diminuir o contacto entre os 

formandos, formadores e utentes, necessários à situação excecional de saúde. A realização da 

demonstração em formato de vídeo tem a vantagem de permitir a sua consulta em qualquer 

momento, quer pelos formandos que assistiram à formação como por aqueles que por algum 

motivo não estiveram presentes, mas tencionam ir ao encontro dos cuidados preconizados na 

norma de procedimento e respetiva lista de auditoria interna desenvolvida. 

Para complementar a formação foi igualmente apresentado um conjunto de esquemas re-

sumo que sintetizam os conhecimentos transmitidos, passíveis de serem afixados na UCIC 

(Apêndice 20), bem como junto dos ventiladores disponíveis da mesma (Apêndice 28). A im-

plementação de esquemas resumo e de imagens alusivas aos cuidados tem como objetivo resu-

mir, relembrar e estimular a prestação de cuidados de higiene oral ao utente IOT segundo a 

norma de atuação desenvolvida, tendo sido uma das estratégias implementadas por outros au-

tores no mesmo tipo de cuidados (Khasanah et al, 2019; Quinn & Baker, 2015). 

Com o desenvolvimento da formação em serviço foi possível a interação entre os forman-

dos, com discussão e reflexão da temática e dos instrumentos desenvolvidos, tendo sido susten-

tada, por unanimidade, a necessidade de melhoria das práticas. No que concerne à avaliação 

dos conhecimentos adquiridos em formação foi desenvolvido e aplicado questionário (pré e pós 

formação) (Apêndice 16) através de formulário Google Forms, disponibilizado através de 

grupo fechado em rede social no dia da formação. Foi igualmente desenvolvido e aplicado 

questionário de avaliação da sessão de formação (Apêndice 29) tendo em vista possibilidades 

de melhoria futuras. O resultado dos questionários aplicados será divulgado no capítulo se-

guinte do presente relatório. 

Face ao mencionado consideramos ter atingido o indicador de avaliação delineado e ter 

atingido os objetivos supramencionados.  

Objetivo Específico: 

“Apresentar uma proposta de otimização dos registos de enfermagem acerca dos cuidados 

de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente” 
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- Indicador de avaliação: - Inclusão da proposta de norma de procedimento na aplicação 

informática SClínicoÒ; 

- Inclusão da proposta de avaliação da cavidade oral ao utente IOT na aplicação informática 

SClínicoÒ; 

 

Tendo em vista a melhoria dos registos inerentes à prática de cuidados de higiene oral e a 

sua adequação em conformidade à proposta de norma desenvolvida, foi sugerida a implemen-

tação do procedimento apresentado na proposta de norma na plataforma informática SClínicoÒ, 

associada ao diagnóstico de enfermagem: “Autocuidado Higiene: Comprometido”, aquando da 

realização da intervenção já existente “Lavar a Boca” ao utente IOT. Foi também sugerida a 

introdução da intervenção “Avaliação da cavidade oral” a todos os utentes, uma vez que esta 

intervenção não se encontra contemplada, nem em vigor, no planeamento do plano de cuidados 

preconizado para os cuidados de enfermagem da UCIC. A proposta de registo desenvolvida 

contempla a avaliação de todas as estruturas que compõe a cavidade oral (Lábios, Língua, Den-

tes, Bochechas, Palatos e Saliva), tendo sido baseada na ferramenta Mouth Care Assessment 

(Doshi, 2019), desenvolvida e aplicada no National Health Service (NHS). Sendo a avaliação 

da cavidade oral, o seu registo, bem como o registo das intervenções efetuadas uma das estra-

tégias evidenciadas pela literatura como essenciais à planificação, continuidade e adequação 

das práticas de cuidados à especificidade e à evolução de cada utente (Bhavika et al, 2019; 

Collins et al, 2020;).  

Para a concretização deste objetivo foram apresentadas e enviadas a proposta de norma de 

procedimento com a respetiva descrição da técnica (Apêndice 20) e a proposta de registo para 

avaliação da cavidade oral (Apêndice 25) ao Enf.º Supervisor Clínico, ao Enf.º Gestor da UCIC, 

bem como à Enf.ª Supervisora da UCIC. Em entrevista com a Enf.ª Supervisora da UCIC a 

mesma referiu que seria comunicado à Enf.ª responsável pela parametrização em sistema SClí-

nicoÒ. No entanto, achou-se pertinente esperar pela aprovação formal do Conselho de Admi-

nistração e do Comité Científico da Área de Enfermagem Médico Cirúrgica do CHUA dos 

instrumentos desenvolvidos para posterior incorporação dos respetivos registos em sistema in-

formático.  

De acordo com o objetivo delineado, consideramos que o suprimos parcialmente, tendo em 

vista que desenvolvemos os instrumentos necessários à construção de registos fidedignos, as-

sociados ao diagnóstico de enfermagem: “Autocuidado Higiene: Comprometido”, que incluem 

as intervenções “Lavar a Boca” e “Avaliar a Cavidade Oral”. No entanto, por motivos externos, 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

69 
 

 

os mesmo ainda não foram incorporados no sistema SClínicoÒ, tal como se previa nos indica-

dores de avaliação divulgados.  

3.6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Concluída a avaliação dos objetivos propostos no desenvolvimento do projeto de interven-

ção major, segue-se a divulgação de resultados da IPM que se afigura na redação do presente 

relatório. A sua redação tem como objetivo descrever o caminho percorrido para a resolução da 

necessidade identificada no serviço onde o estágio final decorreu, identificando os intervenien-

tes e as estratégias utilizadas para colmatá-la (Ruivo et al, 2010).  

Ainda nesta etapa é importante apresentar uma reflexão sobre o impacto na equipa de en-

fermagem e consequentemente na possibilidade de melhoria da prestação dos cuidados. Neste 

sentido, pretende-se realizar uma síntese dos resultados obtidos ao longo de todo o desenvolvi-

mento da intervenção e realizar um paralelismo com os resultados esperados, definidos aquando 

da realização da proposta de projeto de intervenção (Apêndice 20). Neste sentido, inicialmente 

havíamos proposto a aprovação da norma, da lista de auditoria interna e da proposta de registos 

dos cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente por parte da hierarquia do 

serviço, resultado este que já explanamos no ponto anterior. Definimos ainda como indicador 

de resultado que 80% da equipa de enfermagem demonstrasse atualização de conhecimentos na 

área dos cuidados de higiene oral ao utente IOT, na intenta que estes conhecimentos se reflitam, 

a longo prazo, na prática dos cuidados de higiene oral ao utente intubado. Contribuindo para a 

possível diminuição da pneumonia associada à intubação, das comorbilidades a esta associadas, 

na redução dos dias de internamento e na promoção do conforto e bem-estar do utente intubado.  

Neste sentido, importa refletir sobre os questionários desenvolvidos e aplicados que inci-

diram sobre os conhecimentos pré e pós formação dos formandos. Importa voltar a mencionar 

que os resultados esperados foram definidos quando a amostra considerada seria a equipa de 

enfermagem da UCIC, tendo sido posteriormente alargada a toda a equipa de enfermagem da 

Cardiologia e da UCIC. Devido ao contexto pandémico a ação de formação encontrou-se limi-

tada a 12 elementos em sala, tendo-se optado por realizar 2 ações de formação no mesmo dia 

(turno da manhã e da tarde) para aumentar a possibilidade a um maior número de elementos 

assistirem. Compareceram na formação 16 elementos da equipa de enfermagem (n=16) e 3 

alunos da licenciatura (que não integraram a amostra e não responderam aos questionários). Na 

generalidade da amostra incluída (excluindo os elementos de baixa prolongada e os elementos 

em férias), tiveram presentes 61% dos elementos da equipa de enfermagem. Dos formandos 
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presentes da equipa de enfermagem, 37,5% (n=6) foram elementos que prestam cuidados ape-

nas no internamento de cardiologia e 62,5% (n=10) prestam cuidados na UCIC. Da amostra 

inicialmente estudada, referente à equipa de enfermagem da UCIC, compareceram na formação 

10 elementos, tendo uma representatividade de 42% da amostra inicial. 

A totalidade dos formandos (n=16) respondeu aos questionários aplicados. Deste modo, na  

Tabela n.º  2 encontram-se o resumo dos resultados dos questionários de conhecimentos apli-

cados no dia da formação, antes e após o desenvolvimento das ações de formação.  

 

Tabela n.º  2 - Resumo dos resultados obtidos nos questionários de avaliação de conhecimentos, 
antes e após ação de formação. 

 
 
 Antes da Formação Após Formação 

Questões colocada 
 
                                                 Resposta 

Corretas Erradas 
Não 
Sabe 

Corretas Erradas 

A pneumonia associada à intubação surge, 
habitualmente, antes das 48 horas de intuba-
ção orotraqueal. 

52,9% 23,5% 23,5% 88,2% 11,8% 

Considera os cuidados de higiene oral ao 
utente intubado uma prioridade nos cuidados 
de enfermagem? 

100%   100%  

É recomendada a avaliação da cavidade oral 
a todos os utentes intubados orotraqueal-
mente? 

100%   100%  

Nos cuidados de higiene oral ao utente intu-
bado recomenda-se a limpeza mecânica com 
escova de dentes e pasta dentífrica. 

23,5% 52,9% 23,5% 100%  

Nos cuidados de higiene oral ao utente intu-
bado é recomendada a utilização de bastões 
de espuma com sistema de aspiração e hidra-
tação das mucosas com que frequência?  

23,5% 64,7% 11,8% 58,8% 41,2% 

Uma das recomendações emanadas pela 
DGS nos cuidados de higiene ao utente intu-
bado orotraquealmente prende-se com a uti-
lização de gluconato de cloro-hexidina. Em 
que concentração? 

35,3% 23,5% 41,2% 100%  

Um dos cuidados associados à prevenção da 
pneumonia associada à intubação é a manu-
tenção da pressão de cuff, igualmente reco-
mendada associada aos cuidados de higiene 
oral. A que pressão deve ser mantido o cuff 
do balão endotraqueal? 

58,8% 11,8% 29,4% 100%  

Associados aos cuidados de higiene oral de-
verá manter-se a cabeceira do leito da cama 
em que posição? 

88,2% 11,8%  100%  

Considera que é necessário o reposiciona-
mento do tubo endotraqueal no utente intu-
bado orotraquealmente? 
 

23,5% 53% 23,5% 82,4% 17,6% 
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Considera que a aspiração supracuff no 
utente intubado orotraquealmente deve ser 
realizada? 
 

29,4% 23,5% 47,1% 88,2% 11,8% 

 

 

Através da aplicação dos referidos questionários constata-se que os cuidados de higiene 

oral, tal como se havia verificado na avaliação diagnóstica, são considerados pelos Enf.ºs in-

quiridos como um cuidado prioritário nos utentes IOT. Apesar de ser um cuidado prioritário, 

na avaliação de conhecimentos pré-formação constata-se um desconhecimento generalizado em 

relação a um conjunto de cuidados considerados apropriados na literatura. Esse desconheci-

mento é evidenciado em cuidados como a necessidade de limpeza mecânica com escovas de 

dentes e pasta dentífrica (em que apenas 23,5% corresponderam adequadamente), a utilização 

de bastões de espuma com sistema de aspiração e hidratação das mucosas a cada 2 a 4 horas 

(sendo que 53,2% responde erroneamente e 23,5% não sabe a resposta), o desconhecimento da 

solução apropriada e recomendada pela DGS para proceder à higienização da cavidade oral (em 

que 23,5% responde erradamente e 41,2% não sabe), o desconhecimento em relação à necessi-

dade de reposicionamento do tubo orotraqueal (em que 53% responde erroneamente e 23,5% 

não sabe) e em relação à necessidade de aspiração supracuff três ou mais vezes por dia (em que 

apenas 29,4% responderam adequadamente). A falta de conhecimentos é um dos fatores evi-

denciado pela literatura como influenciador da prática de cuidados de higiene oral ao utente 

intubado. Os dados colhidos no questionário pré-formação vão ao encontro dos estudos feitos 

por  Alja’afreh et al (2018), Al-Zaru et al (2020) e Tanguay et al (2018), em que o conhecimento 

dos Enf.ºs em relação a estas práticas é considerado mediano/baixo, sendo evidenciado que os 

Enf.ºs, na sua generalidade, não detêm uma perceção clara das características ideias acerca das 

soluções de limpeza e dos equipamentos adequados utilizados na cavidade oral (Alja’afreh et 

al, 2018; Al-Zaru et al, 2020), desconhecendo igualmente a frequência indicada para a aspiração 

da cavidade oral (Alja’afreh et al, 2018). 

Após as ações de formação desenvolvidas evidencia-se um aumento do conhecimento re-

ferente aos pontos identificados no questionário pré-formação. Na generalidade dos conheci-

mentos analisados mais de 80% dos inquiridos respondem acertadamente às questões coloca-

das, sendo a única questão que suscitou algumas dúvidas o referente à necessidade de utilização 

de bastões de espuma com sistema de aspiração e hidratação das mucosas a cada 2 a 4 horas, 

tendo 58,8% de respostas acertadas.  

Fonte: Questionários aplicados 
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Após a avaliação de conhecimentos dos formandos incluídos, importa incidir sobre a satis-

fação dos mesmos em relação às ações de formação desenvolvidas.  Deste modo, apresenta-se 

no Gráfico n.º 11, o resumo dos resultados obtidos no questionário de avaliação da formação. 

 

Gráfico n.º 11 - Resumo da Avaliação das Sessões de Formação 

 

No que concerne à satisfação e envolvência dos formandos na ação de formação, foi aferida 

a jubilação dos formandos face: à apreciação global da formação, à abordagem da temática, aos 

conteúdos programáticos abordados, à ligação entre a formação desenvolvida e sua articulação 

com as necessidades do serviço, ao desempenho da formadora, bem como à duração da forma-

ção. Em todas as perguntas os formandos (n=16) referiram encontrar-se totalmente satisfeitos 

com os parâmetros avaliados, à exceção de um elemento que referiu sentir-se parcialmente sa-

tisfeito com a apreciação global da formação.  Neste mesmo questionário foram ainda aplicadas 

3 perguntas de reposta aberta, com possibilidade de resposta curta, onde se pretendeu aferir 

quais os aspetos mais positivos e menos positivos, bem como sugestões de melhoria para futuras 

ações de formação. No que concerne aos aspetos positivos, obtiveram-se 13 respostas abertas, 

tendo sido realçada pelos formandos a utilidade e a pertinência da temática conjugada com a 

Fonte: Questionários aplicados 
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necessidade do serviço, a clareza da apresentação e a explicação da proposta de norma de pro-

cedimento conjugada com fundamentação em evidência científica atualizada. No que concerne 

aos aspetos menos positivos, obtiveram-se 2 respostas, tendo sido identificada a necessidade da 

parte prática (ponto este já refletido no ponto 3.3. do presente relatório) e identificada escassez 

de recursos no serviço para cumprimentos integral da norma desenvolvida. No que concerne 

aos recursos físicos, foi realizada reunião com a Enf.ª Gestora do GCL-PPCIRA, com o Enf.º 

Gestor e com a Enf.ª Supervisora (em momentos distintos). Foi igualmente enviado email ao 

Enf.º Gestor e à Enf.ª Supervisora da UCIC tendo-se sugerido a compra de dispositivos de fi-

xação de tubos orotraqueais, escovas de dentes para utentes intubados com sistema de aspiração 

incorporado e a aquisição de pasta de dentes Sodium Lauryl Sulfate Free, com o mínimo de 

1350ppm de flúor. Foi também sugerida a substituição dos kits com bastão de espuma disponí-

veis na instituição (uma vez que na sua composição vem disponibilizada solução de peróxido 

de hidrogénio, ao invés do gluconato de cloro-hexidina 0,2% preconizada pela DGS e pela 

posposta de norma de procedimento desenvolvida, disponibilizada atualmente para os serviços 

de internamento pela farmácia hospitalar).  

Considerando a avaliação de resultados a longo prazo, que coaduna com a 6ª Etapa do 

MMPBE, é necessária a monitorização periódica das práticas, uma vez que, tal como já eviden-

ciado, sem monitorização contínua não é possível realizar evidências concretas sobre os resul-

tados. Devido ao tempo limitado do estágio final esta avaliação e discussão de resultados de 

processo não foi efetuada. No entanto, a mesma poderá ser realizada através da implementação 

da lista de auditoria interna desenvolvida (Apêndice 22), por grupo de trabalho a definir pelo 

Enf.º Gestor. Segundo Larrabé (2011) esta monitorização deve ser realizada 3 a 6 meses após 

a última ação, permitindo os resultados da monitorização contínua desencadear necessidades 

de implementação de ações corretivas ou até mesmo desencadear ideias para novos projetos, a 

desenvolver no futuro.  

Em análise geral do desenvolvimento da IPM desenvolvida, identificámos algumas limita-

ções por nós consideradas relevantes. Refletimos que poderia ter sido realizada observação das 

práticas de cuidados antes e após a implementação do projeto de intervenção. No entanto, esta 

não foi realizada pela limitação temporal de desenvolvimento e implementação da IPM, e pelo 

facto da percentagem de utentes intubados ter sido baixa na janela temporal em que este decor-

reu. Outro dos fatores que limitou esta possibilidade de observação foi o fato do Enf.º Supervi-

sor Clínico ser considerado perito na área e, por tendência, ser a este atribuídos os utentes IOT. 

Pela limitação temporal e pelos fatores identificados não foi considerada essa opção com risco 
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dos vieses que daí pudessem advir. Não foi também analisada qualquer correlação relacionada 

com os conhecimentos adquiridos pelos Enf.ºs e sua possível mudança na prática dos cuidados 

e nos possíveis outcomes clínicos dos utentes intubados.  

Concluindo, com a implementação da IPM constatou-se uma necessidade de melhoria nas 

práticas e nos conhecimentos relativos às práticas de cuidados de higiene oral aos utentes intu-

bados orotraquealmente, bem como uma necessidade premente no desenvolvimento de uma 

norma que orientasse esta prestação de cuidados, concretizada por um desconhecimento gene-

ralizado de evidência científica sobre as práticas que o norteiam. Após a intervenção destaca-

se uma satisfação generalizada com os instrumentos desenvolvidos e uma melhoria significativa 

nos conhecimentos da equipa de enfermagem.  

Face aos resultados apresentados e à satisfação generalizada com a intervenção efetuada 

sugere-se a prossecução, após aprovação pelos organismos diretivos e administrativos dos ins-

trumentos desenvolvidos. Dando-se resposta às limitações apresentadas através da constituição 

de um grupo de trabalho dedicado a esta área no serviço, que proceda à monitorização das 

práticas com intervalos de tempo determinados, reformulando e intervindo nos fatores que ne-

cessitem aperfeiçoamento. Sugere-se ainda a incorporação dos registos, de acordo com os ins-

trumentos desenvolvidos, na plataforma SClínicoÒ, por forma a que estes sejam fidedignos e 

possibilitem a monitorização dos cuidados, bem como da própria evolução do utente ao longo 

do internamento. Permitindo trabalhar, posteriormente, variáveis relacionadas com os outcomes 

dos utentes intubados. Para isso, sugere-se ainda o levantamento de dados referentes à incidên-

cia de pneumonia associada à intubação. 
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4. ANÁLISE E REFLEXÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E DESEN-

VOLVIDAS 

Na conceção do presente capítulo pretende-se fazer uma análise crítico reflexiva das com-

petências comuns de enfermeiro especialista, específicas do EEEMCEPSC e de mestre em en-

fermagem, adquiridas, desenvolvidas e aprofundadas ao longo do curso de Mestrado em Enfer-

magem de Associação e todas as componentes que dele fizeram parte. A sua elaboração tem 

por base os respetivos documentos reguladores: o Regulamento de Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista (OE, 2019 a), o Regulamento das Competências Específicas do Enfer-

meiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica na área da Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica (OE, 2018) e o documento emitido pela Universidade de Évora à Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que define o conjunto das competências de Mestre 

em Enfermagem (Universidade de Évora [UE], 2015), norteadas no ordenamento legislativo 

relativo aos graus académicos do ensino superior.  

Na fase inicial do desenvolvimento deste capítulo importa salientar o que se entende por 

competência. Segundo Benner (2001), competência é a capacidade para desempenhar uma de-

terminada função ou tarefa, com a obtenção de um resultado desejável. Para o seu desenvolvi-

mento é essencial a integração de diversos elementos, com capacidade e desenvolvimento de 

raciocínio clínico, que incluem: conhecimentos, técnicas, atitudes e capacidade de pensamento 

crítico, desenvolvidas em contextos específicos da área de cuidados (Fukada, 2018). Deste 

modo, para conduzir a descrição do processo de aquisição de competências, no âmbito da es-

pecialidade, focamo-nos nos estágios clínicos realizados, pela sua componente teórico prática, 

que permitiu a mobilização de conhecimentos adquiridos ao longo do período letivo, conjuga-

das com a experiência profissional e com a prospeção do desenvolvimento das competências 

de especialista. Para isso, foram desenvolvidos (nas primeiras semanas de estágio) os projetos 

de desenvolvimento de competências (Apêndice 1 e Apêndice 2), baseados nos documentos 

reguladores supracitados, que nortearam os objetivos e as atividades planeadas para a sua aqui-

sição. 

Estruturalmente, opta-se por realizar uma análise crítico reflexiva diferenciada das compe-

tências comuns de enfermeiro especialista e das competências específicas de EEEMCEPSC, 

integrando-as com as competências de mestre em enfermagem. 
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4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENF.º ESPECIALISTA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE 

As competências comuns do enfermeiro especialista dizem respeito ao conjunto de com-

petências clínicas especializadas, que resultam do aprofundamento dos domínios de competên-

cia do enfermeiro de cuidados gerais. Independentemente da área de especialidade existem um 

conjunto de competências comuns que são transversais às diversas áreas de atuação dos enfer-

meiros especialistas. Estas competências visam domínios distintos: da responsabilidade profis-

sional ética e legal; da melhoria contínua da qualidade; da gestão dos cuidados; e do desenvol-

vimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019a). Deste modo, organizaremos o presente 

subcapítulo tendo como base os domínios apresentados, conjugados com as competências de 

mestre em enfermagem.  

 

A) “Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

A1. Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de 

acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

A2. Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais” (OE, 2019a, p.4746)  

Competência de mestre n.º3 – “Tem capacidades para integração de conhecimentos, to-

mada de decisão e gestão de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 

responsabilidades éticas, profissionais e sociais” (UE, 2015, p.24).  

 

No que concerne ao desenvolvimento das competências comuns e de mestre supracitadas, 

para além da mobilização dos conhecimentos desenvolvidos na presença das aulas da etapa 

teórica do curso de mestrado, destacam-se as estratégias planeadas e praticadas no decorrer dos 

estágios clínicos. Estas estratégias basearam-se na revisão, aprofundamento e aplicação prática 

dos conhecimentos referentes aos documentos normativos e reguladores do exercício profissio-

nal em enfermagem, nomeadamente a Deontologia Profissional (Lei n.º 156/2015) e o Regula-

mento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] (Decreto-Lei n.º 104/98). No REPE 

encontram-se expostos o dever de, no exercício das suas funções, o enfermeiro adotar uma 

conduta responsável e ética, atuando no respeito pelos direitos e interesses legais do utente 

(Decreto-Lei n.º 104/98). Já a Deontologia Profissional orienta os seus profissionais para a pro-
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cura do melhor agir, orientando e fundamentando as suas decisões e atos, a par da obrigatorie-

dade jurídica profissional, associada ao deveres e obrigações concretas, e das demais leis do 

país (OE, 1996). Esclarecendo o conjunto de regras e princípios que o enfermeiro deve adotar 

na sua prática profissional, que incluem: o respeito pela vida e pela qualidade de vida; o respeito 

pela dignidade humana, preconizando o cuidado na saúde e na doença sem qualquer discrimi-

nação, salvaguardando os valores humanos e abstendo-se de juízos de valor; a responsabiliza-

ção pelas decisões que o enfermeiro toma e pelos atos que pratica ou delega; a orientação  da 

sua conduta pelos valores universais, que incluem: a igualdade, a liberdade responsável, o al-

truísmo e a solidariedade e a competência e o aperfeiçoamento profissional; a prestação de 

informação ao utente e sua família e/ou pessoa significativa no que respeita aos cuidados de 

enfermagem, respeitando o direito à autodeterminação; o dever da humanização dos cuidados, 

do sigilo profissional e do respeito pela intimidade daqueles que presta cuidados; e os deveres 

para com a profissão e demais profissionais com que partilha a prática de cuidados de saúde, 

entre outros (OE, 1996).  

Apesar de termos sido guiados por todas as premissas constantes no regulamento do exer-

cício profissional e código deontológico, algumas delas mereceram real relevo na nossa prática. 

Deste modo, tivemos especial atenção ao dever de informação (Artigo 105º da Lei n.º 

156/2015), realizando esclarecimento claro e garantindo o livre acesso à informação, relacio-

nada com as questões que aos utentes diziam respeito, quer a si, quer aos seus familiares e/ou 

pessoas significativas, de acordo com o seu consentimento. A prestação de cuidados foi regida 

pelo respeito pela intimidade dos utentes (Artigo 107º da Lei n.º 156/2015) a quem prestámos 

cuidados, garantindo a utilização de cortinas e de biombos, garantido a mínima exposição cor-

poral, estritamente necessária em cada situação. Não esquecendo que a nossa prática foi igual-

mente pautada pelo dever de sigilo profissional (Artigo 106º da Lei n.º 156/2015), garantindo 

a partilha de informação acerca dos utentes, única e exclusivamente com os profissionais im-

plicados no plano terapêutico.  

Podemos afirmar que os contextos clínicos, onde os estágios tiveram lugar, se revestem de 

características peculiares, onde a necessidade de tomada de decisão face a situações complexas 

com que o enfermeiro se deparar é uma constante. No entanto, mantendo presentes os valores 

éticos e deontológicos fundamentais ao exercício profissional, este processo de decisões funda-

mentadas fica mais clara, responsável e objetiva. Para essa clareza foi fundamental o papel dos 

enfermeiros supervisores clínicos, peritos em cada contexto, que serviram de referências na 

ponderação e na tomada de decisão. Em ambos os contextos, sentimos a necessidade de refletir 
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em conjunto com os enfermeiros supervisores sobre situações clínicas complexas, em contexto 

de sala de reanimação e de doença cardiológica complicada. Momentos estes que se tornaram 

enriquecedores, quer pelo seu conhecimento, quer pela compreensão das estratégias, que ao 

longo dos seus percursos profissionais foram adotando, na persecução da excelência do cuidar 

dos utentes e suas famílias. 

Uma das reflexões efetuadas decorreu da prestação de cuidados à pessoa em situação crí-

tica, vítima de hipotermia severa, com alto grau de disfunção fisiológica e cognitiva, em que a 

decisão médica inicial foi de manutenção das funções vitais com o mínimo de intervenção pos-

sível. Porém, após debate em equipa multidisciplinar, em muito pela iniciativa do enfermeiro 

supervisor clínico, decidiu-se iniciar algoritmo e intervenções de suporte de vida avançado. 

Tendo o utente tido sucesso e alta hospitalar após 4 dias de internamento. A posterior discussão 

e partilha, em equipa, cimentou a minha reflexão pessoal relativa à importância de cada um dos 

elementos da equipa multidisciplinar, em particular do enfermeiro, refletir e sustentar a tomada 

de decisão ética e deontológica em evidência científica. 

Dado o contexto excecional de saúde pública deparámo-nos, em ambos os contextos de 

estágio, com a circunstância frequente de limitação de visitas, de pessoas significativas ou fa-

miliares, aos utentes internados. Esta restrição foi alvo de reflexão e ponderação em ambos os 

contextos. Sabemos que essa limitação é ancorada na promoção da segurança dos utentes e dos 

profissionais. No entanto, não conseguimos abster-nos de nos questionarmos em que medida 

estará legitimada a decisão de limitar a vivência de situações complexas e, por vezes em fim de 

vida, aos utentes que pela sua situação clínica determinam necessidade de cuidados de saúde 

que implicam internamento hospitalar e ao nosso cuidado têm que ficar? Até que ponto estamos 

a cumprir o nosso dever de prover o direito à visita de familiares e pessoas significativas, pres-

crito pelo 13º ponto da carta dos direitos dos utentes internados (DGS, s.d), que se assume 

respeitada na esfera da prestação de cuidados especializados e centrados no utente, ou até que 

ponto estará ética e deontologicamente legitimado esse nosso incumprimento? Este processo 

de construção, alicerçado na reflexão e tomada de decisão foi desenvolvida nos contextos clí-

nicos onde os estágios tiveram lugar, sendo que a ponderação em equipa, de acordo com as 

situações individuais de cada utente e família, baseadas na solidariedade (Artigo 99º da Lei n.º 

156/2015) e no dever de humanização dos cuidados (Artigo 110º da Lei n.º 156/2015), foram 

tidas em consideração na tomada de decisão. 

No planeamento e implementação da IPM o domínio da responsabilidade profissional, ética 

e legal também foi tido em consideração. Como tal, procedeu-se respeitando o conjunto de 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

79 
 

 

normativas legais e institucionais para o desenvolvimento e aplicação de trabalhos de âmbito 

académico,  nomeadamente de acordo com a circular normativa n.º 13/2019 do Conselho de 

Administração e respetiva Comissão de Ética para a Saúde do CHUA (CHUA, 2019) subme-

tendo os formulários necessários (Apêndice 8, Apêndice 9,Apêndice 10, Apêndice 11, Apên-

dice 12, Apêndice 13, Apêndice 14,Apêndice 15) e respetivo projeto de implementação da IPM 

(Apêndice 15). Tendo em consideração que o mesmo foi desenvolvido no âmbito académico, 

procedeu-se ao pedido de autorização à Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja, 

através do preenchimento e submissão do formulário relativo a estudos de investigação (Apên-

dice 17). Após aprovação das respetivas instituições, foram desenvolvidos e aplicados os ques-

tionários necessários à IPM, incorporando, em todos eles, um consentimento que explicou todo 

o projeto e pediu a participação dos inquiridos de forma livre e esclarecida. Todos os dados 

colhidos foram tratados tendo em conta a confidencialidade e anonimato dos dados obtidos, 

atuando de acordo com o dever de sigilo profissional (Artigo 106º da Lei n.º 156/2015) em 

situação de investigação.  Deste modo, considera-se que para além da componente teórica apli-

cada em contexto da prática direta dos cuidados, foi demonstrado o cumprimento dos princípios 

éticos e legais inerentes ao estudo desenvolvido, através da defesa pelo direito à confidenciali-

dade, segurança dos dados e direito pela dignidade dos participantes no estudo (Nunes, 2013).  

Consideramos que a conduta demonstrada ao longo dos estágios clínicos as nossas inter-

venções se pautaram pelo cumprimento do disposto no código deontológico, não só nos artigos 

que consideram a prestações direta de cuidados, mas também naqueles que à excelência do 

exercício (Artigo 109º da Lei n.º 156/2015), aos deveres para com a profissão (Artigo 111º da 

Lei n.º 156/2015) e demais profissões (Artigo 112º da Lei n.º 156/2015) dizem respeito. Refle-

tindo-se na procura da análise e reflexão regular do trabalho desenvolvido, enquanto futura 

enfermeira especialista, com os respetivos enfermeiros supervisores clínicos; na procura de atu-

alização contínua dos conhecimentos para ir ao encontro das especificidades dos utentes e dos 

contextos onde os ensinos clínicos decorreram; e na garantia pela continuidade dos cuidados 

prestados, mas também no trabalho em equipa, através da atuação, integração e colaboração 

com os demais profissionais.  

Considera-se, pelo apresentado, adquiridas as competências comum de enfermeiro especi-

alista no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal e de mestre em enfermagem, 

com capacidade para a integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 

sociais. 
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B) “Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade 

B1 — Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estra-

tégicas institucionais na área da governação clínica 

B2 — Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua 

B3 — Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019a, p.4747) 

Competência de mestre n.º 2 – “Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação 

para promover a prática de Enfermagem baseada na evidência” (UE, 2015, p.24);  

Competência de mestre n.º 5 – “Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, 

em contextos multidisciplinares e intersectoriais” (UE, 2015, p.24);  

Competência de mestre n.º 6 – “Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e 

avaliação na formação dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e 

as políticas de saúde em geral e da Enfermagem em particular” (UE, 2015, p.24)  

 

A qualidade em saúde é “definida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

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

segue adesão e satisfação do cidadão” pressupondo uma “adequação às necessidades e expec-

tativas” do mesmo (Ministérios da Saúde, 2015, p.13551). Para isso é necessário e exigível que 

os profissionais deem real importância à segurança, enquanto componente central dos cuidados 

de saúde (Fragata, 2011) e tenham em conta a melhoria contínua da eficácia e eficiência dos 

cuidados (Ministério da Saúde, 2015), como tarefa multiprofissional (OE, 2001).  

No que concerne à prática dos cuidados de enfermagem, a qualidade está patente nos do-

cumentos reguladores já citados, que determinam que os enfermeiros têm o dever de garantir a 

excelência do exercício, através da qualidade e continuidade dos cuidados (Artigo 109º da Lei 

n.º 156/2015) em todas as intervenções que realizam ou delegam. Face à própria evolução da 

enfermagem, ao nível da formação, inerente complexificação e dignificação do exercício pro-

fissional e dos cuidados prestados, a OE criou um conjunto de documentos normativos que têm 

a qualidade como carácter central. Esses documentos são os Padrões de Qualidade dos Cuida-

dos de Enfermagem (OE, 2001), que descrevem os enunciados descritivos intrínsecos à quali-

dade do exercício profissional geral. Estes enunciados descritivos passam pela satisfação dos 

clientes, pela promoção da saúde, pela prevenção de complicações, pela maximização do bem-

estar e do autocuidado dos clientes, pela readaptação funcional face aos problemas de saúde e 
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pela organização dos cuidados de enfermagem (OE, 2001). Ancorados no desenvolvimento da 

qualidade da excelência dos cuidados especializados, foi posteriormente aceite e publicado o 

Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem em Pes-

soa em Situação Crítica, que tem a sua última versão publicada em 2017 (OE, 2017). Este do-

cumento publicou a descrição dos enunciados descritivos conferentes ao EEEMCEPSC e rea-

lizada a sua diferenciação do enfermeiro de cuidados gerais, já enunciados, tendo sido acrescido 

o enunciado descritivo referente à prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados, onde 

este deve maximizar a sua ação.  

Deste modo, nas primeiras semanas de ensinos clínicos foi realizada uma revisão dos Pa-

drões de Qualidade supracitados (OE, 2001; OE, 2017), bem como da estratégia nacional para 

a qualidade na saúde 2015-2020 (Ministério da Saúde, 2015), ainda em vigor, por não ter sido 

revogada. Foram também planeadas e executadas um conjunto de reuniões informais com os 

enfermeiros gestores e com os supervisores clínicos, que tiveram como objetivo o conheci-

mento dos planos de atividades, projetos, programas e protocolos implementados, que serviram 

de base à nossa integração e atuação nos serviços. Essas reuniões auxiliaram, igualmente, na 

definição das atividades que foram planeadas nos projetos de estágio (Apêndice 1 e Apêndice 

2) e no conhecimento das necessidades de melhoria dos respetivos serviços. Necessidades estas 

que constituíram o foco dos temas centrais para os trabalhos requeridos e desenvolvidos nos 

respetivos estágios. 

Ao nível institucional encontram-se a decorrer um conjunto de projetos de melhoria contí-

nua na área da segurança, de onde destaco aqueles que tive oportunidade de refletir e/ou inte-

grar. Deste modo, realço a estratégia multimodal de promoção das precauções básicas de con-

trolo de infeção, inseridas no Plano Nacional de Controlo de Infeção Associada aos Cuidados 

de Saúde [PNCIACS], alvo de atuação no decorrer do ensino clínico I, onde participámos no 

processo de auditoria ao processo de higiene das mãos e do uso de luvas, em conjunto com o 

enfermeiro supervisor clínico. A participação no processo de auditoria permitiu a reflexão 

acerca das necessidades da equipa e da importância da monitorização das práticas de cuidados, 

para obtenção dos indicadores necessários à tomada de decisão. Incorporando-se esta atividade 

no descritivo B2.1., mais concretamente no critério de avaliação B2.1.3, em que o enfermeiro 

especialista deve integrar auditorias clínicas na sua área de atuação (OE, 2019a). O desenvol-

vimento de auditorias e o estudo dos dados que delas provêm são elementos fundamentais ao 

fornecimento de feedback dos profissionais e incentivo na participação construtiva da evolução 

dos cuidados, com capacidade de gerar mudanças sustentadas (Hut-Mossel et al, 2021). O seu 
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desenvolvimento permitiu a colheita de dados e seu fornecimento ao GCL-PPCIRA, com pos-

terior divulgação de resultados e desenvolvimento de ações de melhoria contínua, pelo mesmo 

grupo, tendo em conta as especificidades dos profissionais e do serviço.  

Ao longo do estágio final não foram desenvolvidas auditorias clínicas em conjunto com os 

membros dinamizadores, pela restruturação da equipa ocorrida durante a pandemia, tendo no 

desenvolvimento do ensino clínico grande parte dos elementos sido deslocados para serviços 

de assistência a utentes portadores de SARS-CoV-2/COVID-19. Foram consultados e discuti-

dos, com a enfermeira dinamizadora, os dados referentes às últimas auditorias disponíveis (ano 

2019), realizadas no âmbito da vigilância epidemiológica da infeção, da qual fazem parte as 

auditorias realizadas às precauções básicas do controlo de infeção, à semelhança do contexto 

clínico anterior, bem como do cumprimento dos feixes de intervenção da prevenção da infeção. 

Deste modo, e tendo em consideração a especificidade do serviço, foram consultados os dados 

do cumprimento dos feixes de intervenção referentes à prevenção da infeção relacionada com: 

o momento da colocação do cateter venoso central (com índice de conformidade de 28,6%) e 

sua manutenção (índice de conformidade de 28,6%); a prevenção da infeção urinária associada 

a cateter vesical (índice de conformidade de  66,7%); a prevenção da infeção do local cirúrgico 

(índice de conformidade de 16,7%) e a prevenção da pneumonia associada à intubação (índice 

de conformidade de 16,7%). Os dados analisados serviram de sustentação à escolha da IPM, 

uma vez que a área da prevenção da pneumonia associada à intubação foi a área analisada com 

a obtenção do índice de conformidade mais baixo, e com maior expressividade nos utentes 

internados. Da análise efetuada sugere-se ainda o desenvolvimento de ações de melhoria no 

âmbito da UCIC que visem melhorar a atuação em conformidade com o preconizado para a 

prevenção da infeção do local cirúrgico e com a utilização de equipamentos de proteção indi-

vidual na colocação de cateter venoso central. Destaca-se ainda a necessidade de formação que 

vise a utilização de cloro-hexidina a 2% em álcool como solução antisséptica a ser utilizada 

antes da colocação de cateter venoso central e na realização de penso, aquando da sua manu-

tenção. 

Durante o estágio final consideramos que desenvolvemos atividades no âmbito da avalia-

ção da qualidade das práticas clínicas, através da análise e identificação de oportunidades de 

melhoria e do estabelecimento de prioridades, com seleção de estratégias e desenvolvimento de 

guias orientadores de boas práticas, conseguidos através do desenvolvimento das atividades e 

dos documentos orientadores da prática (Apêndice 20,Apêndice 22 e Apêndice 25) contruídos 

na IPM, que fomentaram o incremento da qualidade dos cuidados e da potencial diminuição de 
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riscos para o utente IOT, contruídas segundo o MMPBE, perante a mais recente evidência ci-

entífica.  

 No estágio I, como resultado da identificação de oportunidades de melhoria, através das 

entrevistas informais desenvolvidas, da observação de prescrições verbais recorrentes, do não 

cumprimento com as normas preconizadas pela DGS referente à identificação dos Medicamen-

tos de Alerta Máximo (DGS, 2015b) e Medicamentos Looks-A-Like Sounds-A-Like [LASA] 

(DGS, 2015c), conjugadas com a dificuldade de etiquetagem dos fármacos utilizados na sala 

de reanimação, foi planeada e desenvolvida a ação de formação “Prevenção do Erro Terapêu-

tico” (Apêndice 30). Ação esta fundamentada no desafio global lançado em 2017, pela Organi-

zação Mundial da Saúde [OMS], “Medicação sem Danos”, que visa diminuir as práticas inse-

guras de medicação e os inerentes erros terapêuticos (World Health Organization [WHO], 

2017), considerados um problema mundial grave, com possíveis repercussões no utente. Cal-

culando-se que cerca de 50% dos medicamentos sejam prescritos, dispensados ou vendidos 

inapropriadamente (WHO, 2019). E igualmente fundamentada na Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde 2015-2020 (Ministério da Saúde, 2015), onde é dado enfoque ao reforço 

da segurança dos utentes, através da implementação dos objetivos estratégicos do Plano Naci-

onal da Segurança dos Doentes 2015-2020 (Ministério da Saúde, 2015a). Que no seu 4º objetivo 

estratégico refere que as entidades de saúde devem “aumentar a segurança na utilização de 

medicação” e “assegurar a prática sistemática da notificação, análise e prevenção de incidentes” 

(8º Objetivo estratégico) (Ministério da Saúde, 2015a), com vista ao desenvolvimento de práti-

cas seguras, que tenham o utente e a sua segurança no centro dos cuidados. 

Referente à identificação de oportunidades de melhoria (Critério de avaliação B2.2.1.), ao 

longo de ambos os estágios foram identificadas, analisadas e discutidas várias sugestões funda-

mentadas, que poderão vir a ser alvo de intervenção pelos próprios profissionais que nos servi-

ços exercem as suas funções, bem como por alunos que possam vir a desenvolver os seus ensi-

nos clínicos, com vista a melhorar a segurança e os cuidados centrados no utente. No âmbito 

do estágio I, no contexto de sala de reanimação, foi sugerido: o desenvolvimento e implemen-

tação de estratégias de briefing e debrifieng na sala de reanimação; o desenvolvimento de uma 

norma de atuação relativa às prescrições verbais em contexto de sala de reanimação (Cohen, 

2017; Shastay, 2019); a melhoria da organização dos fármacos nas respetivas máquinas de dis-

pensa de medicamentos, segundo as normas emanadas pela DGS (DGS, 2015b; DGS, 2015c); 

a utilização de etiquetas pré-preenchidas para identificação de fármacos na sala de reanimação, 

disponíveis na instituição, que contribuam para a diminuição do tempo de identificação e a 
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probabilidade de erro (Millichamp & Johnson, 2019); a uniformização de seringas infusoras 

disponíveis, que diminuam o erro na sua ativação e administração de fármacos (Millichamp et 

al, 2019); a aquisição de capnógrafos para as monitores disponíveis junto às boxes com possi-

bilidade de ventilação, que facilitem a monitorização do utente (Kim et al, 2019); a aquisição e 

disponibilização  de um agente reversor de bloqueio neuromuscular seletivo  (Sugammadex) 

no frigorífico da sala de reanimação, pela comummente utilização dos agentes bloqueadores 

neuromusculares (rocurónio e vecurónio) (Lentz et al, 2020); o desenvolvimento de programas 

formativos estruturados e que incluam a abordagem ao utente urgente e emergente com vista à 

integração de novos enfermeiros no serviço; o desenvolvimento de um plano de evacuação de 

doentes do serviço de urgência; e o desenvolvimento de uma norma de atuação referente à 

aspiração de secreções no utente sob ventilação mecânica invasiva.  

No âmbito do estágio final, para além das necessidades já identificadas, concernentes ao 

controlo de infeção, foram igualmente identificadas, analisadas e discutidas sugestões de me-

lhoria na área da segurança e qualidade dos cuidados que passaram: pela sugestão da aquisição 

de um dispensador de fármacos unidose, que cumpra com as normas da DGS e acabe com o 

sistema de dispensa por ordem alfabética existente no serviço; pela melhoria do sistema de 

dispensa de estupefacientes, que em muito dificulta a atuação célere na prestação de cuidados 

aos utentes; pela uniformização de seringas infusoras disponíveis, que diminuam o erro na sua 

ativação e administração de fármacos (Millichamp et al, 2019); pelo desenvolvimento de for-

mação e/ou guias de atuação que normalizem a manutenção dos sistemas de linha arterial; pela 

elaboração de normas que auxiliem a atuação no controlo da dor, da sedação, do desmame 

ventilatórios e da verificação da pressão de cuff do utente IOT; pela melhoria da consulta de 

reabilitação cardíaca, com disponibilidade de mais enfermeiros que realizem o acompanha-

mento atempado e mais vasto dos utentes que têm alta clínica para o domicílio e que integram 

os critérios desenvolvidos para incorporar este programa; pelo desenvolvimento de uma check-

list de preparação de material e equipamentos antes do início de trabalho na sala de UHCI; e 

pelo desenvolvimento de programas formativos, estruturados e fundamentados, que alicercem 

a integração de novos enfermeiros, tanto na UCIC como na UHCI, que pela especificidade e 

inerente complexidade de meios e técnicas, alicerçada ao tratamento da pessoa em situação 

crítica e dos procedimentos tecnicamente complexos, requerem um reconhecimento e atuação 

célere e eficaz, com necessidade de mobilização de conhecimentos vastos (Serafin et al, 2021; 

White et al, 2017; White et al, 2018).  
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Relativamente à garantia do ambiente terapêutico e seguro, ao longo do estágio final foi 

planeada a incorporação numa reunião da equipa de gestão do risco clínico hospitalar que vi-

sava o conhecimento das normativas e procedimentos da equipa. Devido ao período pandémico 

as reuniões encontraram-se suspensas. Deste modo, após leitura do último relatório emitido 

pelo grupo da gestão do risco (CHUA, 2020b), evocou-se e realizou-se uma entrevista formal 

com a dinamizadora do grupo, sob um conjunto de questões semi-estruturadas, que tiveram 

como objetivo o conhecimento dos procedimentos institucionais que visam a análise dos dados, 

a implementação da mudança e o feedback apresentado aos profissionais. Foram ainda apre-

sentadas sugestões de melhoria, que se prendem com a necessidade de desmistificação da cul-

tura de culpabilização existente em muitos profissionais aquando da notificação através da uti-

lização da plataforma, e com o mecanismo do próprio sistema de notificação eletrónico exis-

tente, que dificulta os processos de recolha dos dados e a contextualização dos incidentes. Outra 

das sugestões passou pela melhoria do sistema de feedback efetuado pela equipa, no que con-

cerne ao processo de tomada de decisão e às soluções apresentada para resolver e prevenir a 

ocorrência de novos incidentes.  

É sabido que os sistemas de notificação têm um papel preponderante na gestão do risco e 

na implementação de estratégias que visem a solução e a prevenção de incidentes (Fragata, 

2011). Contudo, é necessário aumentar a formação e implementar estratégias que visem a sua 

utilização, procurando o levantamento de incidentes, mas também de situações “near misses”3, 

com o objetivo de conhecer as causas e melhorar o sistema a montante (Fragata & Martins, 

2008). Sendo o report de situações “near miss” quase inexistentes na instituição (CHUA, 

2020b). Outra das estratégias passam pela adoção do modelo organizacional em que o erro deve 

ser visto como uma consequência de condições lactentes e de deficiências do sistema como um 

todo, e não como uma causa pessoal, com tendência a culpabilizar o executante (Fragata et al, 

2008; Fragata, 2011).  Estratégias estas que são fundamentais implementar para contrariar as 

subnotificações ocorridas na maioria das instituições, com potenciais consequências na segu-

rança dos cuidados prestados.   

Durante os estágios foi acometida uma posição de segurança, tendo nós procurado a fami-

liarização com os aparelhos disponíveis juntamente com os enfermeiros supervisores clínicos. 

 

 
3 “Situação que só não produziu danos porque se verificou uma recuperação ativa, baseada na atuação hu-

mano e/ou no sistema da organização, que permitiram recuperar uma trajetória certa de acidente, fazendo abortá-
la, sem consequência” (Fragata, 2011, p.25).  
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Foram também aplicadas o conjunto de check-lists que à sala de reanimação, às malas de trans-

porte, aos carros de reanimação e à verificação de ventiladores dizem respeito, nos respetivos 

estágios clínicos. A execução das check-lists ajuda a garantir as verificações de segurança e a 

preparação de todo o material e equipamento necessário, reduzindo o stress antes de se realizar 

procedimentos de alto risco (Hearns, 2018). A sua execução melhora a eficácia do trabalho em 

equipa, ao reduzirem a sobrecarga cognitiva que ocorre da prestação de cuidados, com possível 

detioração do utente, comum nos contextos clínicos, ou da própria falha dos equipamentos (He-

arns, 2018).  

Durante a realização do estágio I, baseada na necessidade de aumentar a qualidade e segu-

rança do utente cirúrgico e na experiência profissional em bloco operatório, refletiu-se acerca 

da inexistência de check-list pré-operatória no utente que aos serviços de urgência recorrem, 

bem como da necessidade de melhorar a qualidade de informação transmitida aquando da trans-

ferência do utente. Deste modo, ajustou-se a check-list existente no bloco operatório da insti-

tuição à realidade do serviço de urgência e desenvolveu-se uma proposta de check-list (Apên-

dice 31) a ser realizada pelos enfermeiros, que poderá servir de guia à atuação em conformidade 

com a preparação pré-cirúrgica do utente e ao incremento da comunicação acerca dos utentes 

do serviço de urgência para o bloco operatório. A utilização de check-lists são medidas low-

cost que ajudam na neutralização das falhas humanas por omissão, muito prováveis de aconte-

cer quando existe sobrecarga de informação, várias etapas num único processo ou desvio de 

procedimentos de rotina, como se verifica nos utentes do foro cirúrgico (DGS, 2010).   

Ainda no âmbito da avaliação do risco clínico, foram aplicadas as escalas preconizadas 

pela instituição, planeadas e executadas intervenções de acordo com as mesmas. Incluindo a 

avaliação do risco nutricional (Nutritional Risk Screening), o risco de úlceras de pressão (Escala 

de Braden) e o risco de queda (Escala de Morse). 

Pelo trabalho realizado consideramos ter adquirido e desenvolvido o conjunto de compe-

tências concernentes ao domínio da melhoria contínua da qualidade, bem como às competências 

de mestre nº2,5 e 6. 

 

C) “Domínio da Gestão dos Cuidados 

C1 — Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde 

C2 — Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados” (OE, 2019a, p.4748). 
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Competência n.º1 – “Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na ges-

tão e na supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada” (UE, 2015, p.24). 

 

Relativamente ao domínio da gestão de cuidados foi possível acompanhar os respetivos 

enfermeiros supervisores clínicos no desempenho de funções de chefe de equipa e/ou respon-

sável de turno. O acompanhamento do trabalho realizado por ambos, nos diferentes locais de 

estágio clínico, foi fundamental para conhecer as dinâmicas dos serviços e das equipas, tendo 

possibilitando a observação, análise, reflexão e contacto real com a gestão de cuidados. O acom-

panhamento dos enfermeiros supervisores clínicos possibilitou a participação no estabeleci-

mento de prioridades, implementação de métodos de organização de trabalho adequados e ine-

rente gestão de recursos, considerada fundamental à prestação de cuidados seguros. Sendo esta 

gestão necessária e ainda mais enfatizada pelas situações de crise e constantes mudanças que 

estas, como a situação pandémica que nos encontramos a viver, trouxeram a todos os serviços 

da prestação de cuidados (Harrington, 2021). 

Inerente à gestão de cuidados surge o papel de líder. Várias são as definições e as nuances 

elencadas pelos teóricos para definir liderança. No entanto, uma questão é central, o papel da 

liderança é estabilizar o contexto tendo em conta os desafios que surgem (Lateef, 2018; Stanley, 

2017), encontrando-se a capacidade de liderança diretamente relacionada com a habilidade de 

liderar, influenciar e envolver o(s) grupo(s) e/ou organização(ões) para alcançar objetivos co-

muns (Lateef, 2018; Major, 2019). Na enfermagem a liderança é sustentada e complementada 

no desenvolvimento de ações de assistência aos utentes e seus familiares e à gestão de serviços 

e de processos de trabalho (Silva et al, 2016). Liderança esta que é transversal nas diferentes 

áreas de cuidados, ao ser necessário tomar decisões, delegar e por vezes agir como modelo e 

influenciar colegas na prática diária (Major, 2019). Tornando-se, no desempenho das suas fun-

ções, necessário e essencial o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos tecnocientí-

ficos, relacionais e comunicacionais ímpares.  

Ao longo dos estágios clínicos foi possível ter contacto direto com diferentes enfermeiros 

especialistas a exercer o papel de chefes de equipa e/ou responsáveis de turno, exercendo estes 

diferentes estilos de liderança, de acordo com a situação e a equipa de trabalho. Consideramos 

que esta experiência foi bastante enriquecedora, ao contribuir para a análise e reflexão da atua-

ção que estes diferentes profissionais tiveram na resolução de problemas concretos do dia-a-

dia. Um dos contextos específicos onde se observou a influência dos estilos de liderança foi em 

contexto de abordagem à pessoa em situação crítica, em sala de reanimação e na UHCI, onde 
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se enaltece a importância do método de trabalho em equipa centrado no utente e onde o papel 

de líder, muitas vezes exercido pelo enfermeiro perito, foi assumida pelo enfermeiro supervisor 

clínico. No contexto da pessoa em situação crítica, o enfermeiro desempenha um papel fulcral 

para o sucesso da intervenção multidisciplinar, quer na abordagem ao utente e à inerente gestão 

do ambiente, dos meios e dos profissionais, quer no compromisso com a qualidade, segurança 

e efetividade do cuidado, baseado em evidência científica (Crowley, 2018).  

Inerente às competências já mencionadas, relacionadas com a gestão de recursos, ao longo 

do estágio I, devido às funções de chefe de equipa do enfermeiro supervisor clínico, foi possível 

observar e colaborar na gestão e no processo de tomada de decisão no seio da equipa. Deste 

modo, tivemos a oportunidade de proceder ao auxílio na distribuição de enfermeiros e auxiliares 

de ação médica pelas várias áreas que compõe o SUP, de acordo com a carga de trabalho, de 

forma equitativa, e à confirmação de assiduidades e alteração de horários de acordo com as 

trocas dos colaboradores, na aplicação informática utilizada para gestão de pessoal (SisqualÒ). 

Foi igualmente possível a gestão de recursos, meios e profissionais e estabelecimento de prio-

ridades de acordo com a afluência de utentes ao SUP ao longo dos turnos realizados. Outras 

das atividades realizadas durante o acompanhamento do enfermeiro supervisor clínico, en-

quanto chefe de equipa, foi a gestão de altas hospitalares e de transportes e a realização de 

pedidos de alimentação de acordo com as admissões de utentes e altas ocorridas. Relacionado 

com a gestão de material e equipamentos, foram realizados pedidos de material e verificadas as 

condições de segurança dos equipamentos e realizados os respetivos pedidos de reparação, sem-

pre que necessário. Outras das atividades prendeu-se com a análise e atuação perante reclama-

ções no SUP, onde o enfermeiro supervisor clínico teve que dar resposta. Ao longo deste estágio 

foi também possível participar na tomada de decisão em relação às dotações seguras do serviço 

perante falta de colaboradores, por inúmeros fatores (onde se incluíram as diversas baixas por 

contacto ou por vigilância de sintomas de COVID-19), tendo sido necessário proceder a con-

tactos e substituição de profissionais de última hora, tendo em vista a manutenção e segurança 

dos cuidados aos utentes. 

Ao nível do estágio final, o enfermeiro supervisor clínico assumiu em grande parte dos 

turnos o papel de responsável de turno, tendo sido possível o desenvolvimento de muitas ativi-

dades que coadunam com o papel de chefe de equipa durante o estágio I, onde participámos de 

forma ativa. Uma das reflexões efetuadas ao nível do estágio final, já anteriormente abordadas, 

refere-se à inexistência de distribuição de utentes e de escalas de acordo com a carga de traba-

lho, essencial à gestão do volume de trabalho e às necessidades de profissionais. 
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O desenvolvimento da IPM, ao longo do estágio final, para além de contribuir para a pres-

tação de cuidados seguros e de qualidade ao utente IOT, permitiu assumir um papel dinamiza-

dor da equipa, em conjunto com o enfermeiro gestor, o enfermeiro supervisor clínico e o enfer-

meiro responsável pela formação, onde as estratégias motivacionais e o fomento de um ambi-

ente positivo e favorável à mudança tiveram lugar.  

Em ambos os contextos houve a necessidade de delegação de tarefas, inerentes ao trabalho 

em equipa e às necessidades de cuidados atempados, centrados nos utentes. Sempre que ocorreu 

essa delegação procedeu-se à supervisão do seu cumprimento de modo a garantir a sua execu-

ção e segurança dos utentes alvos de cuidados, procedendo-se de acordo com o artigo 10º do 

REPE (Decreto-Lei n.º 104/98) e com a unidade de competência comum C1.2 em que o enfer-

meiro especialista “Supervisiona as tarefas delegadas, garantindo a segurança e a qualidade” 

(OE, 2019a). Ao longo da prestação e da tomada de decisão no seio da equipa multidisciplinar, 

e sempre que se reconheceu necessário, procedeu-se à referenciação para outros prestadores de 

cuidados. 

Perante o exposto considera-se que a diversidade de contextos vivenciados e as atividades 

desenvolvidas foram cruciais à perceção e ao desenvolvimento de competências do enfermeiro 

especialista enquanto gestor, na procura da segurança e da qualidade dos cuidados. Deste modo, 

consideram-se adquiridas as competências comuns e de mestre mencionadas. 

 

D) “Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

D1 — Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade 

D2 — Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (OE,2019a, 

p.4749) 

Competência n.º2 – “Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promo-

ver a prática de enfermagem baseada na evidência” (UE, 2015,p.24) 

Competência n.º4 – “Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e 

competências ao longo da vida” (UE, 2015,p.24) 

Competência n.º6 – “Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação 

na formação dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 

de saúde em geral e da enfermagem em particular” (UE, 2015,p.24) 

 

Inerente ao processo de evolução do ser humano encontra-se intrínseca outra faceta do 

conhecimento. O conhecimento de si, enquanto pessoa e das suas características pessoais, onde 
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se incluem os seus recursos, mas também os seus limites, que interferem na relação que se 

estabelece com o utente e sua família, providos também eles de culturas, crenças e valores que 

devem ser cuidados e respeitados no estabelecimento da relação terapêutica, que tem como 

centro a pessoa e/ou família cuidada. Deste modo, é importante que o enfermeiro ganhe cons-

ciência e trabalhe os seus limites, realçando e otimizando todos os seus recursos, de modo a 

prosperar o saber ser e saber estar perante as mais diversas situações em que se encontra envol-

vido na sua vida profissional (Farias et al, 2019), procurando um cuidado holístico individuali-

zado e centrado no utente e sua família, onde o respeito, a empatia, a comunicação e a decisão 

partilhada têm lugar (Eklund et al, 2019).  

Os estágios clínicos inerentes ao presente curso de mestrado surgem após 10 anos de prá-

tica profissional autónoma. Percurso este, que se iniciou num internamento médico cirúrgico 

com valências de ortopedia e fisiatria, tendo posteriormente prosseguido para um bloco opera-

tório central da mesma unidade hospitalar. Ao longo desta jornada vários têm sido os contextos, 

as circunstâncias e os desafios que me possibilitaram o desenvolvimento do autoconhecimento 

e da perceção do meu eu na relação com o outro, quer em contexto de relação terapêutica, como 

elemento no seio da equipa multidisciplinar, indo ao encontro do preconizado pelo dever de 

analisar regularmente o trabalho efetuado, reconhecendo eventuais falhas que mereçam mudan-

ças (Artigo 109º Lei n.º 156/2015).  

Os contextos clínicos, desta jornada como discente, não foram exceção, tendo procurado 

analisar e refletir com os enfermeiros supervisores clínicos acerca da minha prestação, gerindo 

adequadamente atitudes, sentimentos e emoções, na procura constante da possibilidade de me-

lhoria contínua, que não finda com o término desta jornada. Neste sentido, no decorrer deste 

curso de mestrado realizei um curso de gestão das emoções (Anexo I), tendo contribuído signi-

ficativamente para reconhecer e recorrer de forma eficaz e saudável a todas as emoções que 

vivenciamos ao longo de um dia, aprendendo a identificar o impacto que estas têm na nossa 

tomada de decisão, bem como apreendido e desenvolvido estratégias para gerir emoções e ex-

pectativas. Considero que me tornou mais consciente de mim, da minha perceção e tomada de 

decisão perante diversas situações pessoais e profissionais, auxiliando-me num saber ser e saber 

estar mais completo, que vai ao encontro do preconizado pela OE, em que o Enfermeiro Espe-

cialista deve procurar um maior autoconhecimento e perceção da relação com o outro em con-

texto singular, profissional e organizacional (OE, 2019a).  

Para além do curso mencionado realço os conhecimentos desenvolvidos nas Unidades Cur-

riculares Relação de Ajuda e Enfermagem Médico Cirúrgica I, cujos trabalhos desenvolvidos, 
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baseados na reflexão em grupo e na tomada de decisão fundamentada em autores e em proto-

colos de atuação perante situações profissionais dilemáticas vivenciadas, possibilitou a discus-

são, reflexão e consciencialização de nós enquanto seres dotados de valores e crenças, mas 

também de recursos científicos para a tomada de decisão refletida, indo ao encontro da meto-

dologia preconizada por Daniel Schön. Segundo Schön, a ação deve ser baseada no conheci-

mento na ação (know-how), tendo as suas raízes no conhecimento atual, no contexto social e 

institucional estruturado, refletido na ação praticada e na reflexão sobre a ação, que auxiliará 

no planeamento e implementação de ações futuras que apontarão novos raciocínios e novas 

resoluções, cada vez mais complexas e fundamentados (Netto et al, 2018), auxiliando o profis-

sional reflexivo a ser cada vez mais consciente e completo na tomada de decisão fundamentada. 

A formação profissional contínua, baseada na andragogia (formação de adultos), que se 

desenvolve ao longo da vida, é um instrumento essencial à continuidade dos processos educa-

tivos e à evolução de qualquer profissão. Ao enfermeiro permite-lhe melhorar conhecimentos 

e habilidades necessárias à aquisição de competências que mobiliza na sua prática clínica. En-

contrando-se contemplada como um dever e como um valor universal da profissão inerente ao 

Código Deontológico (Lei n.º 156/2015). Ao enfermeiro especialista é requerido que atue como 

dinamizador e gestor da incorporação de novos conhecimentos no contexto da prática clínica, 

suportando-a em evidência científica atual (OE, 2019a).  

No que concerne ao desenvolvimento de uma praxis clínica especializada, baseada em evi-

dência científica, bem como às competências de mestre enunciadas, destaca-se o estudo perma-

nente de bibliografia relevante na área da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, 

nos diferentes contextos por onde passámos e a realização de pesquisas nas bases de dados 

científicas, algumas delas refletidas com os enfermeiros supervisores clínicos e integradas na 

prática de cuidados, indo ao encontro do dever da excelência do exercício, da qual faz parte o 

dever de manter atualizados os seus conhecimentos de forma continuada (Artigo 109º Lei n.º 

156/2015). Consideramos que estas pesquisas e reflexões, com os enfermeiros peritos, foram 

determinantes na consolidação de conhecimentos teóricos e sua aplicabilidade inerente ao cui-

dado à pessoa em situação crítica, uma vez que o contexto base, de bloco operatório, aborda a 

pessoa em situação crítica unicamente em contexto cirúrgico.  

De forma a manter os conhecimentos atualizados e desenvolver uma prática clínica baseada 

em evidência científica, ao longo do percurso profissional várias têm sido as formações reali-
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zadas. Durante o espaço temporal em que decorreu o curso de especialização e mestrado pro-

curou-se igualmente a formação contínua através da participação em cursos, congressos, 

workshops, palestras e jornadas, para além do já mencionado, de onde se enuncia:  

- Jornadas: “Refletir a Pandemia: Perspetivar o futuro” do CHUA (Anexo II) 

- Palestra: BACCN: Evidence-based Consensus Paper for Oral Care (Anexo III) 

- Congresso Internacional de Controlo de Infeção – CICI 2021 (Anexo IV) 

- VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos (Anexo V) 

- XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Internacional Ibérico de Enfer-

magem intensiva (Anexo VI) 

- 2ª, 3ª ,4ª, 5ª e 6ª (3ª - XI e 4ª - XII Edição) Sessões do Ciclo de Webinars de Investigação 

em Enfermagem 2020 da Ordem dos Enfermeiros (Anexo VII, Anexo VIII, Anexo IX, Anexo 

X, Anexo XI e Anexo XII) 

- Webinar da OE – Supervisão Clínica no Desenvolvimento Profissional (Anexo XIII) 

- Webinar da OE – Idoneidade Formativa (Anexo XIV) 

- Webinar da OE – Dia Nacional da Luta contra a dor (Anexo XV) 

- Webinar da OE – Enfermagem às Quintas: A retoma da atividade cirúrgica em tempo de 

pandemia (Anexo XVI) 

- Webinar da OE - Ao encontro dos EEMC em tempos de pandemia COVID-19 (Anexo 

XVII) 

- Curso: Basic Life Support (BLS) (Anexo XVIII) 

- Curso: Immediate Life Support (ILS) (Anexo XIX) 

- Curso: Advanced Life Support (ALS) (Anexo XX) 

- Curso: International Trauma Life Support (ITLS) (Anexo XXI) 

- Curso: 4º Curso de Urgências Algarve (Anexo XXII) 

  

No âmbito das formações desenvolvidas, muitas delas encontram-se inerente à fundamen-

tação das competências específicas do EEEMCEPSC, pelo que as mesmas serão descritas mais 

à frente no presente relatório. Das formações supracitadas de âmbito geral destacam-se a pales-

tra BACCN, acerca dos cuidados de higiene oral (Anexo III), que foi desenvolvida e sustentada 

num consenso de peritos (Collins et al, 2020), após o término do estágio final (10 de junho de 

2021). Consenso este que se encontra expresso num dos artigos que serviram de base ao desen-

volvimento da IPM e das inerentes propostas de norma e de lista de auditoria interna, tendo 

proporcionado a reflexão conjunta e a troca de opinião com peritos da área.  
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Destacam-se ainda os Webinares desenvolvidos pela OE acerca da idoneidade formativa 

dos contextos de prática clínica (Anexo XIV) e da supervisão clínica no desenvolvimento pro-

fissional (Anexo XIII), que nos possibilitou o conhecimento sobre os processos de acreditação 

e candidatura dos serviços clínicos à idoneidade formativa, bem como o aprofundamento dos 

conhecimentos necessários para a aquisição da competência acrescida, diferenciada e avançada 

em supervisão clínica (OE, 2018b).   

Outra das formações de âmbito geral a que assistimos dizem respeitos aos Webinares de-

senvolvidos pela OE acerca da investigação em enfermagem, que auxiliaram na consolidação 

de conhecimentos dos procedimentos inerentes a pesquisas avançadas nas bases de dados e sua 

otimização (Anexo VII), bem como ao rigor científico e aos procedimentos inerentes às revi-

sões sistemáticas da literatura e Scooping Reviews (Anexo VIII), aos estudos experimentais e 

quase experimentais (Anexo IX) e à Grounded Theory (Anexo X). Bem como o conhecimento 

do desenvolvimento e aplicabilidade da investigação em trabalhos científicos desenvolvidos no 

âmbito académico e profissional (Anexo XI e XII), deverás enriquecedor pela componente teó-

rico prática da investigação em enfermagem. 

No âmbito das competências citadas importa referir a realização de um artigo científico, 

estruturado segundo uma revisão sistemática da literatura pelo protocolo da The Joanna Briggs 

Insitute, sobre os fatores que influenciam os cuidados de higiene oral ao utente intubado oro-

traquealmente (Apêndice 27), realizado durante a Unidade Curricular Estágio Final. Esta revi-

são sistemática da literatura foi realizada segundo as normas da revista oficial da Associação 

Brasileira de Medicina Intensiva e da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI] – 

Revista Brasileira de Terapia Intensiva, revista indexada na National Library of MedicineÒ, 

MedlineÒ, ScopusÒ,   SciELOÒ e LiliacsÒ, prevendo-se a sua submissão para publicação breve-

mente. 

Ainda no âmbito da formação atuámos como dinamizadores de momentos formativos, pro-

cedendo de acordo com os conhecimentos teóricos e operacionais adquiridos na Unidade Cur-

ricular Formação e Supervisão em Enfermagem, integrando a última evidência científica dis-

ponível nas bases de dados nos conhecimentos transmitidos, atuando de acordo com o 

MMBPBE que norteou a nossa ação. No estágio I diagnosticámos uma necessidade formativa, 

planeamos e desenvolvemos a sessão de formação “Prevenção do Erro Terapêutico”, através 

do desenvolvimento de um projeto formativo, respetivo plano de sessão da formação e desen-

volvimento dos diapositivos de suporte à formação (Apêndice 30), com integração da mesma 

no plano de formação em serviço, através do moodle da instituição.   
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No âmbito do estágio final procedemos de igual modo, através do desenvolvimento de IPM 

e do inerente momento formativo “Cuidados de Higiene Oral no Utente sob Intubação Orotra-

queal”, tendo o mesmo sido precedido de diagnóstico de situação (Apêndice 3) (já abordado no 

ponto 3.2.), desenvolvimento de plano de sessão (Apêndice 23) e respetivas avaliações de co-

nhecimento (Apêndice 24) e de satisfação com a sessão formativa (Apêndice 29), igualmente 

integrada no plano de formação anual da UCIC. Tendo ainda ficado disponível para aceitação 

pelos órgãos do Conselho de Administração a proposta de norma de atuação e respetiva lista de 

auditoria interna desenvolvida. 

Ainda no âmbito formativo, apresentámos no XXIII Congresso Nacional de Enfermagem 

Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva da SPCI uma apresen-

tação livre, sob a forma de póster, com o tema “Simulação em catástrofe: Que contributos?”, 

anteriormente abordado na Unidade Curricular Médico Cirúrgica 3 (Apêndice 32 e Anexo 

XXII) tendo este sido um momento bastante enriquecedor pela troca de opiniões dos trabalhos 

contruídos, bem como pelas reflexões proporcionadas pelas questões aplicadas pelo público e 

pelos membros da organização.  

Face ao apresentado, ajuizamos desenvolvidas e adquiridas as competências de enfermeiro 

especialista e de mestre supramencionadas.  

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENF.º ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

O EEEMCEPSC é o enfermeiro que presta cuidados altamente qualificados e de forma 

contínua à pessoa em ameaça ou “eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja 

sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica”, “per-

mitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, 

tendo em vista a sua recuperação total”, podendo estes cuidados “derivar de uma situação de 

emergência, exceção e catástrofe que colocam a pessoa em risco de vida” (OE, 2018, p. 19362). 

Deste modo, os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica exigem uma mobilização 

de conhecimentos e habilidades vastos, que passam pela observação, análise e identificação 

precoce de complicações, de forma a assegurar uma implementação eficaz, concreta e atempada 

de intervenções junto da pessoa e/ou família/cuidador em situação crítica (OE, 2018). Tendo 

em apreciação o exposto, a OE definiu um conjunto de 3 competências especificas que o 

EEEMCEPSC deve deter. Seguindo a mesma linha de pensamento, proceder-se-á à análise, 
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reflexão e fundamentação das referidas competências específicas desenvolvidas no âmbito do 

curso de mestrado em associação, acompanhadas das competências de mestre.  

 

1 — “Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e/ou falência orgânica” (OE, 2018, p. 19359) 

Competência de mestre n.º 1 – “Demonstra competências clínicas na conceção, na pres-

tação, na gestão e na supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada” (UE, 

2015, p.24).  
 

Os cuidados à pessoa que vivencia processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica foram o centro da nossa atuação ao longo dos contextos de estágio. Deste modo, no 

período que antecedeu o início dos estágios clínicos procurámos realizar uma revisão dos con-

teúdos ministrados no período teórico, referente aos cuidados à pessoa em situação crítica. Ao 

longo dos estágios clínicos procurámos identificar e responder atempadamente aos focos de 

instabilidade identificados, aplicando conhecimentos adquiridos ao longo da parte teórica do 

curso de mestrado em associação, bem como dos conhecimentos adquiridos ao longo de outras 

experiências formativas4 e profissionais, aproveitando os mesmos para melhorar e aprender 

continuamente. Sempre que necessário procedemos a novas pesquisas nas bases de dados e 

refletimos com os enfermeiros supervisores clínicos.  

Na abordagem à pessoa em situação crítica, nomeadamente na avaliação inicial, como pro-

cesso organizado e sistemático de recolha de informação subjetiva e objetiva de diversas fontes, 

com vista à identificação de problemas e planificação das intervenções de enfermagem (Mayouf 

et al, 2019), utilizámos a abordagem ABCDE. Esta abordagem padronizada (ABCDE), apreen-

dida no contexto teórico, e igualmente aplicada pelo enfermeiro supervisor clínico no contexto 

de sala de reanimação, permite uma avaliação sistematizada e consequente intervenção de 

acordo com as prioridades estabelecidas, com os adequados ajustes nas situações de trauma e 

 

 
4 Curso de Pós-Graduação em Emergência e Trauma em 2013 
Curso de Formação Profissional:  Ventilação - 2013 
Curso International Trauma Life Support – 2012 
Curso Geriatric Education or Emergency Medical Services (GEMS) – 2012 
Curso Pediatric Education for Emergency Medical Service (PEEP) – 2012 
Curso de Emergências Neonatais para enfermeiros – 2012 
Curso de Suporte Avançado de Vida – American Hearth Association – 2011 
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em necessidade de controlo de hemorragia. A utilização desta metodologia (ABCDE), encon-

tra-se preconizada para as situações de emergência, facilitando o reconhecimento precoce de 

situações de detioração fisiológica e tratamento imediato de situações ameaçadoras de vida (Ol-

gers et al, 2017; Smith & Bowden, 2017). Através da sua aplicação sistematizada, conjugada 

com uma comunicação eficaz pela equipa multidisciplinar, torna-se possível a priorização de 

cuidados tendo em conta situações ameaçadoras de vida e um aumento da rapidez de tratamento 

de acordo com as prioridades estabelecidas, melhorando o desempenho da equipa e minimi-

zando os riscos para a pessoa cuidada (Smith et al, 2017). 

Esta abordagem foi igualmente adotada na avaliação, vigilância e monitorização de situa-

ções críticas nos restantes contextos práticos, de ensino clínico e profissional, bem como para 

organizar e documentar os cuidados realizados nos registos de enfermagem, aquando da reali-

zação de notas gerais. Considerámos que a adoção regular desta abordagem nos permitiu ter 

maior confiança e segurança na avaliação e atuação perante a pessoa em situação crítica, me-

lhorando a nossa prestação, que se baseia nas recomendações internacionalmente desenvolvidas 

e aceites (European Ressuscitation Council [ERC], 2021). 

O estágio I, realizado em contexto de urgência e maioritariamente em contexto de sala de 

reanimação, proporcionou o contacto e desenvolvimento de prática na abordagem à pessoa em 

situação crítica. Mais concretamente, derivada da casuística, à pessoa vítima de trauma, de trau-

matismo crânio encefálico, EAM, AVC Isquémico e Hemorrágico, alteração do estado de cons-

ciência, bradicardia e taquicardia, alterações respiratórias com necessidade de ventilação me-

cânica invasiva e não invasiva, alterações metabólicas, intoxicação medicamentosa, hipotermia 

severa, entre outros. Atendendo ao cariz específico da sala de reanimação e à casuística dos 

utentes, que a esta recorreram no período de estágio clínico foi essencial a atuação no seio da 

equipa multidisciplinar em situações de instabilidade, que requereram a mobilização de conhe-

cimentos vastos, bem como uma atuação conjunta com vista à avaliação, atuação e monitoriza-

ção avançada. De acordo com a especificidade dos múltiplos utentes e inerentes quadros clíni-

cos que apresentaram foi necessário desenvolver um conjunto de intervenções específicas de 

enfermagem, nomeadamente cuidados com vista à proteção da via aérea com recursos a mate-

rial básico e avançado, cuidados com intubação orotraqueal (colocação, manutenção e remo-

ção), cuidados na administração e gestão de terapêutica (sedativa, analgésica, curarizante, fi-

brinolítica, cronotrópica, inotrópica e/ou vasoativa), preparação de material e colaboração na 

colocação e manutenção de drenagem torácica, colheita de produtos para análise,  algaliação e 

registo de características e débito urinário, cardioversão química e/ou elétrica, entre outros.  
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Apesar da nossa prática clínica diária em bloco operatório e da formação anteriormente 

realizada em suporte básico, avançado e de trauma, a nossa prestação de cuidados de enferma-

gem à pessoa em situação crítica é essencialmente na abordagem secundária, quando a estabi-

lização primária já se encontra estabelecida e garantidas as condições mínimas de segurança 

para submissão ao ato cirúrgico. Deste modo, consideramos que este estágio, pela casuística 

encontrada e inerente prática de cuidados desenvolvida, juntamente com as pesquisas em bases 

de dados científicas e formações desenvolvidas (de suporte básico (Anexo XVIII), imediato 

(Anexo XIX), avançado (Anexo XX) e de trauma (Anexo XXI)), bem como a participação no 

4º Curso de Urgências do Algarve (desenvolvido pelo CHUA, Algarve Biomedical Center e 

pela Universidade do Algarve) (Anexo XXII)), nos capacitaram para aumentar o nosso conhe-

cimento e melhorar a nossa destreza na abordagem à pessoa em situação crítica em contexto de 

urgência/emergência, através do desenvolvimento do raciocínio clínico, da avaliação diagnós-

tica sistematizada, de planeamento, intervenção e reavaliação da pessoa cuidada face à neces-

sidade de cuidados especializados.  

  Na frequência do 4º Curso de Urgências do Algarve, destacam-se os módulos de adulto, 

onde foram exposotos temas como a triagem de Manchester, a abordagem à pessoa vítima de: 

perda de consciência transitória; défices neurológicos agudos; agitação psicomotora; dispneia; 

dor torácica; arritmias; intoxicações; anafilaxia; trauma; e ainda análise e interpretação de ele-

trocardiograma. Temas estes que ajudaram a suportar a nossa atuação e a contactar com muitos 

dos protocolos e profissionais, que no serviço de urgência desenvolvem as suas funções. 

Da experiência desenvolvida no contexto de estágio I destaco ainda as situações de abor-

dagem à pessoa politraumatizada, que foram variadas, onde houve a necessidade de mobilizar 

conhecimentos na avaliação (ABCDE), abordagem e auxílio na estabilização e manutenção de 

via aérea avançada, descompressão de hemotórax com colocação de drenagem torácica, mobi-

lização do utente com colar cervical, plano duro e maca scoop, avaliação recorrente de possível 

disfunção neurológica (com recurso à Escala de Coma de Glasgow), prevenção da hipotermia, 

entre outros. Esta casuística, conjugada com os conhecimentos adquiridos na parte teórica do 

mestrado, juntamente com o curso International Trauma Life Support (Anexo XXI), a revisão 

das normas de boas práticas em trauma (OM, 2009) e a experiência vasta do enfermeiro super-

visor clínico, contribuíram significativamente para o desenvolvimento e aquisição de compe-

tências de prestação de cuidados de enfermagem especializados à pessoa vítima de trauma. 

Ainda durante o estágio I, em contexto de urgência, tivemos a possibilidade de colaborar e 

desenvolver competências na preparação e transporte intra-hospitalar da pessoa em situação 
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crítica para realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e para o Bloco 

Operatório, bem como na preparação inter-hospitalar, via helitransporte, por transferência para 

unidades hospitalares com valências diferenciadas não disponíveis. Apresentando como exem-

plo o caso de um utente com AVC isquémico, sem critérios para fibrinólise, que necessitou de 

transporte para intervenção da neurorradiologia de intervenção para trombectomia. Apesar de 

se tratar de um procedimento inevitável, o transporte da pessoa em situação crítica acarreta um 

conjunto de riscos que podem ter impacto fisiológico, contribuindo para o agravamento da ins-

tabilidade e possível agravamento da condição clínica, colocando em risco a sua segurança 

(Canellas et al, 2020). Com vista a diminuir as possíveis consequências inerentes ao transporte 

do doente crítico, o início de cada turno foi pautado pela realização da verificação dos aparelhos 

e das malas de transporte através das checklists disponíveis no serviço. No planeamento foi 

ainda considerado o cumprimento das recomendações da Ordem dos Médicos [OM] e da SPCI 

(OM & SPCI, 2008), assegurando-nos que para além dos aparelhos e do material disponível, as 

quantidades de fármacos disponíveis, as baterias e as principais previsões de possíveis compli-

cações foram acometidas e transmitidas no seio da equipa multidisciplinar. Posteriormente par-

ticipámos ainda no XXIII Congresso Internacional de Enfermagem Intensiva e II Internacional 

Ibérico de Enfermagem Intensiva (Anexo VI) onde um dos temas abordados incidiu sobre o 

transporte do doente crítico, possibilitando-nos perceber, sobre a ótica de cuidados intensivos, 

como este é operacionalizado.  

No contexto do estágio final, em UCIC e UHCI, foi possível o aprofundamento de conhe-

cimentos no que respeita à avaliação diagnóstica sistematizada, o planeamento, intervenção e 

reavaliação perante a pessoa em situação crítica cardiológica. Para isso foi essencial a revisão 

de conceitos lecionados no período teórico e a procura constante de informação relevante e 

atual de acordo com as dúvidas que foram surgindo no contexto clínico, partilhadas e refletidas 

com o enfermeiro supervisor clínico, perito na área. O manancial tecnológico encontrado e a 

monitorização disponibilizada, tanto em UCIC como na UHCI, não difere muito daquele a que 

nos encontramos acostumados no nosso contexto profissional, em bloco operatório, tendo sido 

a integração facilitada por este fator. No entanto, houve sempre a necessidade de aprofundar 

conhecimentos relacionados com o tratamento e os cuidados necessários à pessoa portadora de 

variadas patologias, como foi o caso do síndrome coronário agudo, a insuficiência cardíaca 

congestiva, as endocardites e as disritmias graves, os status pós paragem cardio-respiratórira, 

hipertensão pulmonar grave, as cardiopatias, as síndromes de burgada, as cardiomiopatias de 
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Takotsubo, entre outros.  Tivemos ainda a necessidade de rever conceitos inerentes à interpre-

tação de traçados e identificação precoce de disritmias, procurando identificar e antecipar even-

tuais focos de instabilidade.  

Em UHCI houve a necessidade de familiarização com os materiais e protocolos de trata-

mento complexos, a pessoas submetidas a angioplastia primária, como para os tratamentos ele-

tivos, tendo a nossa integração e desenvolvimento sido coadjuvada com pesquisa constante e 

partilha com o enfermeiro supervisor clínico, perito na área do utente cardiológico, como em 

meio pré-hospitalar, tendo esta sua perícia sido uma mais-valia colossal à nossa integração e 

desenvolvimento ao longo do estágio final. Neste local de estágio a nossa ação passou pela 

preparação e acompanhamento do utente antes, durante e após o tratamento, procedendo à ava-

liação inicial, ao planeamento e execução das intervenções de enfermagem e avaliação cons-

tante da pessoa cuidada. Durante o acolhimento e preparação para alta foi possível a realização 

de ensinos dos cuidados no período pós realização do cateterismo, bem como dos cuidados 

necessários à zona e ao membro alvo de incisão, tendo em vista a segurança do utente e a dimi-

nuição da ansiedade da pessoa cuidada. Durante os tratamentos a nossa ação passou pela ma-

nutenção do conforto e diminuição da ansiedade da pessoa cuidada, pela preocupação na ma-

nutenção da assepsia, pela administração e gestão da terapêutica necessária ao tratamento, bem 

como pela avaliação constante da pessoa cuidada tendo em vista a identificação precoce de 

focos de instabilidade que permitam uma atuação imediata, bem como a vigilância de possíveis 

complicações.  

Inerente ao desenvolvimento de protocolos terapêuticos complexos, para além dos já refe-

ridos no contexto de trauma, destaca-se o protocolo de tratamento do utente com EAM, que 

tivemos a possibilidade, dado os contextos clínicos integrados, de acompanhar desde a admis-

são do utente na sala de reanimação do serviço de urgência (pela Via Verde Coronária), até ao 

tratamento para angioplastia primária na UHCI, posterior acompanhamento em UCIC e prepa-

ração do momento de alta hospitalar. O acompanhamento do utente ao longo de todo este per-

curso possibilitou a prestação de cuidados globais à pessoa em situação crítica e a melhor com-

preensão da organização dos serviços e das equipas multidisciplinares envolvidas, onde o en-

fermeiro exerce o seu papel crucial, com vista à minimização do tempo que decorre entre o 

início dos sintomas e o tratamento. Para além de ter possibilitado o desenvolvimento de com-

petências na área da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica nos diversos contextos, 

com identificação e atuação precoce em focos de instabilidade, com a inerente prestação e mo-

nitorização do utente com necessidade de cuidados complexos, possibilitou o esclarecimento 
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antecipado e a assistência nas perturbações emocionais decorrentes da situação crítica, através 

da informação relativa à doença, ao tratamento e à sua possível evolução ao longo de todo o 

percurso, contribuindo para a diminuição do medo e da ansiedade (OE, 2018).  

Tornou-se deveras enriquecedor podermos prestar cuidados diferenciados nos diferentes 

serviços de apoio ao utente portador de EAM, através da avaliação, diagnóstico, planeamento 

e implementação de intervenções no seio da equipa multidisciplinar. O papel do enfermeiro é 

fundamental no tratamento da pessoa portadora de EAM, sendo a sua ação preponderante no 

reconhecimento, avaliação e abordagem inicial ao utente, na facilitação e administração atem-

pada de protocolos terapêuticos, no reconhecimento precoce de sinais de instabilidade hemodi-

nâmica, na prestação de cuidados holísticos, no suporte psicossocial perante a pessoa e/ou fa-

mília e na promoção da prevenção secundária (Jarvis & Saman, 2017). 

Ainda durante o estágio final, foi possível realizar pequenos períodos de observação em 

sala de eletrofisiologia, tendo sido possível observar o papel preponderante que o enfermeiro 

desempenha, perante a pessoa com alterações da condução elétrica cardíaca, que passa pela 

implementação do processo de enfermagem, assegurando uma prestação de cuidados organi-

zada, tendo em conta as necessidades individuais da pessoa e da sua evolução constante perante 

o tratamento, aplicando protocolos terapêuticos seguros, baseados em evidência científica. 

Durante o estágio final encontrava-se planeada a observação em sala de reabilitação cardí-

aca e de exames ecocardiográficos. No entanto, devido à gestão horária inicial e à incapacidade 

temporária para o trabalho da enfermeira que se encontra alocada a estes serviços, o mesmo não 

foi possível. Como tal, procurámos, fora do horário de estágio e laboral, dialogar com a mesma 

para ter conhecimento do programa de reabilitação cardíaca bem como dos exames e dos pro-

tocolos existentes na sala de ecocardiografia. No que concerne ao acompanhamento dos utentes 

em programa de reabilitação cardíaca, devido à pandemia o mesmo encontrava-se suspenso, 

sendo apenas realizado o seguimento pela enfermeira por via telefónica. Neste seguimento é 

realizada a monitorização dos sinais e sintomas, bem como da gestão e manutenção do autocui-

dado face à doença coronária, definido como o processo de tomada de decisão, que abrange a 

prevenção até à gestão autónoma da doença crónica, incluindo a capacidade para a sua monito-

rização, manutenção e gestão (Riegel et al, 2012), sendo fundamental ao sucesso da prevenção 

da doença e inerente diminuição de taxas de readmissão hospitalar. Sendo o enfermeiro consi-

derado o profissional fundamental, dotado de conhecimento particular e avançado, para dotar 

aos seus utentes as habilidades necessárias ao autocuidado autónomo (Bethiavas et al, 2011). 
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Para o seguimento destes utentes foi sugerida a implementação de escalas validadas, intro-

duzidas em sistema informático e alocadas ao registo pessoal de cada utente, que permitam o 

registo, avaliação e monitorização da evolução dos utentes por todos os envolvidos na prestação 

de cuidados, possibilitando a ação individualizada na intenta de promover ganhos em saúde, 

melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de reinternamento por descompensação. Real-

çando como exemplo as escalas do autocuidado validadas para população portuguesa: Escala 

de Autocuidado para a Pessoa com Insuficiência Cardíaca (SCHFI – Self-Care Scale for People 

with Hearth Failure Index) (Marques et al, 2019; Marques, s.d.) e a Escala do Autocuidado para 

a Pessoa com Hipertensão Arterial (Self-Care Hipertension Inventory) (Marques, s.d.a).  

 Apesar do estágio final ter decorrido em contexto de UCIC e UHCI e o foco principal ser 

em utentes do foro cardiológico, procurámos aprofundar os nossos conhecimentos em doente 

crítico através da participação no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos (Anexo 

V), bem como no XXIII congresso Internacional de Enfermagem Intensiva e II Internacional 

Ibérico de Enfermagem Intensiva (Anexo VI). A participação nestes congressos possibilitou-

nos a reflexão sobre temas diversos, sendo que a temática central foi ao encontro da situação 

excecional de saúde pública que nos encontramos a viver. No entanto, houve lugar para refletir 

não só sobre a patologia em si e os cuidados inerentes ao utente portador de COVID-19, mas 

também sobre a necessidade de humanização dos cuidados dentro das Unidades de Cuidados 

Intensivos, ainda mais premente pela situação de redução/inexistência de visitas ocorridas du-

rante este período, em que o enfermeiro ocupou um lugar central no desenvolvimento de estra-

tégias para minimizar essas ausências, quer pela implementação de videochamadas, quer pela 

disponibilização de tempo, procurando proporcionar algum conforto ao utente e aos seus fami-

liares.   

A comunicação é um processo essencial ao desenvolvimento da relação enfermeiro-utente 

e/ou família, sendo um dos instrumentos básicos da enfermagem (Amendoeira et al, 2003), 

essencial ao processo de humanização dos cuidados centrados no utente (Eklund et al, 2019; 

Vaeza et al, 2020). É através da comunicação que o enfermeiro consegue satisfazer as necessi-

dades da pessoa/família alvo de cuidados, facilitando o processo de relação e contribuindo para 

a melhor vivência possível do processo de saúde-doença, auxiliando-os a encontrar sentido nes-

tas experiências, tendo em vista o restabelecimento do bem-estar (Campos, 2018). Sendo que, 

é na interação com o outro e na capacidade de dar sentido ao encontro e fazer o caminho com 

ele(s), que o enfermeiro se diferencia (Hesbeen, 2000). Competência esta essencial ao enfer-

meiro, patente no seu regulamento profissional, no qual é estabelecido que este deve, na prática 
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dos cuidados de enfermagem, desenvolver uma interação enfermeiro-utente utilizando técnicas 

e meios que potenciem a confiança e a participação ativa dos indivíduos (Decreto-Lei n.º 

104/98).  Para isso importa adotar um estilo de comunicação funcional, através da adoção de 

atitudes, comportamentos e qualidades que se devem adaptar à diversidade e rapidez dos vários 

contextos de cuidados (Campos, 2018). Sendo esta exigência ainda mais pertinente sempre que 

se tratam de situações críticas e urgentes, habitualmente carregadas de incerteza e emotividade, 

em que a humanização de cuidados, entre todos os intervenientes, não deve ser esquecida (Cam-

pos, 2018). Razão pela qual é exigido ao EEEMCEPSC, que este desenvolva a comunicação 

interpessoal, fundamentado o estabelecimento de uma relação terapêutica com a pessoa e/ou 

família, assistindo-os nas perturbações emocionais decorrentes da complexidade do estado de 

saúde (OE, 2018). 

 Durante a nossa atuação nos contextos clínicos, apesar das singularidades de cada contexto 

e da nossa necessidade de adaptação, procurámos sempre desenvolver uma comunicação eficaz 

e assertiva com os utentes e familiares, adaptando estratégias facilitadoras da comunicação cen-

trada na individualidade de cada utente, realidade e momento. Apesar de considerarmos, que 

esta nem sempre é uma abordagem facilitada, pela natureza emergente dos cuidados necessários 

à pessoa em situação crítica, procurámos desenvolver uma comunicação verbal e não verbal 

congruente e adaptada a cada contexto, mostrando-nos disponíveis e procurando estabelecer 

uma relação de confiança e empatia com os utentes, integrando a família/pessoa significativa 

sempre que possível. Na integração da família/pessoa significativa consideramos que a pande-

mia veio em muito alterar esta dinâmica e relação, que procurámos ter em consideração. Tal 

como referem Freeman-Sanderson et al (2020), a interação do utente e sua família, em virtude 

da situação pandémica COVID-19 e das inerentes restrições de visitas, levou a que estes ficas-

sem limitados na receção de apoio dos que lhe são significativos. Deste modo, em contexto de 

sala de reanimação procurámos, após estabilização do utente e quando possível, receber o fa-

miliar junto do utente, procurando complementar a colheita de dados e clarificando sobre o 

quadro envolvente, demonstrando disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos neces-

sários. Sempre que a informação a transmitir incluía reserva de prognóstico suportámos a nossa 
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atuação no protocolo de SPIKES5, baseado em 6 etapas (apreendido no período teórico), adap-

tando-o a cada utente, realidade e momento, no intuito de potenciar o processo de transição da 

forma mais sã possível.  

Em contexto de UCIC, e perante as diretrizes do conselho de administração, era possível a 

visita de um familiar a cada utente, mediante marcação prévia. Aproveitámos esses momentos 

para estabelecer uma comunicação assertiva e empática com o utente e sua família, esclare-

cendo todas as dúvidas e dando o suporte emocional necessário à adaptação à situação de inter-

namento em UCIC, na procura de facilitar o processo de transição do utente e sua família face 

a uma nova realidade. Sempre que requerido pela família mostramo-nos disponíveis e possibi-

litámos a transmissão de informação via telefone, com vista a minimizar o sofrimento por des-

conhecimento da situação clínica do familiar. 

Nas temáticas abordadas ao longo dos congressos, em relação aos cuidados à pessoa em 

situação crítica, destacam-se os conteúdos relativos à ventilação não mecânica, mecânica, de 

alto fluxo e de desmame ventilatório, abordadas numa visão geral e mais pormenorizadamente 

em relação ao utente com COVID-19, tendo contribuído para aumentar os nossos conhecimen-

tos e guiar a nossa prestação de cuidados. Realça-se ainda a partilha realizada ao longo dos 

congressos, que abarcou distintos cenários da prática de cuidados (pré-hospitalar, serviço de 

urgência, internamento COVID, internamento Unidade de Cuidados Intensivos COVID, unida-

des de cuidados continuados, lares, saúde publica, entre outros). O que nos possibilitou a refle-

xão acerca dos diferentes contextos e uma visão mais abrangente da problemática vivenciada 

sob diferentes óticas. Destacamos ainda o enfoque às atualizações dos algoritmos de SAV ,em 

ambos os congressos (VII Congresso internacional de Cuidados Intensivos e XXIII Congresso 

Internacional de Enfermagem Intensiva e II Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva), 

que salientaram a necessidade de recuperação precoce; a necessidade de feedback audiovisual 

durante a Ressuscitação Cardiopulmonar [RCP] pelo executante (podendo esta ser executada 

por um dos elementos da equipa); a necessidade de monitorização fisiológica de qualidade du-

rante a RPC (exemplo: EtCO2); a utilização preferencial do acesso endovenoso em relação ao 

intraósseo; a utilização precoce da adrenalina nos ritmos não desfibrilháveis; e a necessidade 

de controlar os parâmetros ventilatórios, circulatórios e térmicos na fase de estabilização inicial 

pós PCR, com vista a uma recuperação precoce. 

 

 
5 S – Seeting; P – Patient perception; I – Invitation; K – Knowledge; E – Explore emotions; S – Strategy  
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Outros dos temas expostos no XXIII Congresso Internacional de Enfermagem Intensiva e 

II Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva incidiu sobre a Morte Cerebral e a manuten-

ção do dador em morte cerebral, conteúdo este que havia sido abordada no período teórico do 

mestrado e que possibilitou ampliar os nossos conhecimentos sobre a especificidade dos cuida-

dos de enfermagem ao potencial dador de órgãos nas UCI. Consideramos a discussão destas 

questões particularmente estimulante, dado que nos possibilitou a ampliação do conhecimento 

desta realidade, na perspetiva do serviço de internamento, apesar de não ter sido possível de-

senvolver prática nesta área, dada a casuística encontrada nos locais de contexto clínico. No 

entanto, permitiu-nos complementar os conhecimentos com a nossa prática esporádica em 

Bloco Operatório face ao dador de órgãos.   

Inerente ao processo de doença crítica, torna-se preponderante a gestão da dor. A dor é 

definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a danos reais ou 

potenciais dos tecidos ou descrita em termos desses danos6, experiência esta que é individual e 

influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais (International Association for the 

Study of Pain, 2017). Este é considerado o 5º sinal vital, que acompanha de forma transversal 

a generalidade dos processos de doença que requerem cuidados, sendo o seu controlo eficaz um 

dever dos profissionais de saúde (DGS, 2003). No âmbito da prestação de cuidados especiali-

zado em EMCEPSC, a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação crítica 

e/ou falência orgânica surge como uma das competências essenciais à prestação de cuidados 

especializados (OE, 2018). Desta forma, ao longo dos contextos clínicos de estágio, procurámos 

avaliar de forma objetiva e sistemática a dor, com recurso a instrumentos padronizados e ade-

quados ao estado clínico dos utentes e à comunicação não verbal do mesmo. Uma vez que a 

verbalização da dor é só uma das formas de a transmitir, sendo que a inabilidade para a comu-

nicar, pelos mais diversos motivos, não nega a possibilidade da vivência da dor (International 

Association for the Study of Pain, 2017).  

Para realizar a avaliação e registo da dor, recorremos à escala numérica sempre que o utente 

colaborava, socorrendo-nos da Behavioral Pain Scale, sempre que o utente se apresentava com 

alteração do estado de consciência ou sob sedação. De acordo com as necessidades do utente e 

com as prescrições em vigor, foi administrada terapêutica analgésica e sedativa adequada ao 

 

 
6 “An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or 
potential tissue damage” (Association for the Study of Pain, 2017) 
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contexto e à condição clínica do utente e monitorizada a sua eficácia e possíveis efeitos secun-

dários. Outras das intervenções desenvolvidas, na gestão primária da dor, relacionaram-se com 

a aplicação de medidas não farmacológicas, como o suporte emocional com escuta ativa, a 

promoção de um ambiente calmo, o posicionamento adequado visando a promoção do conforto 

do utente, a administração de crioterapia, entre outros. 

A dor e/ou desconforto torácico é um dos principais sintomas a ser vigiados e controlados 

no utente cardiológico, podendo ser o primeiro indicador de agravamento do seu estado clínico. 

A carência de protocolos de gestão da dor foi alvo de reflexão conjunta, com o enfermeiro 

supervisor clínico, no âmbito do contexto da UCIC, e foi sugerido o desenvolvimento de um 

protocolo de controlo da dor que suporte a celeridade na tomada decisão. 

Como complemento formativo, inerente à temática da dor, participámos no dia 16 de ou-

tubro de 2020, no Webinar desenvolvido pela Ordem dos Enfermeiros, designado Webinar Dia 

Nacional da Luta contra a dor – “Dor compartilhada é dor aliviada” (Anexo XV), em que foram 

desenvolvidos diversos tópicos relativos ao controlo da dor aguda no pré-hospitalar e sobre a 

consulta de enfermagem da dor aguda no pós-operatório de um hospital a norte de Portugal. O 

que contribuiu para expandir a nossa visão relativamente à pertinência da elaboração de projetos 

futuros, no atual local de trabalho.  

Por forma a enriquecer o percurso formativo, no âmbito das competências de 

EEEMCEPSC, e dada a inexperiência em contexto pré-hospitalar, foi realizado pedido de está-

gio para a Viatura Médica de Emergência ao INEM. No entanto, dado o período pandémico, o 

mesmo foi recusado (Anexo XXIV).  

De acordo com o apresentado consideramos adquiridas as competências de enfermeiro es-

pecialista e de mestre supracitadas. 

 

2 — “Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da con-

ceção à ação” (OE, 2018, p. 19359) 

 

A preparação das equipas de saúde e a sua reposta célere e coesa são essenciais para salvar 

vidas e reduzir as consequências de desastres e catástrofes. A sua ocorrência, cada vez mais 

frequente, serve para confirmar a necessidade dos profissionais de saúde se reconhecerem como 

fundamentais nas respostas às situações de emergência e/ou exceção, conhecendo a sua missão, 

função e ação no domínio das suas competências profissionais (DGS, 2010a). Sendo os enfer-
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meiros considerados uma classe vital quando estas situações ocorrem, uma vez que são os pri-

meiros a responder, quer para prestar cuidados, como para realizar triagem e coordenar cuida-

dos e serviços, agindo ainda como provedores de informação, educação e conselho (ICN, 2019), 

sendo a sua preparação e resposta imediata essencial para salvar vidas e reduzir consequências 

(Songwathana & Timalsina, 2021).  Sendo que do EEMCEPSC é esperado que este atue “con-

cebendo, planeando e gerindo a resposta, de forma pronta e sistematizada, no sentido da eficácia 

e eficiência” (OE, 2018, p.19363). 

Como resultado dos conteúdos ministrados na Unidade Curricular Enfermagem Médico 

Cirúrgica 3 e do estímulo efetuado pelos docentes, considerámos pertinente a leitura e consulta 

de documentos considerados fundamentais para a gestão e resposta em situações de exceção. 

Como tal, recorremos à leitura e análise: do Decreto-Lei n.º 72/2013, que regula a criação do 

Sistema Integrado de Proteção e Socorro; da Lei n.º 80/2015, que aprova a lei de bases da 

proteção civil e ajudou no entendimento das situações declaradas de calamidade e de contin-

gência durante a pandemia; do Plano Nacional e Municipal de Emergência da Proteção Civil; 

e da norma da DGS sobre a elaboração de um plano de emergência nas unidades de saúde (DGS, 

2010a).  

Outro dos documentos analisados prendeu-se o plano de catástrofe interno da instituição 

(CHUA, 2018), onde exercemos funções e onde realizámos os ensinos clínicos. Deste modo, 

nos primeiros dias de estágio analisámos o documento, tendo sido posteriormente refletido em 

conjunto com o enfermeiro supervisor clínico. Esta reflexão conjunta possibilitou-nos ter uma 

perceção clara da organização dos serviços nestas circunstâncias. Mais concretamente no está-

gio I, pelo papel que exerce neste tipo de situações, foram colocadas questões que se prenderam 

com a operacionalização da resposta, pelo conhecimento do kit de triagem multivítimas e pela 

necessidade de atualização do plano relativamente às alterações estruturais ocorridas após a sua 

última atualização. Foi ainda proporcionada a reflexão, baseada em situações passadas, que nos 

permitiram refletir sobre a necessidade de treino constante e de divulgação do plano em vigor 

por todos os constituintes da equipa, por forma a serem seguidos os protocolos instituídos, man-

tendo os circuitos e as redes de comunicação viáveis, garantindo uma resposta coordenada, 

adequada, rápida e eficiente. Fator este que nem sempre é fácil, pela rotatividade de profissio-

nais existente neste serviço, e que é apontado na literatura como uma das limitações ao aperfei-

çoamento das respostas das equipas a este tipo de circunstâncias e ao próprio treino, como é o 

caso das simulações em catástrofe (Jonson et al 2017; Sonneborn et al, 2018). Inerente à res-

posta em situações de exceção, foi ainda analisada a necessidade de ser efetuado um plano de 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

107 
 

 

evacuação de doentes no serviço de urgência (ponto este já referido no ponto 4.1. deste relató-

rio).  

Todas estas reflexões foram realizadas tendo por base situações presumíveis, não tendo, 

durante o desenvolvimento dos estágios clínicos, surgido qualquer situação de catástrofe, emer-

gência ou multivítimas, bem como ações de simulação ou treino.  

No âmbito do desenvolvimento desta competência, destacamos novamente o contributo da 

Unidade Curricular Médico Cirúrgica 3, onde tivemos a possibilidade de conhecer parte da 

documentação, já evidenciada e elaborar e apresentar, como elemento avaliativo, um póster 

científico intitulado “Simulação em Catástrofe: Que contributos”. Trabalho este que nos per-

mitiu identificar os contributos e as limitações da simulação como preparação para a catástrofe 

nas equipas hospitalares. Tendo sido, mais tarde, apresentado sob a forma de apresentação livre 

no XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico 

de Enfermagem Intensiva da SPCI (Apêndice 32).   

No âmbito da Unidade Curricular Médico Cirúrgica 4, a realização do curso International 

Trauma Life Support permitiu-nos desenvolver competências no âmbito da avaliação e atuação 

perante a vítima de trauma, que podem facilmente surgir em condições de catástrofe e cenários 

multivítima. 

Atendendo ao carácter de exceção, que nos encontramos a viver, foi consultado o Plano 

Nacional de Preparação e Resposta à doença por novo coronavírus (DGS, 2020a) bem como as 

normas emanadas pela DGS, tendo sido adotadas as suas recomendações. Como complemento 

às normas da DGS foram lidas e adotadas as normas desenvolvidas em contexto hospitalar, que 

retratam a especificidade da instituição e de cada serviço, nomeadamente a ordem de serviço 

n.º 5 do SUP, que define a organização dos recursos materiais e humanos, bem como os circui-

tos externos definidos, criada para atender os utentes suspeitos ou diagnosticados com COVID-

19 (CHUA, 2020c). Outro dos documentos lidos e refletidos diz respeito ao plano de contin-

gência desenvolvido para o doente COVID-19 Crítico. Esta leitura possibilitou-nos a compre-

ensão da organização dos serviços e da logística desenvolvida para assistir a pessoa em situação 

crítica portadora de COVID-19, de acordo com as necessidades de internamento e respetiva 

percentagem de vagas existentes, tendo este plano sido desenvolvido sob 4 fases, em que última 

fase se garante a assistência a 40 doentes críticos (CHUA, 2020d). 

 No âmbito do estágio I, auxiliámos o enfermeiro supervisor clínico na organização e ges-

tão dos recursos humanos e materiais para dar resposta à situação de exceção vivenciada, ten-

tando não alterar a resposta da equipa às situações habituais. Promovemos ainda a adoção de 
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medidas de segurança e controlo da propagação do vírus junto de utentes e familiares, apelando 

à cidadania de cada um como meio essencial para conseguirmos ultrapassar o estado pandé-

mico.  

No âmbito da preservação de vestígios e indícios da prática de crime, não foi possível, em 

contexto clínico, o desenvolvimento desta competência pela falta de casuística durante a reali-

zação dos estágios clínicos. No entanto, foram relidos os conhecimentos transmitidos na Uni-

dade Curricular de Médico Cirúrgica 3, bem como o guia da DGS acerca da abordagem, diag-

nóstico e intervenção na violência interpessoal nos serviços de saúde (DGS, 2016). Ao nível do 

estágio I, uma vez que se desenvolveu em contexto de serviço de urgência, foi procurado co-

nhecimento com uma enfermeira pós-graduada do serviço nesta área, relativamente aos proce-

dimentos inerentes à colheita de vestígios e sua salvaguarda, atendendo à cadeia de custódia, 

bem como dos meios existentes a nível hospitalar para apoio à vítima e respetiva família.  

Apesar de não termos tido a oportunidade de participar e colaborar em atividades de con-

ceção e treino de planos de resposta a situações de catástrofe ou emergência multivítimas, con-

sideramos que as atividades de pesquisa e a prestação de cuidados em situação de exceção 

desenvolvidas fundamentam a aquisição das competências em análise. Deste modo, considera-

mos adquiridas as competências analisadas.  

 

3 — “Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à com-

plexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 2018, 

p. 19359) 
 

As IACS, tal como já referido, são um problema global de saúde pública, representando 

uma das principais preocupações no seio das organizações de saúde. Apesar dos investimentos 

feitos e dos estudos desenvolvidos continuam a ser o maior evento adversos nas instituições de 

saúde, com impacto enorme na morbilidade, mortalidade, prolongamento de dias de interna-

mento hospitalar e custos colossais associados. Apesar da sua ocorrência, aproximadamente 20 

a 30% das IACS são evitáveis através do desenvolvimento de programas sustentados para o 

controlo de infeção hospitalar (Rodriguez-Acelas et al, 2017). Neste sentido, inteiramo-nos do 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos, já abordado 

na Unidade Curricular Médico Cirúrgica 5, e procurámos cumprir e fazer cumprir as precauções 

básicas de controlo de infeção. Práticas estas transversais a qualquer área de atuação dos pro-

fissionais de saúde.  
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Lemos e refletimos sobre o último relatório anual do programa prioritário de infeções e 

resistências aos antimicrobianos disponível (DGS, 2018), bem como um conjunto de normas e 

orientações do GCL-PPCIRA do CHUA e da DGS, de onde se destacam as normas referentes 

aos feixes de intervenção (bundles) da prevenção das infeções relacionada com: Cateter Venoso 

Central (DGS, 2015d), as Infeções Associadas a Cateter Vesical (DGS, 2017a), a Prevenção de 

Infeção de Local Cirúrgico  (DGS, 2015e) e a Prevenção de Pneumonia Associada à Intubação 

(DGS, 2017). Tendo esta última norma, em conjunto com a norma da Prevenção e Controlo de 

Colonização e Infeção por Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina (DGS, 2015a) e um 

alicerce sustentado de pesquisas baseadas em evidência científica atual, fundamentado a IPM e 

a revisão sistemática da literatura desenvolvida (Apêndice 27).  

A IPM desenvolvida teve como objetivo uniformizar os cuidados de higiene oral ao utente 

sob intubação orotraqueal, como meio para promover o conforto e diminuir a incidência de 

complicações associadas à intubação, como é exemplo a pneumonia associada à intubação, in-

feção esta mais comum (DGS, 2017; Kovacs & Modi, 2020) e mais mortal nas unidades de 

cuidados intensivos (Kovac et al, 2020).  A IPM, com o desenvolvimento das ações de forma-

ção e da proposta de norma de atuação fundamenta os critérios de avaliação desta unidade de 

competência, na medida em que atuámos através do diagnóstico efetuado, desenvolvendo e 

implementando estratégias pró-ativas que visaram a prevenção e controlo de infeção do utente 

sob intubação orotraqueal. Deixando preparadas ferramentas (proposta de norma e respetiva 

proposta de lista de auditoria interna), fundamentadas em evidência científica atual, que permi-

tem a atuação, monitorização, registo, avaliação e controlo do seu cumprimento, alvejando uma 

prática baseada na evidência (OE, 2018). 

Relativamente às atividades desenvolvidas, ao longo do ensino clínico I, tivemos a oportu-

nidade de participar nas auditorias de processo relativas à higiene das mãos e à utilização de 

luvas (já abordadas no ponto 4.1 deste relatório), tendo este processo de “avaliador externo” 

permitido a reflexão sobre as práticas dos diferentes grupos de profissionais, bem como da in-

fluência da carga laboral, dos recursos materiais e das estruturas no seu cumprimento. Neste 

âmbito, e como já expressado, ao longo do estágio final, debatemos e procurámos ter conheci-

mento sobre os projetos de melhoria contínua da qualidade em vigor no serviço, que se encon-

tram enquadradas no Plano Nacional de Controlo de Prevenção e Controlo das IACS, tendo 

lido e refletido sobre os últimos dados disponíveis.   

No âmbito do contexto pandémico, não podíamos deixar de referir que foi uma das princi-

pais preocupações, a de cumprir e fazer cumprir com as práticas de prevenção e controlo da 
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infeção por COVID-19, tendo a nossa ação passado pela leitura das normas do GCL-PPCIRA 

e da DGS, nomeadamente no que concerne aos equipamentos de proteção individual (DGS, 

2020b), à definição de caso de COVID-19 (DGS, 2020c), à abordagem do doente com suspeita 

ou confirmação de COVID-19 (DGS, 2020d), à estratégia nacional de testes para SARS-Cov-

2 (DGS,2020e), aos cuidados post mortem (DGS, 2020f) e, outras de âmbito cirúrgico, que 

foram adotadas em contexto profissional. Para além da leitura, adotámos as medidas de preven-

ção preconizadas, atuando junto dos utentes de acordo com a sua história, a clínica evidenciada 

e os resultados laboratoriais obtidos, realizando testes de pesquisa para COVID-19, sempre que 

a situação clínica o justificava, e de acordo com o preconizado a nível institucional. Aproveitá-

mos ainda as oportunidades para realizar ensinos, sobre as medidas de prevenção necessárias, 

junto de utentes e familiares/pessoas significativas. Neste contexto, participámos no Webinar 

da OE “Ao encontro dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico Cirúrgica em tem-

pos de pandemia COVID-19” (Anexo XVII) que destacou a importância do enfermeiro especi-

alista em enfermagem médico cirúrgica na conceção e desenvolvimento de estratégias para a 

prevenção e controlo da COVID-19. Relacionada com a temática da COVID-19 e interligada 

com a nossa prática profissional, participámos no Webinar da OE “: A retoma da atividade 

cirúrgica em tempo de pandemia” (Anexo XVI), que se focou na das vantagens e desvantagens, 

quando as orientações e as diretrizes dos órgãos nacionais dedicados à prevenção e controlo da 

pandemia eram exíguas. Concretamente relacionada com a adaptação organizacional à pande-

mia, participámos ainda nas jornadas “Refletir a Pandemia: Perspetivar o Futuro” do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve (Anexo II), que teve como intuito a partilha de conheci-

mentos e de vivencias ao longo dos diversos contextos clínicos, de ambas as unidades hospita-

lares (Faro e Portimão). 

Ainda no âmbito formativo, participámos no congresso internacional de Controlo de Infe-

ção 2021 (Anexo IV), cujo tema principal foi o impacto e as estratégias desenvolvidas em tem-

pos de pandemia COVID-19, nos diversos contextos de cuidados de saúde, tendo-se dado real 

destaque à importância e ao trabalho desenvolvido pelas equipas de GCL-PPCIRA. Outro dos 

temas abordados incidiu sobre as boas práticas em estratégias de rastreio ativo de microrganis-

mos multirresistentes e sobre a prevenção das infeções associadas a procedimentos invasivos, 

mais concretamente sobre a vigilância da infeção do local cirúrgico e da pneumonia associada 

à intubação, baseadas nas respetivas normas da DGS (DGS, 2015e; DGS, 2017) Destaca-se 

ainda a apresentação de diversos trabalhos desenvolvidos na área da prevenção e controlo das 
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IACS, quer de contexto académico como profissional, que  tornaram o congresso bastante en-

riquecedor e motivante,  no sentido de enaltecer e reafirmar a necessidade da continuidade deste 

tipo de projetos e estudos, como um dos meios essenciais  para a melhoria contínua da qualidade 

e para a prestação de cuidados de saúde baseados em evidência, tendo em vista o utente e a sua 

segurança como centro dos cuidados.  

O tema das IACS foi também alvo de uma das conferências desenvolvidas durante o VII 

Congresso Internacional de Cuidados Intensivos em que participámos (Anexo V), tendo esta 

temática sido abordada sobre a ótica do doente crítico, que pela fisiopatologia da doença, pela 

terapêutica instituída e pelos tratamentos e procedimento invasivos a que se encontra sujeito, 

acaba por ter um risco acrescido de desenvolver IACS (Su & Chen, 2020). No decorrer da 

mesma, foram apresentados os contextos históricos, os conceitos e os fatores relacionados com 

a pessoa em situação crítica que o predispõe ao desenvolvimento de IACS, bem como alguns 

dados epidemiológicos. Foram ainda destacadas a importância que as bundles detêm na pre-

venção e controlo de infeção, bem como o papel das colheitas no diagnóstico microbiológico 

da infeção. O tema da Covid-19 foi também abordado, tendo sido realçado o papel das normas 

e orientações emanadas pela DGS.  

Destaca-se ainda a realização do trabalho desenvolvido na Unidade Curricular Enferma-

gem Médico Cirúrgica 5 que incidiu sobre os resíduos hospitalares. Tema transversal a todas 

as instituições hospitalares e serviços de prestação de cuidados de saúde, que pela sua magni-

tude, custos e riscos inerentes, se torna essencial e imperativo o acompanhamento de todas as 

suas fases. Desde a produção, armazenamento, transporte e tratamento, com vista à minimiza-

ção do risco para a saúde pública e ambiental. Este trabalho, apesar de teórico, ajudou a evi-

denciar o papel do enfermeiro no decurso do processo, desde a produção à separação e arma-

zenamento, transversal a qualquer contexto da prática clínica e fundamental ao sucesso de todas 

as fases posteriores de tratamento de resíduos.  

Face ao exposto consideramos desenvolvida e adquirida a competências de enfermeiro es-

pecialista supramencionada. 

 

Consideramos que a sétima competência de mestre “Evidencia competências comuns e 

específicas do enfermeiro especialista na sua área de especialidade” (UE, 2015, p.  25)  se en-

contra inerente ao desenvolvimento de todas as competências descritas e refletidas no presente 

capítulo (Capítulo 4). 
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CONCLUSÃO 

A frequência no curso de ME termina com a realização e defesa pública do presente rela-

tório de estágio. Ao longo de todo o percurso de mestrado foi possível a vivência de um con-

junto de situações que se demonstraram fundamentais à efetivação de um percurso de aprendi-

zagem contínua. Perante estas procurámos o desenvolvimento de uma prática reflexiva que nos 

proporcionou a procura constante de fundamentação para a tomada de decisão e ação, contri-

buindo para o desenvolvimento de raciocínio clínico, atitudes e competências relacionais, éticas 

e científicas cada vez mais complexas e fundamentadas.  

Iniciámos a realização do presente relatório com a apreciação da instituição e dos contextos 

clínicos onde os estágios decorreram (Serviço de Urgência, Serviço de Cardiologia e Unidade 

de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção). Apreciação esta realizada através da descri-

ção e análise da estrutura e recursos materiais, dos recursos humanos e dos métodos de trabalho, 

bem como da análise da produção de cuidados dos referidos contextos. Posteriormente realizá-

mos um enquadramento teórico onde apresentámos o modelo para a mudança da prática base-

ada em evidência que pautou a nossa ação, nos percursos de estágios clínicos e na IPM desen-

volvida, através da integração da experiência clínica individual e da melhor evidência científica 

disponível ao longo da nossa ação, com foco no cuidado à pessoa em situação crítica e na pro-

cura da melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. Ainda neste capítulo realizámos 

uma fundamentação que procurou esclarecer as especificidades inerentes à pessoa em situação 

crítica nos diferentes contextos onde os estágios clínicos tiveram lugar,   

Posteriormente apresentámos as etapas inerentes à IPM, desenvolvida na UCIC. A sua con-

cretização permitiu o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, baseados na 

metodologia de projeto, que visou a melhoria dos cuidados de higiene oral prestados, pelos 

enfermeiros, ao utente sob intubação orotraqueal. O desenvolvimento desta IPM permitiu-nos 

trabalhar a temática dos cuidados de higiene oral, que influência de forma determinante o con-

forto, a segurança e a prevenção de IACS no utente sob intubação orotraqueal, frequentemente 

subestimados nas unidades de saúde. Com o seu desenvolvimento, elaborámos um conjunto de 

ferramentas (proposta de norma de procedimento, lista de auditoria interna e esquema resumo) 

e desenvolvemos ações de formação em serviço, que alicerçam a mudança das práticas de cui-
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dados baseada na mais recente evidência científica, tendo como foco a otimização do desem-

penho dos enfermeiros e a inerente melhoria da qualidade e segurança dos cuidados prestados 

ao utente sob intubação orotraqueal.  

Após o desenvolvimento da IPM foi gratificante termos a perceção, através dos questioná-

rios aplicados, que contribuímos de forma efetiva para a melhoria dos conhecimentos dos en-

fermeiros, com possíveis melhorias significativas na segurança e qualidade. Foi igualmente 

compensadora a perceção que os formandos relataram face às ferramentas às ações de formação 

desenvolvidas, bem como da temática trabalhada, por ter colmatado uma necessidade premente 

na prestação de cuidados de enfermagem, inerente à especificidade dos utentes. Como limitação 

à intervenção, apontamos a falta de avaliação das práticas de cuidados, tendo como base a lista 

de auditoria interna desenvolvida, justificada pela limitação temporal do estágio clínico. Suge-

rindo-se a continuidade do projeto desenvolvido, com a constituição de um grupo de trabalho 

que dê continuidade à temática trabalhada.  

Inerente ao assunto visado na IPM e aos trabalhos necessários no estágio final, elaborámos 

um artigo científico de revisão sistemática, respeitando o protocolo The Joanna Briggs Institute, 

sobre os fatores que influenciam os cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraqueal-

mente, prevendo-se a sua futura submissão para publicação na revista oficial da Associação 

Brasileira de Medicina Intensiva e da SPCI – Revista Brasileira de Terapia Intensiva - revista 

indexada na National Library of MedicineÒ, MedlineÒ, ScopusÒ,   SciELOÒ e LiliacsÒ.  

A elaboração da IPM, das ferramentas desenvolvidas e a realização do artigo científico ao 

longo deste percurso, permitiram-nos desenvolver o rigor, as competências em investigação, 

através da incorporação dos seus resultados nos instrumentos desenvolvidos, contribuindo para 

uma prática baseada na evidência.  

No quarto e último capítulo, apoiada numa metodologia descritiva e reflexiva, realizámos 

a análise do processo de desenvolvimento e aquisição de competências, nomeadamente das 

competências comuns de enfermeiro especialista, específicas do EEEMCEPSC e de ME, base-

adas nos respetivos regulamentos, ao longo do percurso de mestrado e dos estágios clínicos 

desenvolvidos. Consideramos que este foi um processo de reflexão profunda, pautada por uma 

prática reflexiva fundamentada em evidência científica atual, através das experiências vivenci-

adas, que procuraram o aprimoramento e a melhoria contínua da segurança e dos cuidados es-

pecializados prestados à pessoa em situação crítica. Face ao apresentado ao longo deste capítulo 

consideramos que foram desenvolvidas e adquiridas o conjunto de competências descritas, de-

senvolvendo em nós a responsabilidade acrescida de demonstrar e consolidar o conjunto de 
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competências adquiridas ao longo deste ciclo de estudos nos diversos contextos de cuidados em 

que nos encontramos inseridos.  

Com a elaboração do presente relatório consideramos alcançados os objetivos inicialmente 

propostos que termina com a entrega e defesa pública do presente documento.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

No âmbito da Unidade Curricular do Estágio I do Mestrado em Associação em Enfermagem 

Médico Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, foi-me solicitada a 

realização de um projeto. A aquisição de aprendizagens baseada em projetos é considerada uma 

metodologia que facilita a aquisição de competências, quer pessoais, quer profissionais, onde o 

estudante é o centro do processo ensino-aprendizagem, fomentando uma prática baseada na 

evidência e na pesquisa no terreno (Ferrito, C., Ramos, A., Gato, A., Cerqueira, A. & Lopes, J., 

2016), possibilitando uma articulação entre a teoria, a prática e a individualidade de cada 

estudante que se propõe a determinados objetivos. Serve, deste modo, de guia orientador da 

prática e de aquisição de conhecimentos e competências para esta especialidade. 

O presente estágio tem a duração de seis semanas, com início a 2 de novembro de 2020 e 

término a 11 de dezembro de 2020, com uma carga horária prevista de 162 horas de contacto 

(144 de contacto direito e 12 de orientação tutorial, tendo uma média de 24horas semanais) , 

decorrendo no Serviço de Urgência Polivalente (SU) do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve (CHUA), sob a orientação da Professora Doutora Maria do Céu Marques e do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica Marco Fernando Costa Piedade.  

Os objetivos gerais definidos para os estágios do curso de mestrado em enfermagem, 

segundo o guia orientador, são: 

1.1. Desenvolver conhecimentos e competências para a intervenção especializada num domínio 

de enfermagem, evidenciados em níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, 

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

1.2. Promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, com recurso à investigação, a 

uma prática baseada na evidência e aos referenciais éticos e deontológicos; 

1.3. Capacitar para a governação clínica, a liderança de equipas e de projetos bem como para a 

supervisão e gestão dos cuidados, nos diferentes contextos da prática clínica; 

1.4. Contribuir para o desenvolvimento da disciplina e da formação especializada. 

Os objetivos de aprendizagem definidos segundo o mesmo guia orientador para o presente 

estágio são: 

- Prestar cuidados à pessoa/família em situações de urgência; 
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- Gerir a administração de protocolos terapêuticos complexos em situações de urgência; 

- Fazer a gestão diferenciada da dor e do bem-estar à pessoa situações de urgência; 

- Desenvolver a prática clínica à pessoa/família em situação de urgência; 

- Identificar os focos de instabilidade; 

- Assistir a pessoa e família nas perturbações decorrentes da situação situações de urgência; 

- Gerir a comunicação interpessoal na relação terapêutica com a pessoa/família face à 

situação de urgência; 

- Gerir o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa/família em situação de 

urgência. 

No que concerne aos objetivos específicos, serão explanados no capítulo dois, de acordo 

com os objetivos gerais e de aprendizagem estabelecidos para o presente estágio e tendo como 

base os documentos reguladores das competências comuns (OE, 2019) e específicas do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica: Pessoa em Situação Crítica (OE, 

2018), bem como começar o caminho da aquisição de conhecimentos, aptidões e competências 

de mestre em enfermagem que serão finalizadas com a realização do relatório final 

desenvolvido na Unidade Curricular: Estágio II. Para a definição destes objetivos definirei as 

atividades que me proponho desenvolver para atingi-las.  

Na elaboração deste documento, para além da definição do projeto pessoal inerente ao 

estágio I, achei pertinente fazer uma pequena caracterização do SU do CHUA, pela sua 

especificidade e influência que a mesma tem no desenvolvimento e concretização dos objetivos 

gerais e específicos. Para essa caracterização baseei-me na observação e em entrevistas não 

estruturadas com o enfermeiro orientador.  

O presente trabalho é constituído por 4 partes. Na primeira é realizada esta pequena nota 

introdutória, na segunda é realizada uma contextualização sumária da caracterização do SU do 

CHUA, no terceiro são definidos os objetivos específicos de aprendizagens para o estágio I e 

no quarto é realizada a sua conclusão.  

Os objetivos para a elaboração do presente trabalho são:  

� Caracterizar sucintamente o SU do CHUA; 

� Dar a conhecer o meu projeto individual de aprendizagens para a Unidade 

Curricular: Estágio I.  
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2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

O SU do CHUA encontra-se legalmente definida como um Serviço de Urgência 

Polivalente, segundo o Despacho nº 10319/2014 de 11 de agosto, dispondo das valências 

médicas de: medicina interna, medicina intensiva, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia (com 

possibilidade de intervenção para cateterismo e angioplastia), gastrenterologia com endoscopia, 

neurocirurgia, pneumologia com endoscopia, anestesiologia, nefrologia com possibilidade de 

hemodiálise urgente e o apoio das especialidades de neurologia, cirurgia plástica e 

reconstrutiva, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, inumo-hemoterapia e patologia 

clínica com toxicologia (CHUA, 2020). Mais recentemente conta com o apoio de cirurgia 

vascular. Para as valências de cirurgia cardiotorácica e cirurgia máxilo-facial recorre à 

colaboração de profissionais oriundos das outras unidades que integram o Centro Hospitalar e 

a protocolos de colaboração com outras unidades hospitalares de referência, com recursos a 

transferências inter-hospitalares. Na sua dinâmica organizacional conta com as Vias Verdes: 

Doença Coronária, Acidente Vascular Cerebral, Sépsis e Trauma (CHUA, 2020). 

No ano de 2019 contou com o atendimento a 136.441 utentes (um aumento de quase 

10.000 atendimentos face ao ano anterior), sendo o serviço de urgência do Algarve, pertencente 

à rede hospitalar do serviço nacional de saúde, com maior número de atendimentos (CHUA, 

2020). No ano de 2019 contou com um aumento de 4% de atividade urgente, com maior 

expressão nos atendimentos menos complexos (prioridades azul, verde e branca, e que 

possivelmente podiam ser evitados com outra articulação realizada com os cuidados de saúde 

primários).  Os seus utentes têm características diversificadas, uma vez que o seu atendimento 

engloba todos os utentes com idade igual ou superior a 18 anos. Sendo imprevisível presumir a 

sua afluência em termos de categorização por faixa etária ou patologia. No entanto, é de 

salientar a utilização quase diária das vias verdes Acidente Vascular Cerebral e Doença 

Coronária, que levam a uma gestão diferenciada dos recursos. 

No que concerne à sua organização física, o SU do CHUA situa-se fisicamente no Piso 2 

do edifício principal e encontra-se dividido por diversos setores. Dele fazem parte: a sala de 

triagem, balcão médico cirúrgico 1, balcão médico cirúrgico 2, sala de emergência, balcão de 

cirurgia, balcão de ortopedia, sala de observação, sala de internamentos em observação e 

Unidade de Cuidados Intermédios. Devido à atual pandemia foi necessária uma restruturação 
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do serviço de urgência e foi contemplada um circuito exterior para triar e receber utentes 

suspeitos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19.  

A sala de triagem localiza-se junto à entrada dos utentes no SU e é nela que é realizada a 

triagem de Manchester (que permite priorizar os utentes que são admitidos no serviço por nível 

de prioridade). O balcão médico cirúrgico 1 e 2 atendem as especialidades médicas e cirúrgicas, 

diferenciando-se pelo facto do balcão médico cirúrgico 2 atender utentes com necessidade de 

oxigenoterapia e maiores níveis de vigilância. A sala de emergência é composta por 3 unidades 

destinadas a receber utentes emergentes e encontra-se equipada com todos os recursos materiais 

necessários (monitorização, monitorização eletrocardiografia, desfibrilhadores, 

videolaringoscópio, máquina de leitura de gasimetrias, ecógrafo, entre outras). Tem na sua área 

circundante uma antecâmara que dá apoio à sala de reanimação e à sala de triagem, onde se 

armazenam materiais de consumo clínico organizados de forma metódica por setores e 

respetivas check-lists e material necessário à mobilização do doente vítima de trauma (planos 

duros, colares cervicais, cinta pélvica, cintos aranha, entre outros). A sala de observações é o 

local onde os utentes que necessitam de maior vigilância permanecem. Este local dispõe de 4 

unidades com monitorização eletrocardiográfica. Os balcões de Cirurgia e Ortopedia atendem 

as respetivas especialidades e dão apoio às especialidades de Neurocirurgia, 

Otorrinolaringologia e Oftalmologia.  A sala de internamentos em observação contempla os 

utentes internados a aguardar decisão clínica ou vaga nos serviços de internamento e tem, neste 

momento, capacidade para 30 utentes. Em caso de extrema necessidade são abertas exceções e 

são internados utentes em corredor. A Unidade de Cuidados Intermédios faz parte do serviço 

de urgência e é constituída por 10 unidades, permitindo a admissão de utentes em estado crítico 

que não necessitam de ventilação mecânica invasiva (ocorrendo algumas exceções).  

No que concerne aos armazéns o serviço de urgência dispõe de dois armazéns para 

materiais de consumo clínico geral e um para equipamentos de proteção individual.  

Relativamente ao circuito exterior, foram adicionados um conjunto de sete contentores 

equipados que se destinam a triar, testar e tratar utentes com suspeita de infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19, sem entrarem dentro do circuito interno do hospital. Destes sete 

contentores: um destina-se à triagem e secretariado; dois contentores são utilizados para 

colheitas; dois contentores são utilizados para observação, com capacidade para o utente 

permanecer deitado, monitorizado e sob oxigenoterapia, tendo a capacidade para dez utentes 

cada um (vinte no total); uma sala de observação; e uma tenda amovível adicionada 

recentemente para que os utentes possam aguardar até realizar admissão e triagem. O tempo de 

permanecia neste serviço é suposto ser o mais breve possível. Os utentes permanecem neste 
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espaço até terem confirmação de diagnóstico e alta para o domicílio ou serem transferidos para 

os serviços de internamento, conforme as suas necessidades. 

Relativamente à distribuição de enfermeiros pelos diferentes turnos e setores, no turno da 

manhã encontram-se habitualmente escalados dezassete/dezoito enfermeiros, divididos da 

seguinte forma: um elemento de chefe de equipa; um elemento de sala de reanimação; um 

elemento de triagem; dois elementos de cirurgia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia; 

dois/três elementos de balcão médico cirúrgico 1; um elemento de balcão médico cirúrgico 2; 

um elemento de sala de observações; três elementos para a Unidade de Cuidados Intermédios 

e dois a três elementos para o circuito externo de SARS-CoV-2/COVID-19. Sendo que para 

este circuito externo está preconizado ficar um enfermeiro para triagem, um para a decisão 

clínica 1 e a possibilidade de um terceiro elemento para a decisão clínica 2, dependendo da 

afluência de utentes com sintomatologia suspeita ou confirmada 

Metodologicamente a rotatividade e organização dos enfermeiros é realizada por equipas, 

dispondo de cinco equipas com treze/catorze elementos e uma equipa constituída por elementos 

que se encontram em horário flexível. Devido à alteração organizacional e estrutural provocada 

pela pandemia foi realizado um ajuste de horário e a grande maioria dos enfermeiros realiza 

atualmente turnos de 12 horas e meia, sendo estes realizáveis das 8 às 20 horas e 30 minutos no 

turno da manhã e das 20 horas às 8 horas e 30 minutos no turno da noite. Pontualmente 

encontram-se escalados enfermeiros com turnos de 8 horas, sendo estes realizados no turno da 

manhã das 8 às 16 horas, no turno da tarde das 15horas e 30 minutos às 00 horas e no turno da 

noite das 23 horas e 30 minutos às 8horas e 30 minutos.  

É de realçar a capacidade de adaptação que o serviço e os seus profissionais têm tido para 

conseguir adaptar-se a esta situação de exceção, alterando dinâmicas e contornando as 

dificuldades para conseguir separar os dois circuitos e dar resposta a todos os utentes que afluem 

ao SU. 
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3. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O desenvolvimento dos objetivos aqui mencionados vão de encontro aos objetivos gerais 

estabelecidos pelo grupo de professores que acompanham esta unidade curricular para a 

concretização do estágio I, bem como os documentos das competências comuns e específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Pessoa em situação 

Crítica, e as competências de mestre em Enfermagem, como havia supracitado. 

As competências de mestre encontram-se reguladas pelo regime jurídico dos graus 

académicos do ensino superior, segundo o Decreto-Lei nº64/2006, artigo 15º, republicado pelo 

Decreto-Lei nº 74/2018. Alicerçado nesse documento, conforme apresentado à Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o Mestre em Enfermagem deve deter as seguintes 

competências: 

³���'HPRQVWUD�FRPSHWrQFLDV�FOtQLFDV�QD�FRQFHomR��QD�SUHVWDomR��QD�JHVWmR�H�QD�VXSHUYLVmR�

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada; 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

Enfermagem baseada na evidência;  

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais; 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo 

da vida;  

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares 

e intersectoriais; 

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da 

Enfermagem em particular;  

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área de 

HVSHFLDOLGDGH�´��Universidade de Évora, p.24). 

Algumas das competências de Mestre são comuns às do Enfermeiro Especialista, sendo 

possível verificar que muitas das atividades planeadas vão de encontro às competências 

supracitadas. No que concerne às competências de mestre 1,4 e 7, considero que estas são 

transversais ao desenvolvimento do conjunto das competências de especialista para o presente 
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estágio, apesar de constarem em alguns objetivos específicos.  Deste modo, nos capítulos 

seguintes irei explanar os objetivos pessoais e as ações que pretendo desenvolver para realizar 

o caminho na aquisição das competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Critica, e as competências de 

Mestre em Enfermagem.  
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da 

pessoa/fam
ília; 

- U
tilização de estratégias de com

unicação 

verbal e não verbal adaptadas à situação 

 A
2. 

G
arante 

práticas 
de 

cuidados 
que 

respeitem
 

os 
direitos 

hum
anos 

e 
as 

responsabilidades profissionais. 

C
om

petência de M
estre nº 3 

 

Tem
 capacidades para integração de conhecim

entos, tom
ada de decisão e gestão de 

situações com
plexas, com

 ponderação sobre as im
plicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais. 
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clínica 
da 

pessoa/fam
ília/cuidador 

e 
ao 

contexto da prática dos cuidados. 

B
. 

D
om

ínio da M
elhoria C

ontínua da 

Q
ualidade 

 

  B
1. 

G
arante 

um
 

papel 
dinam

izador 
no 

desenvolvim
ento e suporte das iniciativas 

estratégicas 
institucionais 

na 
área 

da 

governação clínica. 
- C

onhecer a dinâm
ica e o funcionam

ento do 

SU
 e sua equipa m

ultidisciplinar: 

 - M
obilizar conhecim

entos e habilidades, 

contribuindo para a m
elhoria contínua da 

qualidade dos cuidados prestados; 

 - 
Prom

over 
um

 
am

biente 
terapêutico 

e 

seguro; 

- C
onsultar norm

as, protocolos, projetos e 

docum
entos de apoio à prática dos cuidados 

de enferm
agem

 no SU
; 

- O
bservação da dinâm

ica do funcionam
ento 

do 
SU

 
e 

sua 
ligação 

com
 

os 
restantes 

serviços; 

- C
onversação com

 o enferm
eiro orientador 

sobre 
as 

m
etodologias 

de 
trabalho 

im
plem

entadas no serviço; 

- Identificação de oportunidades de m
elhoria 

no SU
 e sua com

unicação ao enferm
eiro 

orientador; 

- C
ooperação na organização do trabalho de 

form
a 

a 
reduzir 

a 
probabilidade 

de 

ocorrência de erro (nom
eadam

ente através 

da realização de auditoria e verificação de 

check-lists im
plem

entadas no SU
); 

- Planeam
ento e realização de um

a ação de 

form
ação 

sobre 
Prevenção 

do 
Erro 

Terapêutico; 

- A
tuação em

 conform
idade com

 as norm
as 

de precauções básicas de controlo de infeção 

preconizadas pelo G
rupo de C

oordenação 

Local ± Program
a de Prevenção e C

ontrolo 

de 
Infeções 

e 
R

esistência 
aos 

B
2. 

D
esenvolve 

práticas 
de 

qualidade, 

gerindo e colaborando em
 program

as de 

m
elhoria contínua. 

 B
3. 

G
arante 

um
 

am
biente 

terapêutico 
e 

seguro. 

 

C
om

petência de M
estre nº 2 

Inicia, 
contribui, 

desenvolve 
e 

dissem
ina 

investigação 
para 

prom
over 

a 
prática 

de 

Enferm
agem

 baseada na evidência; 
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C
om

petência de M
estre nº 5 

Participa de form
a proactiva em

 equipas e em
 projetos, em

 contextos m
ultidisciplinares e 

intersectoriais; 

A
ntim

icrobianos 
(G

C
L

 
± 

PPC
IR

A
) 

do 

hospital 
e 

pela 
D

ireção 
G

eral 
da 

Saúde 

(D
G

S); 

- 
C

olaboração 
no 

projeto 
de 

m
elhoria 

contínua da higiene das m
ãos a decorrer no 

serviço 
durante 

o 
m

ês 
de 

novem
bro/dezem

bro; 

- 
R

ealização 
de 

um
a 

check-list 
pré-

operatória para im
plem

entar na transição de 

cuidados do utente cirúrgico do serviço de 

urgência para o bloco operatório; 

- 
Prestação 

de 
cuidados 

que 
visem

 
a 

segurança 
e 

o 
desenvolvim

ento 
de 

um
 

am
biente terapêutico seguro. 

 

C
om

petência de M
estre nº 6  

R
ealiza análise diagnóstica, planeam

ento, intervenção e avaliação na form
ação dos pares e 

de colaboradores, integrando a form
ação, a investigação e as políticas de saúde em

 geral e 

da E
nferm

agem
 em

 particular; 

 

C
.  D

om
ínio da gestão dos cuidados 

C
1. 

G
ere 

os 
cuidados 

de 
enferm

agem
, 

otim
izando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde. 

- D
esenvolver com

petências na gestão de 

recursos e sua relação com
 necessidades de 

cuidados. 

- O
bservação e prestação de cuidados nas 

várias áreas e recursos que com
põe o SU

;  

- 
C

om
unicação 

com
 

a 
equipa 

m
ultidisciplinar; 

- 
M

obilização 
adequada 

de 
recursos 

hum
anos para responder às necessidades da 

pessoa/fam
ília em

 situação crítica; 

- 
O

bservação 
e 

colaboração 
com

 
o 

enferm
eiro orientador na gestão da equipa. 

C
2. 

A
dapta 

a 
liderança 

e 
a 

gestão 
dos 

recursos às situações e ao contexto, visando 

a garantia da qualidade dos cuidados. 

   

D
1.  D

esenvolve o autoconhecim
ento e a 

assertividade. 

 

 - 
A

um
entar 

o 
autoconhecim

ento 
na 

prestação de cuidados especializados com
o 

form
a de fom

entar a m
elhoria contínua; 

  

- R
eflexão e analíse crítica à m

inha prestação 

ao longo do estágio; 

- 
G

erir 
adequadam

ente 
sentim

entos 
e 

em
oções 

em
 

situações 
de 

m
aior 

stress 

psicológico; 
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D
. D

om
ínio do desenvolvim

ento das 

aprendizagens profissionais 

 

   D
1.  D

esenvolve o autoconhecim
ento e a 

assertividade (continuidade) 

    - 
A

dquirir 
e 

aprofundar 
conhecim

entos 

científicos que guiem
 a prática de cuidados 

seguros. 

 

- 
Estudo 

perm
anente 

de 
bibliografia 

relevante na área da prestação de cuidados à 

pessoa/fam
ília/cuidados em

 situação crítica, 

tendo por base a evidência científica m
ais 

recente; 

- Participação no 4º C
urso de U

rgência do 

A
lgarve 2020; 

- Participação no X
X

III C
ongresso N

acional 

de Enferm
agem

 Intensiva / II C
ongresso 

Internacional 
Ibérico 

de 
Enferm

agem
 

Intensiva 
da 

Sociedade 
Portuguesa 

de 

C
uidados Intensivos; 

- 
A

presentação 
de 

Póster 
intitulado 

³6LP
XODomR�

HP
�

&
DWiVWURIH��

TXH�

FRQWULEXWRV"´�QR�;
;
,,,�&

RQJUHVVR�1
DFLRQDO�

de Enferm
agem

 Intensiva / II C
ongresso 

Internacional 
Ibérico 

de 
Enferm

agem
 

Intensiva 
da 

Sociedade 
Portuguesa 

de 

C
uidados Intensivos. 

 

D
2.  B

aseia a sua praxis clínica especializada 

em
 evidência científica 
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3.2  C
O

M
PETÊN

C
IA

S ESPEC
ÍFIC

A
S D

O
 EN

FER
M

EIR
O

 ESPEC
IA

LISTA
 EM

 EN
FER

M
A

G
EM

 M
ÉD

IC
O

 C
IR

Ú
R

G
IC

A
 ± EN

FER
M

A
G

EM
 

À
 PESSO

A
 EM

 SITU
A

ÇÃ
O

 C
R

ÍTIC
A

 E C
O

M
PETÊN

C
IA

S D
E M

ESTR
E 

C
O

M
PE

T
Ê

N
C

IA
 E

SPE
C

ÍFIC
A

 
O

B
JE

T
IV

O
S E

SPE
C

ÍFIC
O

S 
A

T
IV

ID
A

D
E

S A
 D

E
SE

N
V

O
L

V
E

R
 

1. 
C

uida 
da 

pessoa, 
fam

ília/cuidador 
a 

vivenciar 

processos com
plexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica 

 

- D
esenvolver com

petências especializadas no cuidado ao 

doente crítico e/ou em
 falência orgânica; 

- Prestar cuidados à pessoa em
 situação crítica e antecipar 

a instabilidade e risco de falência orgânica; 

- G
arantir a gestão de m

edidas farm
acológicas e não 

farm
acológicas de com

bate à dor; 

- G
erir a com

unicação na relação terapêutica com
 a 

pessoa/fam
ília/cuidador em

 situação com
plexa de saúde. 

- R
evisão de conceitos teórico-práticos m

inistrados no 

período letivo da especialidade; 

- Estudo perm
anente de bibliografia relevante na área da 

prestação 
de 

cuidados 
à 

pessoa/fam
ília/cuidados 

em
 

situação crítica, nom
eadam

ente na área de urgência e 

em
ergência; 

- A
rticulação de conhecim

entos com
 a prática de cuidados 

de enferm
agem

; 

- 
Estabelecer 

um
a 

relação 
eficaz 

com
 

a 
equipa 

m
ultidisciplinar; 

- R
evisão dos conteúdos lecionados na unidade curricular: 

relação de ajuda; 

- 
Estabelecer 

um
a 

relação 
terapêutica 

com
 

a 

pessoa/fam
ília/cuidador em

 situação com
plexa; 

- A
valiação do doente crítico de acordo com

 a abordagem
 

adquirida no período letivo (A
B

C
D

E); 

- Identificação precoce de focos de instabilidade no doente 

crítico e proceder de acordo com
 os m

esm
os; 

- Intervenção de acordo com
 as alterações detetadas na 

avaliação da pessoa em
 situação crítica; 

- M
obilização de equipam

ento necessário à prestação de 

cuidados com
plexos; 

C
om

petência de M
estre nº1 

D
em

onstra 
com

petências 
clínicas 

na 
conceção, 

na 

prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de 

Enferm
agem

, num
a área especializada; 
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- A
valiação da eficácia das intervenções de enferm

agem
 

especializada efetuadas; 

- C
olaboração na prestação de cuidados, juntam

ente com
 a 

equipa m
ultidisciplinar, à pessoa em

 situação crítica e sua 

fam
ília; 

- R
ealização de transporte intra-hospitalar da pessoa em

 

situação crítica; 

- 
R

ealização 
de 

registos 
de 

enferm
agem

 
no 

sistem
a 

operativo A
Lert£

 e SC
línico. 

2. 
D

inam
iza 

a 
resposta 

em
 

situações 
de 

em
ergência, exceção e catástrofe, da conceção j ação 

 

- C
om

preender o funcionam
ento dos diversos setores do 

SU
; 

 - C
om

preender o plano de em
ergência e catástrofe da 

instituição e do serviço. 

 

- R
ealização de turnos na sala de reanim

ação, observação e 

triagem
; 

- O
bservação e colaboração com

 os colegas na prestação de 

cuidados nos diversos setores do SU
; 

- A
nalisar o plano de catástrofe em

 vigor; 

- R
eflexão com

 o enferm
eiro orientador acerca do plano de 

catástrofe em
 vigor e sugerir m

elhorias; 

- A
nalisar docum

entos acerca da colheita e preservação de 

provas forenses no SU
. 

3. 
M

axim
iza 

a 
intervenção 

na 
prevenção 

e 

controlo da infeção e de resistência a A
ntim

icrobianos 

perante a pessoa em
 situação crítica e/ou falência 

orgânica, 
face 

j 
com

plexidade 
da 

situação 
e 

j 

necessidade de respostas em
 tem

po útil e adequadas 

 

- D
esenvolver a prática dos cuidados tendo com

o base a 

prevenção e controlo de infeção associados aos cuidados 

de saúde. 

- Participação na palestra sobre C
ontrolo de Infeção 

H
ospitalar m

inistrada pelo grupo G
PL-PPC

IR
A

 do C
H

U
A

; 

- C
onsultar norm

as, protocolo, projetos e docum
entos de 

apoio ao C
ontrolo de Infeção H

ospitalar: 

- A
tuação em

 conform
idade com

 as norm
as de precauções 

básicas de controlo de infeção preconizadas pela G
PL-

PPC
IR

A
 do hospital e pela D

G
S: 

- C
olaboração no projeto de m

elhoria contínua da higiene 

das 
m

ãos 
a 

decorrer 
no 

serviço 
durante 

o 
m

ês 
de 

novem
bro/dezem

bro: 
C

om
petência de M

estre nº 5 
Participa de form

a proactiva em
 equipas e em

 projetos, 

em
 contextos m

ultidisciplinares e intersectoriais; 
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- R
eflexão com

 o enferm
eiro orientador sobre as práticas 

dos 
diferentes 

profissionais 
relativam

ente 
às 

m
edidas 

adotadas ao controlo de infeção. 
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4. CONCLUSÃO  

A realização do presente projeto individual possibilitou-me a reflexão acerca dos 

objetivos a que me proponho bem como a organização mais metódica das estratégias passíveis 

de serem executadas para os atingir. Sendo de referir que poderei ter que adequar algumas das 

estratégias para ir de encontro às necessidades do serviço, bem como às alterações que a 

pandemia poderá trazer no decorrer do presente estágio.   

De realçar que esforçar-me-ei para atingir os objetivos a que me propôs e tentarei, 

concomitantemente, aperceber-me das dificuldades que irão surgindo para as corrigir 

atempadamente, tendo como fim, em toda a minha conduta, desenvolver e adquirir um conjunto 

de conhecimentos e competências que me tornem numa profissional mais completa do que 

quando esta caminhada se iniciou, possibilitando uma melhoria substancial na prestação de 

cuidados de enfermagem concedidos à pessoa/família/cuidador.
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LISTA DE SIGLAS 

 

APA - American Psychological Association (APA) 

CHUA ± Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

CHUA - E.P.E - Centro Hospitalar Universitário do Algarve ± Entidade Pública Empresarial  

CMRSul - Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul 

EAM ± Enfarte Agudo do Miocárdio 

EMCEPSC - Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica 

EtCO2 - End-Tidal Carbon Dioxide 

GCL-PPCIRA - Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

SNS - Sistema Nacional de Saúde 

UCIC ± Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

UHCI - Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção 

UHF ± Unidade Hospitalar de Faro 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

No âmbito da Unidade Curricular do Estágio Final do Mestrado em Associação em 

Enfermagem Médico Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

(EMCEPSC), foi-me solicitado a realização de um projeto. A aquisição de aprendizagens 

baseada em projetos é considerada uma metodologia que facilita a aquisição de competências, 

quer pessoais, quer profissionais, onde o estudante é o centro do processo ensino-aprendizagem, 

fomentando uma prática baseada na evidência e na pesquisa no terreno (Ferrito, C., Ramos, A., 

Gato, A., Cerqueira, A. & Lopes, J., 2016), possibilitando uma articulação entre a teoria, a 

prática e a individualidade de cada estudante, que se propõe a determinados objetivos. Serve, 

deste modo, de guia orientador da prática e de aquisição de conhecimentos e competências para 

esta especialidade, possibilitando uma planificação organizada daquilo que pretendo 

desenvolver. 

O presente estágio tem a duração de dezoito semanas, com início a 18 de janeiro de 

2021 e término a 28 de maio de 2021, com uma carga horária prevista de 388 horas de contacto 

(336 de contacto direito e 56 horas de orientação, tendo uma média de 19 horas semanais de 

contacto direto). Decorrerá na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) e na 

Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção (UHCI) do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve ± Entidade Pública Empresarial (CHUA ± E.P.E), na Unidade 

Hospitalar de Faro (UHF), sob a orientação da Professora Doutora Maria do Céu Marques e 

supervisão clínica do Enfermeiro Mestre e Especialista em EMCEPSC Filipe Melo. 

Com a realização do presente projeto de estágio tenho como objetivo geral:  

- Realizar um plano para a aquisição e desenvolvimento de competências relativas à 

unidade curricular: estágio final.  

E como objetivos específicos:  

- Descrever os contextos clínicos que serão palco do desenvolvimento do estágio final; 

- Refletir acerca dos conhecimentos, competências e aprendizagens a adquirir; 

- Definir um conjunto de atividades a serem realizadas para permitir a aquisição de 

competências comuns, específicas em EMCEPSC e mestre em enfermagem; 

- Definir os respetivos indicadores de avaliação que permitam avaliar a aquisição de 

conhecimentos e competências. 
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Estruturalmente, o presente trabalho é constituído por 4 partes. Na primeira é realizada 

esta pequena nota introdutória. Na segunda é realizada uma contextualização dos serviços onde 

o estágio final decorre (UCIC e UHCI), pela influência que essa especificidade tem no 

desenvolvimento das competências, onde será possível perceber a sua estrutura e 

funcionamento. No terceiro são definidas as atividades e os indicadores de avaliação para a 

aquisição das competências comuns, específicas e de mestre em EMCEPSC para o estágio final. 

Por fim, no quarto capítulo, a conclusão na qual realizarei uma breve reflexão do trabalho e da 

sua importância no meu percurso de aprendizagem.  

O presente trabalho foi redigido de acordo com o novo acordo ortográfico português e 

referenciado sob as últimas normas da American Psychological Association (APA) (7ªedição). 
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2. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 

 

Tendo em vista a maior compreensão do desenvolvimento do estágio final e do projeto 

de intervenção major, decorridos na UCIC e na UHCI do Serviço de Cardiologia do CHUA-

UHF, decidiu-se realizar uma caracterização concisa do contexto clínico, abordando o seu 

enquadramento e a descrição da estrutura e dos recursos, bem como uma breve análise da 

produção dos cuidados.  

2.1. CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

 O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi legalmente criado pelo decreto-lei nº 

101/2017 e integra a Unidade Hospitalar de Faro, a Unidade Hospitalar de Portimão e a Unidade 

Hospitalar de Lagos, os Serviços de Urgência Básica do Algarve (Loulé, Albufeira e Vila Real 

de Santo António), bem como a exploração do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul 

(CMRSul), como demonstrado na figura n. º1 (CHUA, 2020a). 

 
Figura n. º1 - Cartografia de localização no território dos serviços do CHUA 
Fonte - CHUA - Relatório de Gestão e Contas:  2019. 2020, p.19 

 

Este centro hospitalar integra o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e constitui-se como 

uma pessoa coletiva de direito público, de natureza empresarial, com autonomia administrativa, 
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financeira e patrimonial (CHUA, s.d). Em articulação com as restantes unidades de saúde do 

SNS, o CHUA é responsável pela prestação direta de cuidados de saúde nos 16 concelhos da 

região, albergando os seus 438 406 habitantes (dados a 31 de dezembro de 2019), mas também 

a todos os turistas que a visitam, chegando a sua população a triplicar no pico sazonal turístico 

(INE, 2020; CHUA, s.d.a). O CMRSul do CHUA serve adicionalmente parte da região 

Alentejana, albergando um total próximo dos 580 mil habitantes, entre esta região e a região 

algarvia (CHUA, 2020). 

Para além das suas valências clínicas, goza do seu recente estatuto de Hospital 

Universitário. Em colaboração com a Universidade do Algarve, o CHUA passou a integrar o 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, fomentando o 

desenvolvimento de atividades de formação e ensino pré e pós-graduado e de investigação 

(CHUA, s.d). 

Ao nível organizacional o CHUA detém uma gestão de topo centrada no conselho de 

administração e no conselho consultivo (CHUA, s.d.c). Ao nível intermédio encontra-se 

organizada por departamento clínico/não clínicos, detendo 6 departamentos: Departamento de 

Cirurgia (onde se incluem os serviços de cirurgia geral 1, cirurgia 2, cirurgia 3, cirurgia plástica 

e reconstrutiva, estomatologia, ginecologia, neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia 1, ortopedia 

2, otorrinolaringologia, urologia); Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados 

Intensivos (onde se incluem serviço de urgência polivalente, medicina intensiva 1, urgências 

médico cirúrgicas, medicina intensiva 2, urgência básica); Departamento Materno-Infantil (que 

inclui o serviço de medicina intensiva pediátrica e neonatal, obstetrícia, obstetrícia/ginecologia, 

pediatria); Departamento de Medicina (que inclui o serviço de cardiologia, dermatologia, 

gastroenterologia, hematologia clínica, doenças infeciosas, medicina interna 1, medicina 

interna 2, medicina interna 3, medicina interna 4, medicina interna 5, medicina interna 6, 

nefrologia, neurologia, oncologia, pneumologia, reumatologia); Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental ( que detém o serviço de psiquiatria 1, psiquiatria 2 e unidade de psicologia) e o 

Departamento de Serviços Clínicos Não Departamentalizados (que inclui o serviço de anatomia 

patológica, anestesiologia 1, anestesiologia 2, cuidados paliativos e convalescença hospitalar, 

imuno-hemoterapia, medicina física e reabilitação, patologia clínica, radiologia) (CHUA, 

s.d.c). Para além dos serviços clínicos departamentalizados, detém apoio de comissões técnicas 

e órgãos consultivos e o apoio de serviços à prestação de cuidados (onde se incluem os serviços 

de dietética e nutrição, esterilização, farmácia, assistência espiritual e religiosa, logísticos de 
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cirurgia (blocos operatórios), psicologia, serviço social, gabinete do cidadão e núcleo de 

transportes) (CHUA, s.d.c). 

Estes departamentos são transversais às várias localizações físicas, dentro das várias 

unidades hospitalares do centro hospitalar, dos serviços clínicos/não clínicos que os integram. 

Cada departamento encontra-se organizado em redor de uma especialidade médica/cirúrgica e 

é coordenado por um diretor de departamento (médico), um enfermeiro supervisor ou 

enfermeiro chefe e um administrador hospitalar da respetiva carreira (CHUA, s.d.c) 

No que concerne à sua lotação oficial, o CHUA conta com um total de 995 camas (582 

na Unidade Hospitalar de Faro; 288 na Unidade Hospitalar de Portimão e 40 na Unidade 

Hospitalar de Lagos) e um total de 1025 camas, contando com lotação supletiva das unidades 

hospitalares que a compõe (CHUA, s.d.d). O CMRSul conta com 54 camas, destinadas a 

pessoas com lesões medulares, traumatismos cranioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais 

e outras patologias do foro neurológico, reumatológicos, ortopédicos, cardiovascular e 

pneumológicos, dispondo ainda de sessões em hospital de dia (CMRSul, s.d.). No entanto, é 

sabido que esta lotação foi em muito ultrapassada durante a instalação da pandemia, no ano de 

2020, por toda a reformulação ocorrida dentro do Centro Hospitalar. Tendo durante esta fase, 

contado com a suplementação de camas em vários serviços das unidades hospitalares que 

compõem o CHUA, assim como a  abertura de uma unidade de campanha para doentes 

portadores de COVID-19 em Portimão (com a lotação de 100 camas), e do antigo Hospital do 

Grupo Lusíadas em Faro, para receber doentes da especialidade de medicina (28 camas), 

contando ainda com a reabertura do Hospital de São Gonçalo, em Lagos, com a capacidade de 

26 acamas e abertura do bloco operatório para procedimentos eletivos (Circular Normativa 

n.º03/2021, CHUA; CHUA, 2021a). 

 

2.1.1 Serviço de Cardiologia - Estrutura e Recursos Materiais 

Integrado no departamento de medicina, o serviço de Cardiologia da UHF do CHUA 

localiza-se no 8º piso e sofreu recentemente obras de remodelação (fevereiro de 2021). É um 

serviço composto por diversas valências, onde se incluem: unidade de internamento, laboratório 

de eletrofisiologia, laboratório de ecocardiografia, gabinete de reabilitação cardíaca, UHCI e 

UCIC. 

O internamento dispõe de 15 camas em enfermaria e 3 camas para unidade de recobro 

(para utentes provenientes dos laboratórios de eletrofisiologia e UHCI). O laboratório de 
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eletrofisiologia destina-se a receber utentes para colocação de pacemakers provisórios e 

definitivos, cardioversores-desfibrilhadores implantáveis, dispositivos de ressincronização 

cardíaca e estudos eletrofisiológicos com possibilidade de ablação de vias adjacentes anómalas. 

O laboratório de Ecocardiografia disponibiliza a realização de ecografias transtorácicas, 

transesofágicas e ecografias de stress. O gabinete de reabilitação cardíaca destina-se a receber 

utentes que cumprem critérios pré-definidos para integrar um programa de reabilitação 

cardíaca, acompanhados por um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, uma psicóloga e 

uma nutricionista.  

A UHCI foi inaugurada no ano de 2003. A sua criação alterou por completo a resposta do 

Algarve às situações emergentes para angioplastias primárias, pela Via Verde Enfarte Agudo 

do Miocárdio, mas também, para tratamentos eletivos sem a necessidade de deslocação para 

outros centros de referência. Nesta são realizadas angioplastias com possibilidade de recurso a 

aterectomia rotacional, análises de fração de fluxos de reserva (por avaliação de diferencial de 

pressão) e ultrasons intravasculares coronários. A equipa que nela trabalha é constituída por 2 

médicos cardiologistas de intervenção, 3 técnicos de cardiopneumologia e 5 enfermeiros. Estes 

5 enfermeiros pertencem à equipa do serviço de cardiologia e realizam turnos, alternadamente, 

entre a UHCI, a UCIC e o serviço de internamento de cardiologia. O horário de funcionamento 

é das 8 às 18 horas nos dias úteis para situações emergentes e eletivas. Fora deste horário existe 

uma equipa de prevenção permanente (médico, enfermeiro e técnico de cardiopneumologia) 

para assegurar as situações emergentes, para angioplastias primárias. 

A UCIC é uma unidade de cuidados intensivos especializada, destinada a receber utentes 

com alterações, maioritariamente, do foro cardíaco. Encontra-se em funcionamento desde o ano 

de 2001 e é considerada, conceptualmente, uma unidade de cuidados intensivos monovalente 

nível III (ACSS, 2013a). É uma unidade ampla, que dispõe de 6 unidades, em open space, e um 

posto de vigilância e registos centralizada, permitindo a vigilância e observação direta dos 

utentes e igualmente a manutenção da sua privacidade, através do uso de cortinas 

individualizadas, quando os cuidados o requerem. As 6 unidades dispõe de monitorização 

multiparamétrica e possibilidade de monitorização invasiva. 

Dependendo da condição clínica e das necessidades específicas de cuidados, podem ser 

alocados meios mais específicos como: ventilação mecânica invasiva e não invasiva, suporte 

hemodinâmico com recurso a terapêutica vasopressora, inotrópica e elétrica. Para isso, o serviço 

dispõe de dois ventiladores destinados à ventilação mecânica invasiva, um ventilador para 

ventilação não invasiva, possibilidade de monitorização de gases de sangue e doseamento de 
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fármacos e tóxicos, seringas e bombas infusoras, diversos monitores desfibrilhadores e usufruto 

dos laboratórios de eletrofisiologia e UHCI. Para as deslocações intra-hospitalares dispõe ainda 

de um ventilador portátil.  Cumprindo, deste modo, ao nível de dotação e de organização em 

open space, com as normas emanadas pela Administração Central dos Serviços de Saúde ao 

UHFRPHQGDUHP� TXH� DV�8&,¶6� GHYHP� WHU� QR�PtQLPR� �� FDPDV� H� WHUHP� DV� XQLGDGHV� GRV� VHXV�

doentes organizadas em áreas abertas (ACSS, 2013a). No que concerne aos níveis de 

monitorização e ventilação, sendo considerada uma UCI de Coronários, conceptualmente 

designada por UCI de nível III, detém grande parte da monitorização necessária, no entanto, 

seria desejável que disponibilizasse a possibilidade de monitorização de End-Tidal Carbon 

Dioxide (EtCO2) nas camas com disponibilidade de ventilação. 

O sistema informático utilizado para realização de registos é o SClínico®, sendo 

complementado, a nível médico, com o programa especializado em doentes do foro 

cardiológico: Cardiobase®. Detendo integração com sistemas informáticos utilizados por outras 

áreas de cuidados como: imagiologia, laboratório de imuno-hemoterapia, farmácia unidade de 

cuidados intensivos polivalente (B-ICU. Care®), bloco operatório (B-Anesthesic ®) e serviço 

de alimentação. 

A UCIC oferece cuidados de saúde diferenciados, a utentes provenientes da via verde 

Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) ou internamento direto via urgência, UHCI, serviço de 

cardiologia ou outros serviços de internamento, sempre que as condições clínicas assim o 

justifiquem. Sempre que necessário, de acordo com as condições clínicas dos utentes, e as suas 

necessidades, é pedido apoio por médicos intensivistas e ponderada a transferência de utentes 

para Unidade de Cuidado Intensivos Polivalente do CHUA (disponível no 2º piso da UHF), de 

modo a receberem cuidados diferenciados não disponíveis na UCIC, como é o caso das terapias 

de substituição renal. 

 

2.1.2. Serviço de Cardiologia - Recursos Humanos 

A UCIC garante a prestação de cuidados de saúde 365 dias por ano, 24 horas por dia. Na 

UCIC trabalham profissionais de diversas áreas como: enfermeiros, médicos, assistentes 

operacionais e técnicos de cardiopneumologia. Quando necessário é realizada assistência por 

outros grupos profissionais como médicos de outras especialidades, nutricionistas, assistentes 

sociais, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros.  
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Relativamente à equipa de enfermagem, esta é constituída, atualmente, por 27 elementos, 

que realizam turnos entre a UCIC e o internamento de cardiologia. Na sua generalidade são 

enfermeiros de cuidados gerais, contando com um enfermeiro gestor. Cerca de 19% da equipa 

são detentores do título de enfermeiro especialista (2 são enfermeiros especialistas em 

enfermagem médico-cirúrgica, 2 em enfermagem comunitária e de saúde pública e 1 em 

enfermagem de reabilitação). Contando ainda com 3 mestres (1 em enfermagem médico 

cirúrgica, 1 em gestão de unidades de saúde e 1 em migrações internacionais). De referir que 

dado o estado pandémico a equipa foi mobilizada, encontrando-se 5 elementos de cuidados 

gerais destacados para serviços de assistência a doentes portadores de COVID-19. Tem ainda 

2 elementos de licença de maternidade e 1 elemento destacado para a saúde ocupacional. 

A prestação de cuidados de enfermagem é realizada por 2 elementos para 6 utentes nos 

turnos da manhã, tarde e noite. Segundo a OE (2019), o rácio mínimo recomendado para 

Unidades de Cuidados Intensivos nível III, é de 1 enfermeiro para cada utente. No entanto, 

nenhuma referência é feita para Unidades de Cuidados Intensivos monovalentes. A ACSS, em 

2013, recomendou a alocação de 1 enfermeiro para cada 2 doentes de unidades de cuidados 

intensivos coronários nível III. Segundo estas recomendações, a distribuição atual, de 1 

enfermeiro para cada 3 doentes, é diminuta. No que concerne à constituição da equipa por 

enfermeiro especialista, a OE (2019) recomenda que 50% das equipas de UCI seja constituída 

por enfermeiros especialistas em Enfermagem Médico Cirúrgica (EMC), preferencialmente na 

área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, em permanência nas 24 horas e asseguradas 

na constituição de cada turno, no entanto, esta recomendação também não é seguida, uma vez 

que a equipa só dispõe de 2 enfermeiros especialistas em EMC (1 deles em EMC na área de 

EPSC). Outra das recomendações realizadas pela OE (2019), para as UCI nível III, é do rácio 

de 12 horas de cuidados de enfermagem de reabilitação por cada 5 utentes, em todos os dias da 

semana. Não sendo igualmente cumprido na UCIC, uma vez que detém uma enfermeira 

especialista em reabilitação, que neste momento não se encontra a assegurar cuidados de 

enfermagem especializados.  

Relativamente ao período de trabalho da equipa de enfermagem, este encontra-se 

organizado nas 24 horas pelos turnos da manhã (8h00 - 16h00), tarde (15h30-00:00 h) e noite 

(23h30 - 08h30), sendo que as meias horas terminais de cada turno correspondem ao período 

de passagem de turno.  

A gestão da equipa é assegurada pelo enfermeiro gestor nos dias úteis, durante o turno 

da manhã, e pelo enfermeiro com mais tempo no serviço nos restantes turnos (acumulando este 
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funções com a prestação de cuidados). Organizacionalmente detêm um enfermeiro responsável 

pela UCIC, um enfermeiro responsável pela UHCI (sendo este enfermeiro especialista em 

enfermagem médico-cirúrgica) e um enfermeiro responsável pela sala de eletrofisiologia. O 

método de trabalho adotado centra-se no método individual, em que cada enfermeiro fica 

responsável pela prestação de cuidados aos utentes atribuídos.  

Relativamente à distribuição de elementos, como referido anteriormente, para além dos 

2 elementos que asseguram a prestação direta de cuidados na UCIC por cada turno, tem um 

elemento no turno da manhã a assegurar o gabinete de reabilitação cardíaca. Este elemento 

assegura os ensinos aos utentes com alta programada, incidindo sobre a mudança de hábitos 

alimentares e de atividade física, bem como os cuidados a ter com a terapêutica necessária no 

domicílio. Este elemento é ainda responsável pela referenciação de doentes para o programa de 

reabilitação cardíaca e pela assistência nos exames ecográficos.  

Para a contabilização da carga de cuidados, a UCIC não detém qualquer escala ou guia 

orientador de distribuição das horas de cuidados necessárias. Habitualmente a distribuição é 

realizada por número de doentes por enfermeiro, ajustada à especificidade de cuidados 

necessários. 

 

2.1.3. Serviço de Cardiologia - Análise da produção de cuidados 

O serviço de cardiologia e todas as suas valências, onde se encontra inserida a UHCI e 

a UCIC, é responsável pela prestação de cuidados de saúde públicos cardiológicos a toda a 

população algarvia, mas também à população residente no baixo alentejo nas situações de 

emergência, pela sua proximidade com a região e pela ausência de meios da mesma (uma vez 

que a outra unidade hospitalar de referência é o Hospital do Espírito Santo em Évora).  

Relativamente à atividade da Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção, 

no ano de 2020, segundo dados tratados pelos próprios, foram tratados 1324 doentes e 

realizados 2074 procedimentos (229 angioplastias primárias, 477 cateterismos diagnósticos, 

843 angioplastias, 64 ultrasons intravasculares coronários, 49 análises de fração de fluxos de 

reserva, 58 arterectomias rotacionais, 88 oclusões totais crónicas e 71 intervenções ao tronco 

comum). Tendo o número total de doentes tratados sido ligeiramente superior ao ano anterior 

que lhe sucedeu (1302 doentes em 2019). De realçar que todos estes tratamentos foram 

efetuados com a disponibilização de uma única sala.  
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No que concerne à atividade da UCIC, os dados divulgados pelo departamento de 

produção do CHUA dizem respeito ao ano de 2019. Em 2019, a UCIC teve um total de 926 

utentes, dos quais 805 foram provenientes do serviço de urgência, 113 transferidos (quer de 

serviços de internamento quer de outros hospitais) e 8 de outra proveniência não identificada.  

O tempo médio de internamento foi de 1,95 dias, com uma taxa de ocupação de 82,28%. 

Relativamente à saída da UCIC, em 2019, 47 utentes tiveram alta para o domicílio, 22 foram 

transferidos para outras instituições de saúde, 835 foram transferidos para outros serviços e 20 

faleceram (CHUA, 2020). 
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3. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

O presente projeto de desenvolvimento de competências tem como base o regulamento 

de competências comuns do enfermeiro especialista (OE, 2019a), o regulamento de 

competências específicas do enfermeiro EMCEPSC (OE, 2018) e as competências inerentes à 

aquisição do grau de mestre em enfermagem, considerando os pressupostos previstos nos 

descritores de Dublin para o 2º ciclo de estudos. Na sua elaboração foi ainda tido em 

consideração os objetivos gerais e de aprendizagem definidos pelo grupo de professores 

responsáveis pela unidade curricular: Estágio final, que vão ao encontro das competências 

comuns e específicas do enfermeiro especialista e mestre em enfermagem e que culminarão 

com a defesa de um relatório final, discutido em provas públicas. 

As competências comuns do enfermeiro especialista dizem respeito ao Regulamento 

140 de 2019 e as competências específicas do especialista EMCEPSC dizem respeito ao 

regulamento 429 de 2018, ambos da Ordem dos Enfermeiros. Já as competências de mestre 

encontram-se reguladas pelo regime jurídico dos graus académicos do ensino superior, segundo 

o Decreto-Lei nº64/2006, artigo 15º, republicado pelo Decreto-Lei nº 74/2018. Alicerçado nesse 

documento, conforme apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 

o Mestre em Enfermagem deve deter as seguintes competências:  

³��� 'HPRQVWUD� FRPSHWrQFLDV� FOtQLFDV� QD� FRQFHomR�� QD� SUHVWDomR�� QD� JHVWmR� H� QD�
supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada;  

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

Enfermagem baseada na evidência;   

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 
situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais;  

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida;   

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais;  

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos 

pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em 
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geral e da Enfermagem em particular;  

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área 

de especialidade�´��Universidade de Évora, p.24).  

Deste modo, serão neste capítulo apresentadas as atividades e os respetivos indicadores 

de avaliação que pretendo desenvolver para realizar o caminho na aquisição das competências 

comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em EMCEPSC e as competências de Mestre 

em Enfermagem. 
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prática 
de 

enferm
agem

, 
nom

eadam
ente 

a 
D

eontologia 

Profissional e o R
egulam

ento do Exercício Profissional dos 

Enferm
eiros; 

- 
M

obilização 
e 

aplicação 
de 

conhecim
entos 

dos 
direitos 

hum
anos, éticos e deontológicos na prestação de cuidados à 

pessoa/fam
ília/cuidador 

e 
na 

relação 
com

 
a 

equipa 

m
ultidisciplinar; 

- Fom
entar o respeito pelos direitos hum

anos, especialm
ente, pela 

privacidade, confidencialidade, segurança, autonom
ia, costum

es, 

crenças e valores da pessoa/fam
ília; 

- Participação na tom
ada de decisão em

 equipa; 

- R
eflexão sobre a prática clínica com

 o enferm
eiro supervisor 

clínico; 

- R
ealização de esclarecim

ento à pessoa/fam
ília/cuidador acerca 

das inform
ações que lhes digam

 respeito, garantido o livre acesso 

à inform
ação; 

- M
obiliza e aplica na prestação de cuidados e 

na tom
ada de decisão os conhecim

entos e 

com
petências éticas e deontológicas; 

- R
espeita valores, costum

es e crenças do 

utente/fam
ília/cuidador; 

- 
D

esenvolve 
um

a 
prática 

de 
cuidados 

de 

enferm
agem

 
especializados 

ancorados 
no 

respeito pelos direitos hum
anos;  

- C
olabora na tom

ada de decisão em
 equipa; 

- Prom
ove o acesso à inform

ação por parte do 

utente/fam
ília/cuidador;  

- R
eflete com

 o enferm
eiro supervisor clínico 

sobre a sua prestação de cuidados e as tom
adas 

de decisão realizadas. 
A

2. G
arante práticas de cuidados que 

respeitem
 os direitos hum

anos e as 

responsabilidades profissionais. 

C
om

petência de M
estre nº 3 

 
Tem

 capacidades para integração de conhecim
entos, tom

ada de decisão e gestão de situações com
plexas, 

com
 ponderação sobre as im

plicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais.  



H
igiene O

ral na Prevenção da Pneum
onia A

ssociada à Intubação  

171 
 

 

 

 
 

17 

  

 

B
 - D

om
ínio da M

elhoria 

C
ontínua da Q

ualidade 

 

 

B
1. G

arante um
 papel dinam

izador no 

desenvolvim
ento e suporte das 

iniciativas estratégicas institucionais na 

área da governação clínica. 

- C
onhecer a equipa m

ultidisciplinar, estrutura física, recursos, 

dinâm
ica e valências da U

C
IC e U

H
C

I, através da observação e 

da realização de entrevistas inform
ais com

 o supervisor clínico e 

equipa m
ultidisciplinar; 

- C
onsulta dos planos de atividades, projetos, program

as e 

protocolos im
plem

entados nos serviços; 

- Prestação de cuidados de enferm
agem

 especializados de acordo 

com
 os protocolos e projetos im

plem
entados, e em

 consonância 

com
 a evidência científica, as recom

endações e as norm
as 

nacionais;  

- Identificação de oportunidades de m
elhoria da qualidade no 

contexto clínico e sua com
unicação ao enferm

eiro supervisor 

clínico; 

- A
tuação de acordo com

 as m
edidas da gestão do risco; 

- 
Prestação 

de 
cuidados 

que 
visem

 
a 

segurança 
e 

o 

desenvolvim
ento de um

 am
biente terapêutico seguro; 

- Participação num
a reunião de equipa da gestão do risco clínico 

hospitalar; 

- C
onhece a equipa m

ultidisciplinar, estrutura 

física, 
recursos, 

dinâm
ica 

e 
valências 

do 

contexto clínico; 

- C
onhece as atividades planeadas, os projetos, 

program
as 

e 
protocolos 

im
plem

entados 
no 

contexto clínico; 

- Identifica possíveis áreas de m
elhoria da 

qualidade dos cuidados prestados; 

- 
Identifica 

riscos 
reais 

e 
potenciais 

que 

com
prom

etam
 

a 
segurança 

do 
utente 

e 

profissionais;  

 - C
ria condições para a prestação de cuidados 

seguros, 
m

inim
izando 

a 
oportunidade 

de 

ocorrência do erro; 

- A
dota as m

edidas e recursos de proteção 

individual adequados a cada situação; 

- R
eúne com

 a equipa da gestão do risco clínico 

de 
form

a 
a 

conhecer 
as 

m
etodologias 

im
plem

entadas na instituição que m
im

etizam
 a 

ocorrência do erro e seus eventos adversos; 

- Lê os relatórios em
anados pela equipa da 

gestão do risco clínico de form
a a conhecer os 

reports efetuados na instituição; 

- D
esenvolve um

a norm
a sobre os cuidados de 

higiene oral e sua im
portância na prevenção da 

pneum
onia associada à ventilação m

ecânica 

invasiva; 

 

B
2. D

esenvolve práticas de qualidade, 
gerindo e colaborando em

 program
as de 

m
elhoria contínua. 

B
3. G

arante um
 am

biente terapêutico e 
seguro 

  
 

C
om

petência de M
estre nº 2 

Inicia, contribui, desenvolve e dissem
ina investigação para prom

over a prática de Enferm
agem

 baseada na 
evidência; 

C
om

petência de M
estre nº 5 

Participa de form
a proactiva em

 equipas e em
 projetos, em

 contextos m
ultidisciplinares e intersectoriais; 

 C
om

petência de M
estre nº 6 

 

R
ealiza análise diagnóstica, planeam

ento, intervenção e avaliação na form
ação dos pares e de colaboradores, 

integrando a form
ação, a investigação e as políticas de saúde em

 geral e da Enferm
agem

 em
 particular; 
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C
. D

om
ínio da gestão dos 

cuidados 

  
C

1. G
ere os cuidados de enferm

agem
, 

otim
izando a resposta da sua equipa e a 
articulação na equipa de saúde. 

 

- O
bservação e prestação de cuidados nas várias valências que 

com
põem

 o contexto clínico; 

- C
om

unicação eficaz com
 a equipa m

ultidisciplinar; 

- Identificação de situações que necessitem
 de intervenção por 

parte de outros profissionais; 

- Identificação de dificuldades associadas à gestão do serviço, 

cuidados prestados e tarefas delegadas; 

- G
estão eficiente e eficaz dos recursos hum

anos e m
ateriais 

disponíveis;  

 

- C
olabora, no âm

bito das suas com
petências, 

no processo de tom
ada de decisão no seio da 

equipa m
ultidisciplinar; 

- R
econhece quando é necessário referenciar 

para 
outros 

prestadores 
de 

cuidados 
de 

cuidados; 

- O
rienta e supervisiona as tarefas delegadas 

noutros profissionais;  

- O
bserva, analisa e reflete sobre a liderança e 

gestão da equipa do contexto clínico;   

- U
tiliza de form

a racional os recursos hum
anos 

e m
ateriais disponíveis;  

C
2.  A

dapta a liderança e a gestão dos 
recursos às situações e ao contexto, 
visando a garantia da qualidade dos 

cuidados. 

D
 - D

om
ínio do 

desenvolvim
ento das 

aprendizagens profissionais 

 

 

D
1.  D

esenvolve o autoconhecim
ento e 

a assertividade. 

 

- Identificação dos lim
ites pessoais e profissionais relevantes à 

prestação de cuidados de enferm
agem

 especializados; 

- Prestação de cuidados de enferm
agem

 especializados em
 

situações de stress, de contexto urgente e em
ergente e de especial 

com
plexidade clínica; 

- R
ealização de pesquisa bibliográfica, relevante e atual, em

 áreas 

identificadas 
com

o 
necessárias 

à 
prestação 

de 
cuidados 

de 

enferm
agem

 especializados;  

- M
obilização de conhecim

entos e com
petências necessárias à 

prática clínica de cuidados de enferm
agem

 especializados; 

- Identificação de necessidades form
ativas grupais, através de 

entrevistas não estruturadas e observações diretas da prática de 

cuidados;  

- D
esenvolvim

ento de um
 projeto de intervenção sobre um

a 

necessidade form
ativa identificada (higiene oral ao utente sob 

ventilação m
ecânica invasiva); 

- R
eflete e analisa criticam

ente a sua prestação 

ao longo do ensino clínico; 

- G
ere sentim

entos e em
oções de form

a a 

identificar fatores que possam
 interferir na 

prestação de cuidados;   

- D
esenvolve a sua prática baseada na evidência 

científica atual;  

- 
D

iagnostica 
necessidades 

form
ativas 

no 

contexto clínico; 

- 
D

esenvolve 
e 

aplica 
um

 
projeto 

de 

intervenção, 
de 

acordo 
com

 
as 

fases 
de 

m
etodologia de projeto, de um

a necessidade 

form
ativa identificada (higiene oral no doente 

sob ventilação m
ecânica invasiva); 

- A
valia o projeto im

plem
entado;  

- Participa em
 eventos form

ativos; 

 

D
2.  B

aseia a sua praxis clínica 

especializada em
 evidência científica 
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- Participação em
 eventos form

ativos que contribuam
 para a 

aquisição e desenvolvim
ento de conhecim

entos relevantes na 

prática 
clínica 

(V
II 

C
ongresso 

Internacional 
de 

C
uidados 

Intensivos; C
ongresso Internacional de C

ontrolo de Infeção ± 

C
IC

I 2021); 

- C
olaboração em

 projetos de m
elhoria contínua da qualidade 

im
plem

entados no local do ensino clínico; 

- 
R

ealização 
de 

um
 

artigo 
científico 

relacionado 
com

 
a 

im
portância da higiene oral no doente sob ventilação m

ecânica 

invasiva;  

 

- C
olabora em

 projetos de m
elhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de enferm
agem

;  

 - Elabora um
 artigo de investigação relacionado 

com
 a higiene oral no doente sob ventilação 

m
ecânica invasiva. 

C
om

petência de M
estre nº 4 

R
ealiza desenvolvim

ento autónom
o de conhecim

entos, aptidões e com
petências ao longo da vida; 
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3.2. 
 C

O
M

PETÊN
C

IA
S ESPEC

ÍFIC
A

S D
O

 EN
FER

M
EIR

O
 ESPEC

IA
LISTA

 EM
 EN

FER
M

A
G

EM
 M

ÉD
IC

O
-C

IR
U

R
G

IC
A

 -  N
A

 

Á
R

EA
 D

E EN
FER

M
A

G
EM

 À
 PESSO

A
 EM

 SITU
A

Ç
Ã

O
 C

R
ÍTIC

A
 E C

O
M

PETÊN
C

IA
S D

E M
ESTRE  

C
O

M
PE

T
Ê

N
C

IA
 

E
SPE

C
ÍFIC

A
 

U
N

ID
A

D
E

S D
E

 

C
O

M
PE

T
Ê

N
C

IA
 

A
T

IV
ID

A
D

E
S PL

A
N

E
A

D
A

S  
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S D

E
 A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 

1. 
C

uida 
da 

pessoa, fam
ília/cuidador a 

vivenciar 
processos 

com
plexos 

de 
doença 

crítica 
e/ou 

falência 

orgânica 

 

    

1.1. 
Presta 

cuidados 
à 

pessoa em
 situação em

ergente e 

na antecipação da instabilidade e 

risco de falência orgânica 

 1.2. 
G

arante 
a 

adm
inistração 

de 
protocolos 

terapêuticos com
plexos. 

        

- R
evisão de conceitos teórico-práticos m

inistrados no período 

letivo da especialidade; 

- Estudo perm
anente de bibliografia relevante na área da 

prestação de cuidados à pessoa em
 situação crítica; 

- A
rticulação de conhecim

entos com
 a prática de cuidados de 

enferm
agem

; 

- Estabelece um
a relação eficaz com

 a equipa m
ultidisciplinar; 

- 
Prestação 

de 
cuidados, 

juntam
ente 

com
 

a 
equipa 

m
ultidisciplinar, à pessoa em

 situação crítica; 

- Identificação precoce de focos de instabilidade no doente 

crítico; 

- Intervenção de acordo com
 as alterações detetadas na avaliação 

da pessoa em
 situação crítica; 

- 
M

obilização 
de 

equipam
ento 

necessário 
à 

prestação 
de 

cuidados com
plexos; 

- 
A

valiação 
da 

eficácia 
das 

intervenções 
de 

enferm
agem

 

especializada efetuadas; 

- Participação no transporte intra-hospitalar da pessoa em
 

situação crítica (se necessário); 

- R
evê conteúdos m

inistrados no período teórico e 

consulta evidência científica acerca dos cuidados de 

enferm
agem

 especializados ao doente crítico e/ou em
 

falência orgânica; 

- D
em

onstra conhecim
ento sobre o doente crítico; 

- Presta cuidados à pessoa em
 situação crítica e 

antecipa os focos de instabilidade e risco de falência 

orgânica; 

- Intervém
 com

 eficácia no planeam
ento, execução e 

avaliação 
dos 

cuidados 
de 

enferm
agem

, 

docum
entando as suas intervenções; 

- C
onhece os principais ritm

os cardíacos através de 

traçado eletrocardiográfico e atua de acordo com
 a 

avaliação dos m
esm

os; 

- D
esenvolve com

petências em
 contexto de suporte 

avançado de vida; 

- R
econhece as necessidades para suporte ventilatório 

invasivo e não invasivo; 
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- 
C

onsolidação 
de 

conhecim
entos 

na 
interpretação 

eletrocardiográfica; 

- C
onsolidação de conhecim

entos em
 contexto de Suporte 

A
vançado de V

ida (caso se proporcione).  

- 
A

profundam
ento 

de 
conhecim

entos 
sobre 

cuidados 
de 

enferm
agem

 especializados ao doente sob suporte ventilatório 

m
ecânico e não m

ecânico; 

- A
profundam

ento de conhecim
entos sobre os cuidados de 

enferm
agem

 especializados ao utente subm
etido a cateterism

o 

cardíaco (lesões agudas e crónicas), na U
H

C
I; 

- R
ealização de períodos de observação na reabilitação cardíaca, 

laboratório de eletrofisiologia e ecocardiografia; 

- M
anipula equipam

entos técnicos para ventilação 

m
ecânica invasiva e não-invasiva tendo em

 conta as 

necessidades do utente; 

- A
com

panha o enferm
eiro supervisor clínico na 

prestação de cuidados de enferm
agem

 especializados, 

aos 
utentes 

subm
etidos 

a 
cateterism

o 
cardíaco 

em
ergente e eletivo; 

- A
com

panha enferm
eiros peritos na reabilitação 

cardíaca, 
laboratórios 

de 
eletrofisiologia 

e 

ecocardiografia; 

- Esclarece dúvidas junto do Enferm
eiro Supervisor 

C
línico e restante equipa, sem

pre que se justificar; 

 

1.3. 
Faz 

a 
gestão 

diferenciada da dor e do bem
-

estar da pessoa em
 situação 

crítica e/ou falência orgânica, 

otim
izando as respostas. 

1.4. 
G

ere a com
unicação 

interpessoal que fundam
enta a 

relação 
terapêutica 

com
 

a 

pessoa, fam
ília/cuidador face 

j 
situação 

de 
alta 

com
plexidade do seu estado 

de saúde. 

1.5. 
G

ere 
o 

estabelecim
ento 

da 
relação 

terapêutica perante a pessoa, 

-  R
evisão dos conteúdos lecionados na unidade curricular: 

enferm
agem

 m
édico cirúrgica 1 e unidade curricular: relação de 

ajuda; 

- Identificação de protocolos de avaliação da dor e escalas 

utilizadas no contexto clínico; 

- A
plicação de estratégias farm

acológicas e não farm
acológicas 

no com
bate à dor e ao desconforto;  

-  Pesquisa bibliográfica sobre sedação e analgesia; 

- A
presentação e acolhim

ento da pessoa no contexto clínico; 

- C
riação de um

 am
biente propício ao desenvolvim

ento de um
a 

com
unicação eficaz; 

- Prom
oção da em

patia, confiança e privacidade à pessoa em
 

situação crítica;  

- A
dequação da com

unicação verbal e não verbal à pessoa em
 

situação crítica e ao contexto clínico que se encontra a vivenciar; 

- Identifica, planeia e gere o bem
-estar e a dor através 

de m
edidas farm

acológicas e não farm
acológicas ao 

doente em
 situação crítica e/ou falência orgânica, 

docum
entando as m

esm
as; 

 - G
ere a com

unicação na relação, adaptando-a à 

com
plexidade da situação; 

- U
tiliza as habilidades da relação de ajuda com

 a 

pessoa/fam
ília 

em
 

situação 
crítica, 

adaptando 
à 

com
plexidade do seu estado de saúde; 

- A
valia e adapta as intervenções terapêuticas de 

acordo com
 os resultados obtidos. 
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fam
ília/cuidador em

 situação 

crítica e/ou falência orgânica. 

1.6. 
A

ssiste 
a 

pessoa, 

fam
ília/cuidador 

nas 

perturbações 
em

ocionais 

decorrentes da situação crítica 

de saúde/doença e/ou falência 

orgânica. 

- R
ealização de esclarecim

entos acerca da doença e de eventuais 

dúvidas que a pessoa/fam
ília possa ter;  

  

         

C
om

petência de M
estre 

nº1 

D
em

onstra com
petências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados 

de Enferm
agem

, num
a área especializada; 

2. 
D

inam
iza 

a 

resposta em
 situações de 

em
ergência, 

exceção 
e 

catástrofe, da conceção j 

ação 

 

2.1. 
C

uida 
da 

pessoa 
em

 

situações 
de 

em
ergência, 

exceção e catástrofe. 

2.2. 
C

oncebe, 
em

 
articulação 

com
 

o 
nível 

estratégico, 
os 

planos 
de 

em
ergência 

e 

catástrofe. 

2.3. Planeia resposta j situação 

de catástrofe; 

2.4. 
G

ere 
os 

cuidados 
em

 

situações 
de 

em
ergência, 

exceção e catástrofe; 

2.5. A
ssegura a eficiência dos 

cuidados 
de 

enferm
agem

 

preservando 
os 

vestígios 
de 

indícios de prática de crim
e. 

- R
evisão dos conteúdos lecionados na unidade curricular de 

enferm
agem

 m
édico-cirúrgica 3; 

- R
evisão do plano de resposta a situações de catástrofe e de 

exceção; 

- C
onsulta os planos de contingência associados à situação de 

exceção pandém
ica ± C

O
V

ID
-19 ± do C

H
U

A
, E.P.E. - U

nidade 

de Faro; 

- C
onsulta as norm

as e protocolos hospitalares e nacionais no 

com
bate à propagação da pandem

ia C
O

V
ID

-19; 

- C
onsulta o Plano N

acional da Preparação e R
esposta à D

oença 

por novo coronavírus (C
O

V
ID

-19); 

- Participação na resposta pandém
ica no contexto clínico e 

profissional com
 vista a prevenir, lim

itar e controlar a C
O

V
ID

-

19; 

- R
ealização de rastreios à C

O
V

ID
-19 sem

pre que a situação 

clínica do utente e do contexto o determ
ine;  

 - C
onhece o plano de resposta a situações de catástrofe 

da unidade hospitalar; 

- C
onhece o plano de contingência associado à 

pandem
ia ± C

ovid-19 da unidade hospitalar; 

- A
com

panha a evolução da resposta à situação de 

pandém
ica, quer a nível nacional quer local; 

- D
em

onstra conhecim
entos específicos na área da 

prevenção e controlo da propagação do vírus C
O

V
ID

-

19; 

- A
tua de form

a a prevenir a propagação da pandem
ia; 

- Participa em
 ações de conceção, apresentação ou 

treino de resposta a situações de catástrofe ou de 

exceção, caso seja exequível durante o estágio final;  
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- Participação em
 ações de conceção, apresentação ou treino do 

plano de resposta a situações de catástrofe ou de exceção, caso 

seja exequível durante o Estágio Final; 

   

3. 
M

axim
iza 

a 

intervenção 
na 

prevenção e controlo da 

infeção e de resistência a 

A
ntim

icrobianos 

perante 
a 

pessoa 
em

 

situação 
crítica 

e/ou 

falência orgânica, face j 

com
plexidade 

da 

situação e j necessidade 

de respostas em
 tem

po 

útil e adequadas 

 

3.1. 
C

oncebe 
plano 

de 

prevenção e controlo da infeção 

e 
de 

resistência 
a 

antim
icrobianos para resposta às 

necessidades 
do 

contexto 
de 

cuidados j pessoa em
 situação 

crítica e/ou falência orgânica. 

3.2. Lidera o desenvolvim
ento 

de procedim
entos de controlo de 

infeção, 
de 

acordo 
com

 
as 

norm
as 

de 
prevenção, 

designadam
ente 

das 
Infeções 

A
ssociadas 

j 
Prestação 

de 

C
uidados 

de 
Saúde 

e 
de 

resistência 
a 

A
ntim

icrobianos 

perante a pessoa em
 situação 

crítica e/ou falência orgânica.  

 

- R
evisão dos conteúdos lecionados na unidade curricular de 

enferm
agem

 m
édico-cirúrgica 5; 

- C
onsultar norm

as, protocolo, projetos e docum
entos de apoio 

ao C
ontrolo de Infeção H

ospitalar; 

- R
evisão do program

a nacional de prevenção e controlo de 

infeções e da resistência aos antim
icrobianos;  

- A
tuação em

 conform
idade com

 as norm
as de precauções 

básicas de prevenção e controlo de infeção e resistência aos 

antim
icrobianos preconizadas pela G

PL-PPC
IR

A
 do hospital e 

pelas norm
as nacionais da D

ireção G
eral da Saúde; 

- R
ealização de entrevistas não estruturadas com

 o elem
ento 

dinam
izador do C

ontrolo de Infeção do contexto clínico de 

form
a a auferir os projetos de qualidade im

plem
entados e as 

m
elhorias necessárias a serem

 im
plem

entadas; 

- R
eflexão com

 o enferm
eiro supervisor clínico sobre as práticas 

dos diferentes profissionais relativam
ente às m

edidas adotadas 

no controlo de infeção; 

- R
ealização de observações para o projeto de m

elhoria contínua 

da qualidade da higiene das m
ãos e da utilização de luvas no 

contexto clínico; 

- Participação em
 ações de form

ação relacionadas com
 a 

prevenção e controlo de infeção;  

- 
A

tua 
de 

acordo 
com

 
as 

recom
endações 

de 

prevenção, controlo de infeção e resistência aos 

antim
icrobianos; 

- D
em

onstra conhecim
entos específicos na área de 

prevenção e controlo da infeção e resistência aos 

antim
icrobianos; 

- O
bserva, analisa e reflete criticam

ente as práticas de 

prevenção e controlo de infeção adotadas pela equipa 

m
ultidisciplinar; 

- 
C

onhece 
os 

projetos 
de 

m
elhoria 

contínua 
da 

qualidade, acerca da prevenção e controlo de infeção 

im
plem

entados no contexto clínico; 

- Participa em
 projetos de m

elhoria contínua da 

qualidade dos cuidados, relacionados com
 a higiene 

das m
ãos e utilização correta de luvas; 

- Participa no C
ongresso Internacional de C

ontrolo de 

Infeção, a decorrer nos dias 25 e 26 de m
arço.  
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C
om

petência de M
estre 

nº 5 

Participa de form
a proactiva em

 equipas e em
 projetos, em

 contextos m
ultidisciplinares e 

intersectoriais; 
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4. CONCLUSÃO  

A realização do presente projeto individual possibilitou-me perspetivar o percurso a 

realizar ao longo desta jornada de aprendizagem contínua, levando-me à reflexão acerca dos 

objetivos a que me proponho, bem como a uma organização mais metódica das estratégias 

passíveis de serem executadas para os atingir. Sendo este dinâmico e passível de ser 

adequado para ir ao encontro das necessidades que possam surgir, bem como às alterações 

que a pandemia poderá trazer no decorrer do presente estágio.   

De realçar que esforçar-me-ei para atingir os objetivos a que me propus e tentarei,  

concomitantemente, aperceber-me das dificuldades que irão surgindo para as corrigir  

atempadamente, tendo como fim, em toda a minha conduta, desenvolver e adquirir um 

conjunto  de conhecimentos e competências que me tornem numa profissional mais completa 

do que quando esta caminhada se iniciou, possibilitando uma melhoria substancial na 

prestação de  cuidados de enfermagem especializados concedidos à pessoa/família/cuidador 

e um crescimento evidenciado no saber ser, estar e fazer.  
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Apêndice 3. Questionário de Diagnóstico de Situação da Intervenção Profissional Major 
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Apêndice 4. Análise SWOT 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

190 
 

 

 
 

Po
si

tiv
o 

Fatores Internos 

N
egativo 

Forças (Strengths) 
 

Fraquezas (Weaknesses) 
 

භ  Equipa de enfermagem motivada 
para a aquisição de novos 
conhecimentos; 

භ Aprovação do projeto pelo 
enfermeiro gestor e diretor clínico do 
serviço; 

භ Melhoria da qualidade dos cuidados 
de higiene oral à pessoa sob 
ventilação mecânica invasiva; 

භ Desenvolvimento e uniformização 
dos cuidados da equipa de 
enfermagem; 

භ Ganhos em saúde associados à 
prevenção e controle da infeção nos 
doentes sob intubação orotraqueal; 

භ Sem custos associados. 
 

භ Dificuldades na gestão do tempo 
por parte da equipa de 
enfermagem; 

භ Fraca adesão da equipa de 
enfermagem a ações de formação 
fora do horário laboral; 
 

Oportunidades (Opportunities) 
 

Ameaças (Threats) 
 

භ Desenvolvimento da formação 
baseada na evidência científica atual;  

භ Ausência de norma de 
procedimentos; 

භ Ausência de formação nesta área; 
භ Equipa de enfermagem com 

elementos recentes na equipa; 
භ Ganhos em qualidade e segurança 

nos cuidados prestados ao doente. 
 

 
භ Formação em serviço presencial 

limitada pela pandemia; 
භ Recursos humanos e materiais 

limitados; 
 

Fatores Externos 
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Apêndice 5. Proposta de Projeto da Intervenção Profissional Major 
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SIGLAS 

 

CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

PAI - Pneumonia Associada à Intubação 

UCIC - Unidade de Cuidados Intensivos Coronários  

UHCI - Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção 

UHF - Unidade Hospitalar de Faro  
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INTRODUÇÃO 

Inserido no 4º Mestrado de Associação em Enfermagem, na área de Especialização em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente Pessoa em Situação Crítica, sob responsabilidade 

do Instituto Politécnico de Beja, encontra-se a decorrer a Unidade Curricular: Estágio Final, 

cuja componente clínica se realiza na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) e na 

Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção (UHCI) do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve (CHUA) - Unidade Hospitalar de Faro (UHF). O estágio final, 

afigura-se como um momento fundamental no desenvolvimento de competências comuns e 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Pessoa 

em Situação Crítica, bem como das competências de mestre em enfermagem, pelo seu cariz 

prático, que exige uma integração dos conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso e uma 

reflexão contínua sobre os contextos da prática. Para a sua concretização, é pedido ao estudante 

um conjunto de atividades, de onde se destaca o desenvolvimento de uma intervenção 

profissional major, no contexto prático, que culminará no posterior relatório de mestrado.  

O presente documento tem como objetivo apresentar o meu projeto de intervenção 

profissional major, sobre uma necessidade do contexto identificada pelo enfermeiro supervisor 

clínico, que se prende com a necessidade formação e de elaboração de um protocolo de higiene 

oral ao utente intubado orotraquealmente, tendo em vista a promoção da segurança e da 

qualidade dos cuidados prestados. Este projeto de intervenção encontra-se enquadrado nas 

OLQKDV�GH�LQYHVWLJDomR�GHILQLGDV�SDUD�R�FXUVR�GH�PHVWUDGR��³6HJXUDQoD�H�4XDOLGDGH�GH�9LGD´��

QDV�iUHDV��³,QIHo}HV�$VVRFLDGDV�DRV�&XLGDGRV�GH�6D~GH�QR�Utente &UtWLFR´. 

Deste modo, o presente documento foi realizado para ser submetido ao Centro de 

Formação, Investigação e Conhecimento - Área de Enfermagem da UHF do CHUA, e ser 

implementado, caso seja aprovado, na UCIC. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 

A intubação orotraqueal é um recurso frequente na pessoa em situação crítica e, 

consequentemente, nas unidades de cuidados intensivos, por permitir a ventilação mecânica 

artificial. A presença de tubo orotraqueal predispõe os utentes a um maior risco de desenvolver 

infeções respiratórias associadas à ventilação, por facilitar a acumulação de biofilmes e 

consequente entrada de microrganismos para a via aérea inferior e, por outro lado, por diminuir 

as barreiras de defesa naturais da via aérea do organismo (reflexo de tosse, ação mucociliar e 

encerramento da epiglote alterado), que acabam por facilitar as microaspirações de secreções. 

Todos estes fatores, associados à mudança da flora microbiana normal do hospedeiro, pela 

doença e pela antibioterapia muitas vezes instituída, deixam-nos mais suscetível aos 

microrganismos presentes em ambiente hospitalar que de forma exógena, através de fontes 

ambientais, ou de forma direta, pela ação dos profissionais de saúde, acabam por colonizar as 

secreções que são levadas pela ventilação com pressão positiva para as vias aéreas inferiores, 

dando início a infeções pulmonares (Gershonovitch, Yarom, & Findler, 2020). 

A pneumonia associada à intubação, também denominada pneumonia associada à 

ventilação ou pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva, é a infeção associada aos 

cuidados de saúde mais comum (DGS, 2017; Kovacs & Modi, 2020) e mais mortal nas unidades 

de cuidados intensivos (Kovac et al, 2020).  Esta é definida como a pneumonia que surge na 

pessoa com tubo orotraqueal há mais de 48 horas ou em pessoa que foi extubada há menos de 

48 horas (DGS, 2017). Em Portugal, os últimos dados disponíveis indicam que desde 2015, ano 

em que foram introduzidos os feixes de intervenção associados à prevenção da pneumonia 

associada à intubação, que a taxa de pneumonias em unidades de cuidados intensivos tem 

sofrido um decréscimo, passando de 8,6% em 2015 para 6,6% em 2017 (DGS, 2018). No 

entanto, encontra-se longe das taxas de 0 a 2% obtidas noutros países após igual medida (DGS, 

2017). Deste modo, consideramos que é necessária a capacitação das equipas no sentido de 

aumentar os seus conhecimentos e, consequentemente, a qualidade das suas práticas no que 

concerne à prevenção da pneumonia associada à intubação orotraqueal. 

A norma n.º 021/2015, atualizada a 30/05/2017, emitida pela DGS, que define o 

conjunto de feixes de intervenção que auxiliam na prevenção da pneumonia associada à 

LQWXEDomR��FRQWHPSOD�XP�FRQMXQWR�GH�LQWHUYHQo}HV��GD�TXDO�ID]�SDUWH�D�LQWHUYHQomR��³UHDOL]DU�

higiene oral com gluconato de cloro-hexidina a 0,2% pelo menos 3 vezes por dia, em todos os 

utentes(...), que presumivelmente permaneçam na Unidade de Cuidados Intensivos mais de 48 
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KRUDV� H� GRFXPHQWDU� QR� SURFHVVR� FOtQLFR´� �'*6�� ������ S����� $SHVDU� GDV� GLUHWUL]HV� H� GRs 

benefícios conhecidos desta ação, esta nem sempre é considerada prioritária pela equipa de 

enfermagem e nem sempre é executada com a segurança presumida. Tal como referem 

Tanguay, LeMay, Reeves, Gosselon & St-Cyr-Tribble (2020), as práticas de higiene oral nos 

cuidados intensivos demonstram ser inconsistentes nos utentes intubados, tendo estes alto risco 

de desenvolver pneumonias associadas à ventilação mecânica invasiva. Tornando-se essencial 

o desenvolvimento de programas educacionais ajustados às necessidades dos enfermeiros, com 

vista à adoção de comportamentos seguros, baseados em diretrizes da prática clínica 

(Alja´afreh, Sultan, Mosleh & Habashneh, 2019; Tanguay et al, 2020). Realidade esta presente 

também em Portugal, tal como demonstra o estudo feito por Marinho (2016), no serviço de 

cuidados intensivos 1 do Centro Hospitalar do Porto, que demonstrou um agravamento 

significativo do índice de higiene oral, com proliferação bacteriana significativa e risco de 

infeção nosocomial associado, ao comparar o momento da admissão e sete dias após o 

internamento, referindo que a prática de higiene oral era realizada de uma forma rápida e 

heterogénea pela equipa de enfermagem. 

Agregados aos fatores supracitados, no presente contexto clínico, os utentes que 

recorrem aos cuidados de saúde apresentam todos doença cardiovascular. Os estudos indicam 

que a patogénese das doenças periodontais e da doença aterosclerótica compartilham múltiplos 

mecanismos de inflamação. A doença periodontal pode influenciar, por via direta, a progressão 

da placa de ateroma por ação dos microrganismos presentes na boca que invadem locais 

distantes, e por via indireta, ao contribuírem para o aumento dos níveis de mediadores 

inflamatórios sistémicos, lipídicos, hemostáticos e de fatores trombóticos, entre outros 

(Herrera, Molina & Klinge, 2020). 

Desta forma, considerou-se pertinente a realização de formação em serviço e 

desenvolvimento de uma proposta de norma de procedimento (com lista de auditoria associada) 

de modo a  incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de higiene oral prestados ao 

utente intubado orotraquealmente, contribuindo para a diminuição da incidência de 

complicações advindas da presença de tubo orotraqueal, como é o caso da pneumonia e dos 

custos, morbilidades, mortalidades e aumento de dias de internamento hospitalar associados.  

O desenvolvimento deste projeto vai ao encontro da estratégia nacional para a qualidade 

da saúde, aprovada pelo despacho n. º 5613/2015, ainda em vigor por não ter sido renovado, 

que, de entre várias, tem identificadas duas prioridades: a melhoria da qualidade clínica e 

organizacional, através de um conjunto de medidas que incluem a identificação e disseminação 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

199 
 

 

 

 7 

de boas práticas e a implementação de mecanismos para a melhoria contínua da qualidade; e o 

aumento da adesão a normas de orientação clínica (Ministério da Saúde, 2015).  

Na área de atuação da enfermagem, este projeto encontra-se inerente ao perfil de 

competências comuns do enfermeiro especialista, que no domínio da melhoria contínua da 

qualidade é responsável pela conceção, gestão e colaboração em programas que garantam a 

melhoria contínua dos cuidados prestados (OE, 2019). Igualmente inerente às competências do 

perfil do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em 

situação crítica, em que este é responsável por maximizar a prevenção, intervenção e controlo 

da infeção e da resistência aos antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou 

IDOrQFLD�RUJkQLFD��GHVHQYROYHQGR�D�VXD�DomR�QD�³SUiWLFD�EDVHDda nas mais recentes evidências, 

sendo também líder eP�SURMHWRV�GH�IRUPDomR��DVVHVVRULD�H�LQYHVWLJDomR´��2(��������S���������

É igualmente requerido que este desenvolva a sua prática baseada nos padrões de qualidade na 

sua área de atuação, ao garantir a máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem, 

sendo responsável, entre outras medidas, pela revisão de guias de boas práticas no domínio da 

pessoa em situação crítica; pela participação na definição de estratégias de prevenção, 

intervenção e controlo de infeção e resistência a microbianos a implementar no contexto da 

prestação de cuidados; e na segurança dos cuidados especializados, ao capacitar as equipas de 

profissionais na área da prevenção e do controlo da infeção associado aos cuidados à pessoa em 

situação crítica (OE, 2017).  

 

 

 

 

 

 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

200 
 

 

 
 

 

 8 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para o desenvolvimento deste projeto de intervenção será aplicada a metodologia de 

projeto. A metodologia de projeto pressupõe um papel ativo por parte do estudante, que 

identifica uma necessidade de um determinado contexto e implementa um conjunto de 

estratégias que visam colmatar essa necessidade identificada, avaliando, no final, a sua eficácia. 

Para a consecução do presente projeto encontram-se planeadas um conjunto de atividades, 

esquematizadas no cronograma presente no Apêndice I. 

A nossa atuação em contexto clínico visa incrementar a qualidade e a segurança da 

equipa de enfermagem nos cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente, como 

meio, indubitável, na prevenção de pneumonias. 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 - Promover os cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquelamente na UCIC, 

de acordo com a evidência científica atual. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Atualizar conhecimentos sobre cuidados de higiene oral ao utente intubado 

orotraquealmente, de acordo com a última evidência científica; 

- Introduzir uma abordagem padronizada e estruturada relativamente aos cuidados de 

higiene oral ao utente intubado orotraquealmente, sob a forma de norma de procedimento; 

- Construir uma lista de auditoria interna para avaliação da norma de procedimento de 

cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente;  

- Apresentar uma proposta de otimização dos registos de enfermagem acerca dos 

cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente;  

- Divulgar os instrumentos construídos no projeto. 
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2.3. CONTEXTO CLÍNICO 

- Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve, E.P.E. 

2.4. POPULAÇÃO-ALVO 

- Equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 

2.5. CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

- Questionário pré-intervenção, como instrumento de avaliação diagnóstica; 

- Recolha de dados relativos do número de utentes intubados orotraquealmente nos 

últimos anos na UCIC; 

- Construção de uma norma de atuação e uma lista de auditoria interna para 

uniformização dos cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente; 

- Realização de momento formativo à equipa de enfermagem com apresentação da 

norma e da lista de auditoria interna associada à norma; 

- Demonstração prática dos cuidados de higiene oral ao utente intubado 

orotraquealmente; 

- Apresentação de conteúdos e dados presentes na revisão bibliográfica efetuada, 

baseada em evidência científica atual; 

- Avaliação dos conhecimentos adquiridos relativamente aos cuidados de higiene oral 

ao utente intubado orotraquealmente, através de questionário pós formação; 

- Otimizar os registos de enfermagem efetuados associados à higiene oral ao utente 

intubado orotraquealmente; 

- Ajustar a norma de atuação, lista de auditoria interna e registos propostos, de acordo 

com o feedback da equipa de enfermagem (se necessário); 
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2.6. RESULTADOS ESPERADOS 

- 80% da equipa de enfermagem demonstre atualização de conhecimentos na área dos 

cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente; 

- Aprovação da norma, da lista de auditoria interna e da proposta de registos para 

cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente por parte da hierarquia do serviço 

(Enf.º Gestor da UCIC e Responsável Médico da UCIC); 

 

2.7.PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

- Avaliação dos conhecimentos adquiridos através de questionário pós-formação; 

- Aplicação de um questionário à equipa de enfermagem, avaliando a formação em 

serviço e prestação do(s) formador(es); 

2.8.RECURSOS E CUSTOS 

- Recursos Humanos: Enfermeiro Supervisor Clínico F.C.M.; Docente Orientadora: 

M.C.M.; Enfermeiro Gestor da UCIC: F.G. Responsável Médico: J.M. 

 

- Recursos Materiais: Computador, bases de dados eletrónicas, motores de busca 

eletrónicos, livros, revistas científicas, impressora e folhas de papel 

 

Não se preveem custos adicionais à entidade patronal, nem condicionamento do normal 

funcionamento e atividade do contexto clínico. 
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2.9.QUESTÕES ÉTICAS 

A participação neste projeto de intervenção tem um carácter voluntário, onde cada 

participante é esclarecido e informado sobre os objetivos do mesmo, sendo-lhe dada a hipótese 

de recusar. Para poder participar será solicitado consentimento livre e esclarecido, disponível 

através de link de acesso, na primeira secção do inquérito, antes do preenchimento do 

questionário de avaliação diagnóstica, só sendo possível prosseguir se o formando consentir a 

participação no mesmo (Disponível através do link: https://forms.gle/3cXYqoiLK2uRJxUVA). 

A recolha dos dados (relativos aos dados sociodemográficos e aos conhecimentos 

relacionados com a temática antes e após a intervenção) será igualmente realizada através do 

preenchimento de questionário realizado via online, por partilha de link associado ao mesmo 

(https://forms.gle/3cXYqoiLK2uRJxUVA), nas restantes secções do inquérito. O seu 

preenchimento é anónimo e confidencial. Os dados que daí resultarem estarão disponíveis no 

email da investigadora que se compromete a guardar seguramente a sua password e a mudá-la 

com regularidade. Os dados estatísticos recolhidos serão apresentados em forma de gráfico(s) 

e/ou tabela(s), sendo preservado o anonimato e confidencialidade dos mesmos. 

Não se encontram previstas partilhas de documentos e recolha de assinaturas pelos 

formandos pela pandemia global que atravessamos.  
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Apêndice 6. Cronograma Inicial da Intervenção Profissional Major 
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Apêndice 7. Questionário de Avaliação de Conhecimentos Pós-Formação 
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Apêndice 8. Folha de rosto apresentada ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento 
do CHUA 
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Apêndice 9. Pedido de autorização institucional à Exma. Sr.ª Presidente do Conselho de Ad-
ministração e respetivo Exmo. Sr.º Presidente da Comissão de Ética para a Saúde do CHUA 
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Apêndice 10. Pedido de autorização ao Exmo. Sr.º Enfermeiro Gestor da UCIC do CHUA-
UHF 
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Apêndice 11. Pedido de autorização ao Exmo. Sr.º Dr. Diretor da UCIC do CHUA 
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Apêndice 12. Termo de responsabilidade do Exmo. Sr.º Enfermeiro Supervisor Clínico 
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Apêndice 13. Termo de responsabilidade da Exma. Sr.ª Prof.ª Dr.ª Orientadora M.C.M.P.M 
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Apêndice 14. Termo de responsabilidade da aluna e investigadora principal 
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Apêndice 15. Declaração do comprovativo de matrícula 
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Apêndice 16. Questionário de Avaliação de Conhecimentos Pré-Formação 
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Apêndice 17. Formulário para Submissão de Pedidos de Parecer da Comissão de Ética Relati-
vos a Estudos de Investigação 
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Formulário para Submissão de Pedidos de Parecer da Comissão de Ética 

Relativos a Estudos de Investigação 
 

 

Título do projeto: Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 

 

Identificação do(s) proponente(s) 

Nome(s): Tânia Filipa Cabrita Xavier 

 

Filiação Institucional: Aluna número 19745 

 

Contacto: 916007573 

 

Email: taniacabritaxavier@gmail.com 

 

 

Investigador responsável / orientador: 

Nome: Maria do Céu Mendes Pinto Marques 
 
Número do ORCID ou CIÊNCIAVITAE do investigador responsável / orientador 
 
0000-0003-2658-3550 
 

 

Justificação do estudo: 

A intubação orotraqueal é um recurso frequente na pessoa em situação crítica e, consequentemente, nas 
unidades de cuidados intensivos, por permitir a ventilação mecânica artificial. A presença de tubo orotraqueal 
predispõe os doentes a um maior risco de desenvolver infeções respiratórias associadas à ventilação, por facilitar a 
acumulação de biofilmes e consequente entrada de microrganismos para a via aérea inferior e, por outro lado, por 
diminuir as barreiras de defesa naturais da via aérea do organismo (reflexo de tosse, ação mucociliar e encerramento 
da epiglote alterado), que acabam por facilitar as microaspirações de secreções. Todos estes fatores, associados à 
mudança da flora microbiana normal do hospedeiro, pela doença e pela antibioterapia muitas vezes instituída, 
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deixam-nos mais suscetível aos microrganismos presentes em ambiente hospitalar que de forma exógena, através 
de fontes ambientais, ou de forma direta, pela ação dos profissionais de saúde, acabam por colonizar as secreções 
que são levadas pela ventilação com pressão positiva para as vias aéreas inferiores, dando início a infeções 
pulmonares (Gershonovitch, Yarom, & Findler, 2020) 

A pneumonia associada à intubação, também denominada pneumonia associada à ventilação ou pneumonia 
associada à ventilação mecânica invasiva, é a infeção associada aos cuidados de saúde mais comum (DGS, 2017; 
Kovacs & Modi, 2020) e mais mortal nas unidades de cuidados intensivos (Kovac et al, 2020).   

Os cuidados de higiene oral fazem parte das intervenções autónomas de enfermagem que se encontram 
preconizadas nas bundles da prevenção da pneumonia associada à intubação, presentes na norma da Direção Geral 
da Saúde n.º 021/2015, atualizada a 20/05/2017. Desta forma, considerou-se pertinente a realização de formação 
em serviço e desenvolvimento de uma norma de procedimento (com lista de auditoria associada) de modo a  
incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de higiene oral prestados ao doente intubado 
orotraquealmente, contribuindo para a diminuição da incidência de complicações advindas da presença de tubo 
orotraqueal, como é o caso da pneumonia e dos custos, morbilidades, mortalidades e aumento de dias de 
internamento hospitalar associados.  
 
Referências Bibliográficas: 
DGS (2017). “Feixes de Intervenções” de Prevenção de Pneumonia Associada à Intubação”. Norma n.º 021/2015, 
atualizada a 30/05/2017. Lisboa: Direção Geral da Saúde. Acedido a 08 de março de 2021. Disponível em 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0212015-de-16122015-pdf.aspx 
 
Gershohonitch, R., Yarom,N. & Findler, M. (2020). Preventing Ventilator-Associated Pneumonia in Intensive Care 
Unit by improve Oral Care:  a Review of Randomized Control Trials. SN Comprehensive Clinical Medicine, 2, 727-733 
 
Kovacs, C. & Modi, A. (2020). Hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: diagnosis, management, and 
prevention. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 87 (19), 633-639. 
doi: 10.3949/ccjm.87a.19117 
  

Objetivos do estudo: 

Objetivo Geral: 
- Promover os cuidados de higiene oral ao doente entubado orotraquelamente na UCIC, de acordo com a evidência 
científica atual.  
 
Objetivos específicos: 
- Atualizar conhecimentos sobre cuidados de higiene oral ao doente entubado orotraquealmente, de acordo com a 
última evidência científica;  
- Introduzir uma abordagem padronizada e estruturada relativamente aos cuidados de higiene oral ao doente 
intubado orotraquealmente, sob a forma de norma de atuação;  
-  Construir uma lista de auditoria interna para avaliação da norma de atuação de cuidados de higiene oral ao 
doente intubado orotraquealmente;  
- Apresentar uma proposta de otimização dos registos de enfermagem acerca dos cuidados de higiene oral ao 
doente entubado orotraquealmente;  

- Divulgar os instrumentos construídos no projeto. 

Resultados esperados: 
- 80% da equipa de enfermagem demonstre atualização de conhecimentos na área dos cuidados de higiene oral ao 
doente entubado orotraquealmente; 
- Aprovação da norma, da lista de auditoria interna e da proposta de registos para cuidados de higiene oral ao 
doente intubado orotraqualmente por parte da hierarquia do serviço (Enf.º Chefe da UCIC e Responsável Médico 
da UCIC); 

Data prevista de início dos trabalhos: 18 janeiro 2021 Data prevista de fim dos trabalhos: 28 maio 2021 
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Data prevista de início da recolha de dados: 22 março 
2021 

Data prevista de fim da recolha de dados: 28 maio 
2021 

 

Metodologia 

Tipo de estudo: 

Trabalho Académico de Investigação 

 

População e amostra/ Informantes: 

Enfermeiros que integram a Equipa de Enfermagem da Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

 

Critérios de inclusão / exclusão: 

Critérios de Exclusão: Não pertencer à equipa de enfermagem que integra a Unidade de Cuidados Intensivos 
Coronários do Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

 

Locais onde decorre a investigação: 

Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

 

Instrumento(s) de Recolha de Dados (juntar exemplo, no formato que vai ser utilizado; se o instrumento de recolha 
for inquérito digital submeter respetivo link): 

Autorização por consentimento informado livre e esclarecido 

Questionário de diagnóstico de situação 

Questionário pós formação 

 

Garantia de confidencialidade, voluntariedade e autonomia dos participantes: 

A participação neste projeto de intervenção tem um carácter voluntário, onde cada participante é esclarecido e 
informado sobre os objetivos do mesmo, sendo-lhe dada a hipótese de recusar. Para poder participar será 
solicitado consentimento livre e esclarecido, disponível através de link de acesso, na primeira secção do inquérito, 
antes do preenchimento do questionário de avaliação diagnóstica, só sendo possível prosseguir se o formando 
consentir a participação no mesmo (Disponível através do link: https://forms.gle/3cXYqoiLK2uRJxUVA)  
A recolha dos dados (relativos aos dados sociodemográficos e aos conhecimentos relacionados com a temática 
antes e após a intervenção) será igualmente realizada através do preenchimento de questionário realizado via 
online, por partilha de link associado ao mesmo (https://forms.gle/3cXYqoiLK2uRJxUVA), nas restantes secções do 
inquérito. O seu preenchimento é anónimo e confidencial . 
 

Como é garantido o anonimato dos dados recolhidos? (Se aplicável, incluindo informação sobre a recolha, o 
armazenamento dos dados e o seu destino depois de concluído o estudo): 

Os dados que daí resultarem estarão disponíveis no email da investigadora que se compromete a guardar 
seguramente a sua password e a mudá- la com regularidade. Os dados estatísticos recolhidos serão apresentados 
em forma de gráfico(s) e/ou tabela(s), sendo preservado o anonimato e confidencialidade dos mesmos.  
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Após o término da investigação a investigadora compromete-se a eliminar definitivamente os dados recolhidos. 

 

Em caso de descobertas acidentais ou danos para os participantes que procedimentos estão previstos?  

Não se encontram previstos danos ou descobertas acidentais. 

 

 

Prevêem-se benefícios para os sujeitos da investigação? Quais? 

Aquisição de conhecimentos atualizados acerca da higiene oral ao doente entubado orotraquealmente. 

 

 

Existem custos de participação para os sujeitos da investigação? Quais são as eventuais compensações: 

Não se encontram previstos custos ou eventuais compensações monetárias com a participação dos sujeitos na 
investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Outros documentos /informações relevantes 
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Termo de Responsabilidade 

 

 
Eu, abaixo assinado, na qualidade de Investigador/a Responsável, declaro por minha honra que as 
informações prestadas são verdadeiras, que todo o processo de investigação decorrerá de acordo com o 
projeto de investigação submetido à Comissão de Ética e será executado no estrito cumprimento das 
Recomendações do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) relativas à integridade na 
investigação científica (https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/integridade-na-investigacao-cientifica-
recomendacao) e do Regulamento da União Europeia 2016/679 de 27 de abril de 2016 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT) relativo à proteção e 
tratamento de dados das pessoas singulares.  

 

Data:  

A/O Investigador Responsável: 

____________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

ANEXAR 

1 - Folha de Consentimento Informado (anexar) que deve conter, para além de outros julgados pertinentes, os 
seguintes elementos:  

- identificação do investigador;  

- identificação do estudo; 

- objetivos do estudo; 

- outras informações relevantes; 

- caráter voluntário da participação; 

- confidencialidade das respostas; 

- declaração, por parte do participante, que recebeu a informação necessária, ficou esclarecido e aceita participar 
voluntariamente no estudo. 

2 – Instrumento(s) de recolha de dados 

3 – Projeto de Investigação – OPCIONAL (máximo 10 páginas) 
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Apêndice 18. Resposta do CHUA ao pedido de autorização para realização da Intervenção 
Profissional Major intitulada “Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação
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Apêndice 19. Resposta da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja ao pedido de 
autorização para realização da Intervenção Profissional Major intitulada “Higiene Oral na Pre-
venção da Pneumonia Associada à Intubação” 
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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

(CEIPBeja) 

 

PARECER N.º 16/2021 

 

 

 

 

A- RELATÓRIO 

A.1. A comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja (CE IPBeja) iniciou o Processo 
nº16/2021, com base no pedido formulado pela estudante do IPBeja, Tânia Filipa Cabrita 
Xavier, relativamente ao estudo ͞Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à 
Intubação͕͟ a realizar no âmbito do Estágio Final do Curso de Mestrado em Enfermagem - Área 
de especialização: Enfermagem Médico-Cirúrgica, A Pessoa em Situação Crítica; ministrado em 
associação pelo Instituto Politécnico de Beja ʹ Escola Superior de Saúde, com a Universidade 
de Évora ʹ Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus, o Instituto Politécnico de 
Portalegre - Escola Superior de Saúde, o Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de 
Saúde, e o Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. 
 
A.2. Trata-se de um projeto de intervenção que apresenta uma justificação pertinente e atual, 
dirigido a enfermeiros que integram a equipa de enfermagem de um serviço de internamento 
de uma instituição hospitalar do sul do país. Projeto com objetivos claros, de relevância 
académica e científica, que visa a realização de formação em serviço e desenvolvimento de 
uma norma de procedimento de acordo com a evidência científica atual, de modo a 
incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de higiene oral prestados ao doente com 
entubação orotraqueal. 
 
A.3. Fazem parte do processo os seguintes elementos, quer em texto em anexo de email, quer 
pelo próprio texto que faz parte do pedido: identificação do título do projeto, dos 
investigadores (da proponente e da investigadora responsável/orientadora); justificação e 
objetivos do estudo; metodologia; duração do projeto; instrumentos de recolha de dados 
(inquérito digital com acesso através de link apresentado); modelo de consentimento 
informado; garantia de confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos; declaração da 

(Sobre o estudo - Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação) 
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orientadora/investigadora principal, assegurando o respeito pelas recomendações relativas à 
integridade na investigação científica, e à proteção e tratamento de dados das pessoas 
singulares. Parecer do Encarregado de Proteção de Dados (EPD) do IPBeja. 
 
 

B- IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

B.1. O projeto e a forma como são abordados os sujeitos do estudo cumprem as necessárias 
condições no campo da confidencialidade e anonimato dos dados. 
 
B.2. O modelo de consentimento informado para a participação no estudo, destacando a 
versão recebida após contacto telefónico e troca de mensagens por correio eletrónico com a 
requerente sobre o assunto, contempla os requisitos necessários. 
 
B.3.  A declaração da investigadora principal assegura a salvaguarda do cumprimento dos 
preceitos éticos a assumir na investigação. 
 

                 

C- CONCLUSÕES 

 

1. Da análise dos vários elementos integrantes do processo e entendimento de que as 
recomendações do EPD estão asseguradas, entende esta Comissão que deve dar parecer 
favorável ao solicitado. 

 

 

Os relatores:   Maria Dulce Santiago,              José Maria Coelho           e               José Cabanas 

 

 

 

 

 

 

Beja, 29 de abril de 2021 
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Apêndice 20. Proposta de Norma de Procedimento – Cuidados de Higiene Oral ao Utente Sob 
Intubação Orotraqueal 
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 PROPOSTA DE 

NORMA DE 

PROCEDIMENTO 

 

N.º/NP/CHUA 

 

 

 

Página 1/22 

ASSUNTO: 

Cuidados de Higiene Oral ao Utente Intubado 

Orotraquealmente 

Elaborado por*: 

Enf.ª Tânia Xavier 

Supervisor Clínico: 

Enf.º Mestre Filipe Melo 

Docente Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª M.ª do Céu 

Marques 

Validado por:  

 

 

Em:   /   / 2021 

DIVULGAÇÃO 

Manual Hospitalar 
QUADRO DE REFERÊNCIAS ± Norma Hospitalar 

APROVADA POR: 

 

ENTRADA EM VIGOR: Imediata A REVER EM: 

PALAVRAS-CHAVE: Higiene Oral, Intubação Orotraqueal, 

Prevenção Pneumonia Associada à Intubação, Prevenção da 

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Invasiva 

SIGLAS, ABREVIATURAS: 

IOT ± Intubação Orotraqueal 

TOT ± Tubo orotraqueal 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os cuidados de higiene oral constituem uma das intervenções desenvolvidas pelos 

enfermeiros aos utentes em situação crítica, muitas vezes presentes nas unidades de cuidados 

intensivos, sob intubação orotraqueal (IOT). A higiene oral é uma das intervenções presentes 

nos feixes de intervenção da prevenção da pneumonia associada à intubação de diversos 

países, onde Portugal se encontra incluído. A sua importância é indiscutível e de extrema 

relevância, quer no que se relaciona com a sensação de bem-estar e na prevenção de infeções 
1, mas também no desenvolvimento de doenças cardiovasculares 2. No entanto, as práticas 

associadas a este cuidado são, na sua grande maioria, inconsistentes 3 e relacionadas com 

intervenções rotineiras, baseados na prática, carecendo de evidência científica 4. Deste modo, 
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torna-se essencial o desenvolvimento de programas educacionais e protocolos que guiem e 

uniformizem a atuação dos profissionais e realcem a importância que este cuidado representa 

na saúde geral do utente intubado 3,5,6,7. 

A criação de uma Norma de Procedimento é fundamental para a abordagem aos 

cuidados de higiene oral ao utente sob IOT. Esta permite a uniformização dos cuidados de 

higiene oral, pela equipa de enfermagem, de forma a contribuir para a prevenção de 

patologias da cavidade oral e de pneumonias, promovendo a melhoria do conforto e bem-

estar do utente intubado orotraquealmente e contribuindo para a diminuição do tempo de 

internamento devido a complicações.  

A elaboração da presente norma foi baseada em guidelines recentes (considerados os 

últimos 4 anos), tendo sido considerados os documentos: Mouth Care Matters 1; British 

Association of Critical Care Nurses: Evidence-base consensos paper for oral care within adult 

critical care units 6; AACN Pratic Alert ± Oral Care for Acutely and Critically Ill Patients 8 e 

pesquisa de artigos científicos, revistos por pares, publicados entre 2018 e 2021 nos motores 

de busca: EBSCO & B-On£. Foram ainda consideradas as normas da Direção-Geral da Saúde 

referente aos Feixes de Intervenção da Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação8 e à 

Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphylococcus Aureus Resistente à 

Meticilina (MRSA)10. 

A realização da presente proposta de norma de procedimento foi proposta ao Conselho 

de Ética e ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 

tendo tido parecer favorável. A sua revisão e aprovação final, para entrada em vigor, aguarda 

decisão dos responsáveis de serviço.   

De forma a tornar prática a consulta e leitura do executante a presente proposta de 

norma de procedimento encontra-se organizada em 5 partes. Após a introdução é descrita a 

proposta de norma de atuação onde são identificados os objetivos da sua criação e as 

informações gerais relativas ao procedimento (onde são descritas a definição do ato, 

destinatários, objetivos, proposta de horário, orientações quanto à sua execução, recursos e 

descrição de procedimento com justificação para cada ação). Na terceira parte da norma é 

apresentada a fundamentação teórica. Na quarta parte, são expostas as recomendações 

associadas ao procedimento, com apresentação do nível de evidência científica que as 

sustenta. Por fim, após as referências bibliográficas, são apresentados os anexos. Nestes são 

apresentados a escala AGREE, para referência à interpretação da evidência científica 

demonstrada (Anexo I); um algoritmo de abordagem aos cuidados de higiene oral ao utente 
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sob intubação orotraqueal (Anexo II); uma proposta de registos de avaliação do estado da 

boca para parametrização em sistema informático (Anexo III); o resumo das intervenções 

planeadas esquematizada em 4 categorias (Anexo IV); e um esquema de proposta de 

execução da norma com referência aos cuidados e ao horário (Anexo V). 

 
2. OBJETIVOS DA CRIAÇÃO DA NORMA: 

- Uniformizar os cuidados de higiene oral ao utente intubado orotraquealmente; 

- Desenvolver uma ferramenta de atuação organizada, visando a eficácia dos cuidados 

de acordo com as recomendações e evidência científica mais atual; 

- Contribuir na prevenção e controlo de infeção, qualidade e segurança dos cuidados 

de enfermagem prestados ao utente intubado orotraquealmente. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS ± PROCEDIMENTO 

A ± Definição 

- Consiste no ato de higiene e hidratação da cavidade oral ao utente portador de tubo 

orotraqueal. 

B - Quem executa 

- O Enfermeiro. 

C ± Objetivos: 

- Manter a cavidade oral limpa e hidratada; 

- Manter a permeabilidade das vias aéreas; 

- Remover resíduos e secreções orais; 

- Estimular a circulação sanguínea das gengivas; 

- Prevenir e controlar infeções. 

 

D ± Proposta de horário e frequência  

- 9h + 21h - Escovagem Manual com alternância da colocação de tubo orotraqueal e 

hidratação da mucosa (2 vezes por dia); 

- 1h, 13h e 17h - Limpeza com cloro-hexidina a 0,2% e hidratação (3 vezes por dia); 

- 5 h - Limpeza e hidratação: complementada com as restantes medidas. 1 a 2 vezes 

por dia; 

- Passível de ser ajustado de acordo com as necessidades do utente. 
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E - Orientações quanto à execução 

 - Consultar o processo clínico para individualizar, diagnosticar, planear os cuidados 

e avaliar resultados; 

 - Providenciar o material de acordo com as necessidades dos cuidados; 

- A avaliação da cavidade oral nas primeiras 6 horas após a admissão do utente deve 

ser completa e incluir avaliação dos lábios, língua, dentes, gengivas, palatos, tecidos e saliva 

e, na possibilidade de avaliar, o nível de dor. A avaliação deve ser regular, a cada 12 horas, 

e documentada em conformidade (Fundamentação ± Recomendação 2); 

 - Durante a realização dos cuidados de higiene oral evitar a introdução dos dedos 

dentro da arcada dentária do utente. Se necessário, utilizar uma cânula orofaríngea para 

facilitar o procedimento e diminuir riscos; 

 - Executar com luvas, máscara com respirador de partículas (pandemia), proteção 

ocular e bata; 

- Escovar os dentes implica a utilização de escova de dentes (com cabeça pequena e 

cerdas macias e preferencialmente com sistema de aspiração incorporado) e pasta dentífrica 

(sem espuma, com a quantidade mínima de 1350ppm de flúor) nos utentes com peças 

dentárias. O procedimento deve ser realizado por, pelo menos 2 minutos, da raiz para a coroa 

e vice-versa, realizando movimentos circulares ao mesmo tempo que aspira a cavidade oral. 

A escovagem física em movimentos circulares remove a placa bacteriana e previne a 

formação de biofilme, incluindo nas fendas gengivais, palatos e língua, que poderá reduzir o 

risco de desenvolver pneumonia associada à intubação. A utilização de pasta dentífrica sem 

espuma ajudará a reduzir a incidência da formação de placa dentária e a secura da mucosa, 

ao mesmo tempo que diminui o risco de aspiração (Fundamentação - Recomendação 3 e 5); 

- Enxaguar a cavidade oral: Implica a irrigação da cavidade oral com água estéril em 

pequenos volumes (máximo recomendado 5ml), ao mesmo tempo que aspira para remover o 

excesso de pasta de dentes e resíduos, diminuindo o risco de acumulação e aspiração de 

fluídos. Recomenda-se apenas a remoção do excesso para manter a ação do flúor nas peças 

dentárias, diminuindo o risco da formação de cáries;  

- Limpeza com bastão de espuma: humedeça o bastão de espuma com água estéril 

imediatamente antes de o usar e confirme a sua fixação, como medida de segurança. A 

utilização de bastão de espuma oral para humedecer a mucosa ajuda na prevenção da 

desidratação e inerente prevenção de patologias orais (exemplo: acumulação de placa 
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dentária, cáries dentárias, xerostomia, halitose, mucosites, atrofia da mucosa, candidíase, 

entre outras) e pneumonias (Fundamentação - Recomendação 4); 

- 3 vezes por dia, após a limpeza, utilize irrigação da cavidade oral com cloro-

hexidina a 0,2% (Fundamentação - Recomendação 6); 

- Considere a utilização de produtos de higiene oral individuais que possam ser 

mantidos na cabeceira do utente, prevenindo a contaminação cruzada e o aumento do fluxo 

de trabalho; 

- Documente os cuidados de higiene prestados bem como a avaliação do estado da 

boca do utente, garantindo a continuidade dos cuidados. 

F - Recursos 

Escova de dentes com cabeça pequena e cerdas macias, preferencialmente com 

sistema de aspiração incorporado (Para utentes com dentes) 

Pasta de dentes com flúor (1350-1500ppm), sem espuma (Sodium Lauryl 

Sulphate - SLS Free)) 

Bastão de espuma com sucção 

Lubrificante de mucosa oral 

Gluconato de Cloro-hexidina a 0,2%  

Água estéril  

Copos (2) 

Seringa de 5cc 

Sondas de Aspiração (3) 

Toalha / Papel  

Dispositivo de fixação de TOT / Fita de Nastro 

Luvas, bata, máscara (com respirador de partículas FFP2) e proteção ocular 

(óculos/viseira) 

Medidor de Pressão de balão (cuff) 
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PROTOCOLO DE ATUAÇÃO ± CUIDADOS DE HIGIENE ORAL AO 

UTENTE SOB INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

Ações de Enfermagem Justificação 

 

1. Higienizar as mãos; 

 

2. Providenciar os recursos para junto 

do utente, certificando-se de que haja 

luz suficiente disponível; 

 

3.  Ligar, verificar a funcionalidade do 

sistema de aspiração e conectar sonda 

de aspiração;  

 

4. Higienizar as mãos; 

 

5. Colocar máscara FFP2, proteção 

ocular e bata; 

 
 

6. Higienizar as mãos; 

 

7. Explicar o procedimento ao utente e 

solicitar a sua colaboração, se 

aplicável;  

 

8. Posicionar o utente em decúbito 

dorsal, com cabeceira em elevação 

superior a 30º, caso não tenha 

contraindicação; 

 

9. Cobrir o tórax do utente com toalha; 

 
10. Higienizar as mãos; 

 

1. Prevenir a contaminação; 

 

2. Gerir o tempo; Garantir uma 

visualização adequada da cavidade 

oral; 

 

3. Gerir o tempo; Otimizar o 

procedimento; 

 

 

4. Prevenir a contaminação; 

 

5. Prevenir a contaminação; 

 

 
 

6. Prevenir a contaminação; 

 

7. Encorajar e promover o auto-cuidado, 

diminuindo a ansiedade do utente; 

 

 

8. Ajudar na remoção de fluídos e reduzir 

a sua acumulação na região 

orofaríngea, prevenindo a aspiração;  

 

 

9. Providenciar conforto; 

 
10. Prevenir a contaminação; 
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11. Calçar luvas limpas; 

12. Introduzir suavemente a sonda 

através da boca do utente; Aspirar as 

secreções supracuff e posteriormente 

a cavidade oral em movimentos 

circulares; 

 

13. Remover a sonda de aspiração do Y e 

colocá-la no contentor do grupo III; 

 

14. Pendurar sistema de aspiração; 

 
 
 

15. Descalçar as luvas; 

 

16. Higienizar as mãos; 

 

17. Monitorizar a pressão do balão do 

TOT com medidor de pressão 

(mantendo-o entre 20 a 30 cmH2O);  

 

 

18. Higienizar as mãos; 

 

19.  Calçar luvas limpas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Prevenir a contaminação; 

12. Reduzir o risco de micro-aspirações. 

Prevenir danos na mucosa traqueal por 

pressão excessiva; 

 

 

 

13. Prevenir a contaminação: 

 

 

14. Gerir o tempo; Otimizar 

procedimento; 

 

15. Prevenir a contaminação; 

 

16. Prevenir a contaminação; 

 

17. Prevenir a aspiração para a árvore 

traqueobrônquica do conteúdo da 

cavidade orofaríngea; Prevenir lesões 

da mucosa traqueal; 

 

18. Prevenir a contaminação; 

 

19. Prevenir a contaminação; 
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20. Se Escovagem da Boca: 

20.1. Adaptar nova sonda de 

aspiração; 

 

20.2. Escovar os dentes, língua, 

palatos e tecidos com escova de dentes e 

pasta dentífrica sem espuma, ao mesmo 

tempo que aspira a cavidade oral; 

 

 
 
 
 

20.3. Enxaguar a cavidade oral com 

água estéril ao mesmo tempo que aspira 

com sonda de aspiração; 

 

20.4. Remover a sonda de aspiração 

do Y e colocá-la no contentor do grupo 

III; 

20.1. Gerir o tempo; Otimizar 

procedimento; 

 

20.2. Remover resíduos da cavidade 

oral. Diminuir a acumulação de placa 

bacteriana e biofilmes; Prevenir a 

formação de cáries; A aspiração da 

cavidade oral ao mesmo tempo que 

realiza a escovagem diminui o risco de 

aspiração de fluídos;  

 
20.3. Remover o excesso de pasta 

de dentes e resíduos orais, diminuindo a 

acumulação e aspiração de fluídos;  

 

20.4. Gerir o tempo; Otimizar 

procedimento; 

 

20. Se Limpeza e Hidratação com bastão de Espuma:  

20.1. Adaptar bastão de espuma ao 

sistema de aspiração e humedecê-lo em 

água estéril previamente preparada. 

Proceder aos cuidados de higiene e 

limpeza da cavidade oral; 

 

20.2. Descartar bastão de espuma 

após a sua utilização para o contentor do 

grupo III; 

 

 

 

20.1. Humedecer e limpar a 

mucosa, evitando a sua desidratação e 

consequente aumento de patologias orais; 

 

 
 
 

20.2. Prevenir a contaminação; 
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20. Se Limpeza e hidratação com bastão de espuma e aplicação de cloro-hexidina: 

20.1. Adaptar bastão de espuma ao 

sistema de aspiração e humedecê-lo em 

água estéril previamente preparada. 

Proceder aos cuidados de higiene e 

limpeza da cavidade oral; 

 

20.2. Irrigar a cavidade oral com 

seringa com cloro-hexidina a 0,2% em 

pequenos volumes, ao mesmo tempo 

que aspira a cavidade oral; 

 

 

20.3. Descartar bastão de espuma 

após a sua utilização para o contentor do 

grupo III; 

 

20.1. Humedecer e limpar a 

mucosa, evitando a sua desidratação e 

consequente aumento de patologias orais; 

 

 
 
 
20.2. Reduzir a incidência de 

pneumonia pela ação antisséptica da 

cloro-hexidina. Utilize volumes baixos 

para reduzir o risco de ser potencialmente 

aspirado; 

 

20.3. Prevenir a contaminação; 

 
 

21. Pendurar sistema de aspiração; 

22. Descalçar as luvas; 

 

23. Higienizar as mãos; 

 

24. Calçar luvas; 

 

25. Adaptar nova sonda de aspiração; 

 

26. Aspirar e remover qualquer fluído ou 

secreção supracuff; 

 

27. Remover a sonda de aspiração do Y e 

colocá-la no contentor do grupo III;  

 

21. Gerir o tempo; Otimizar procedimento; 

22. Prevenir a contaminação; 

 

23. Prevenir a contaminação; 

 

24. Prevenir a contaminação; 

 

25. Gerir o tempo; Otimizar procedimento; 

 

26. Prevenir a aspiração para a árvore 

traqueobrônquica do conteúdo da 

cavidade oral; 

27. Prevenir a contaminação; 
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28. Pendurar sistema de aspiração; 

 

29. Hidratar toda a mucosa e lábios com um 

hidratante solúvel em água; 

 

 

30. Secar a face; 

 

31. Trocar nastro e reposicionar TOT*; 

 

 

32. Remover as luvas; 

 
33. Higienizar as mãos; 

 
34. Lavar a tubuladura do sistema de 

aspiração com água previamente 

preparada; 

 

35.  Proteger a extremidade (peça em Y) 

com invólucro; 

 

36. Desligar o aspirador; 

 

37. Retirar bata, proteção ocular, máscara; 

 

38. Higienizar as mãos;  

 

39. Assegurar a arrumação da unidade do 

utente e lavagem do material; 

28. Gerir o tempo; Otimizar procedimento; 

 

29. Reduzir a secura da mucosa e lábios e 

promover o conforto do utente. Prevenir 

a formação de biofilmes; 

 

30. Proporcionar higiene e conforto; 

 

31. Proporcionar higiene e conforto, 

diminuindo o risco de desenvolvimento 

de lesões cutâneas/labiais; 

32. Prevenir a contaminação; 

 
33. Prevenir a contaminação; 

 
34. Promover o correto funcionamento do 

dispositivo; 

 

 

35. Prevenir a contaminação; 

 

 

36. Gerir o tempo; Otimizar procedimento; 

 

37. Prevenir a contaminação; 

 

38. Prevenir a contaminação; 

 

39. Gerir o tempo; Otimizar procedimento; 

 
*Reposicionar TOT, no mínimo, 2 vezes por dia. Por consenso, associado à escovagem dos dentes. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO 

A cavidade oral pode ser um local de origem para a disseminação de microrganismos 

potencialmente patogénicos para locais mais distantes. No utente intubado, a presença de 

tubo orotraqueal (TOT) predispõe a um maior risco de desenvolver infeções respiratórias 

associadas j ventilação mecânica invasiva, por facilitar a acumulação de biofilmes e 

consequente entrada direta dos microrganismos da cavidade oral para a via aérea inferior e, 

também, por diminuir as barreiras de defesa naturais da via aérea do organismo (reflexo de 

tosse, aomo mucociliar e encerramento da epiglote alterado), que acabam por facilitar as 

microaspirações de secreções 5. Todos estes fatores, associados j mudança da flora 

microbiana normal do hospedeiro, pela doença e pela antibioterapia muitas vezes instituída, 

deixam-nos mais suscetível aos microrganismos presentes em ambiente hospitalar que de 

forma exógena, através de fontes ambientais, ou de forma direta, pela ação dos profissionais 

de saúde, acabam por colonizar as secreções que são levadas pela ventilação com pressão 

positiva para as vias aéreas inferiores, dando início a infeções pulmonares 5.  

A pneumonia associada j intubação, também denominada pneumonia associada j 

ventilação ou pneumonia associada j ventilação mecânica invasiva, p a infeção associada aos 

cuidados de saúde mais comum 2,9 e mais mortal nas unidades de cuidados intensivos 2. Esta 

p definida como a pneumonia que surge na pessoa com TOT há mais de 48 horas ou em 

pessoa que foi extubada há menos de 48 horas 9. Para fazer face a esta problemática, vários 

países têm desenvolvido um conjunto de feixes de intervenção que têm como objetivo 

prevenir a sua ocorrência. Em Portugal, a norma n.º 021/2015, atualizada a 30/05/2017, 

define um conjunto de feixes de intervençãR�� GD� TXDO� ID]� SDUWH�� D� LQWHUYHQomR�� ³UHDOL]DU�

higiene oral com gluconato de cloro-hexidina a 0,2% pelo menos 3 vezes por dia, em todos 

os utentes (...), que presumivelmente permaneçam na Unidade de Cuidados Intensivos mais 

de 48 horas e documentar no procHVVR�FOtQLFR´�9, p.1. Contudo, estes feixes de intervenção têm 

como objetivo ser sucintos, sendo necessário dotar os profissionais de orientações práticas 

que guiem a sua atuação e permitam a melhoria significativa dos cuidados prestados, 

baseados em evidência científica atualizada. Estes cuidados passam, não só, pela utilização 

de antissépticos orais, mas também, por um conjunto de medidas que associadas ajudam na 

prevenção de afeções da cavidade oral e pneumonias, promovendo o conforto e bem-estar do 

utente sob IOT. 
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6. RECOMENDAÇÕES PARA OS CUIDADOS DE HIGIENE ORAL AO 

UTENTE SOB INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

As recomendações que se seguem fornecem orientações da prática para os cuidados de 

higiene oral ao utente sob IOT, baseados nas mais recentes evidências científicas, presentes 

em guidelines e artigos científicos atuais. Em todas as recomendações será apresentado qual 

o nível de evidência científica dos estudos que as sustentam (ver Anexo I), podendo, desta 

forma, serem identificados mais do que um nível para cada recomendação. Nos anexos 

encontra-se o resumo das intervenções planeadas esquematizada em 4 categorias (Anexo III) 

e um esquema de proposta de execução da norma com referência aos cuidados e ao possível 

horário (Anexo IV). 

Recomendação Nível de Evidência 

Recomendação 1: Desenvolver e implementar programas de higiene 

oral aos utentes em estado crítico 3,5,6,7 

 

Considera-se que os utentes em estado crítico, em especial os 

que se encontram intubados orotraquealmente, carecem e beneficiam, 

significativamente, de cuidados de higiene oral meticulosos 5. Os 

utentes sob IOT que apresentam um mau estado de higiene oral, 

encontram-se expostos a uma quantidade colossal de 

microrganismos, ficando mais suscetíveis ao desenvolvimento de 

pneumonias 5. Segundo a bibliografia mais recente, os cuidados de 

higiene oral vão muito além da aplicação rotineira de antissépticos 

como medida de ouro na prevenção da pneumonia. Deste modo, é 

recomendado que as unidades de cuidados intensivos desenvolvam 

programas de higiene oral abrangentes, que incluam programas 

educacionais e protocolos de atuação que orientem a atuação dos 

profissionais 3,5,6,7. 

I5 , III3, IV6,7 

 

 

 

 

 

Recomendação 2: Avaliação do estado da boca ao utente intubado 

orotraquealmente 6 

 

IV6 
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No utente intubado orotraquealmente deverá realizar-se uma 

avaliação completa do estado da boca (dentes, língua, saliva, 

gengivas e tecidos) e lábios nas primeiras 6 horas de admissão. É 

recomendada a reavaliação a cada 12 horas 6. 

Para a avaliação completa é recomendada a utilização de uma 

ferramenta padronizada e aceite pelos profissionais, que permita ter 

um conhecimento do estado geral da cavidade oral, permitindo 

definir focos de atenção e cuidados específicos a ser realizados. As 

ferramentas existentes na literatura são variadas, sendo recomendado 

que os profissionais definam uma que vá ao encontro da sua realidade 

(no Reino Unido a ferramenta recomendada é a Oral Health 

Asessement Tool) 6. 

Recomendação 3: Escovagem dos dentes com escova 1,6,8 

 

Escovar os dentes, gengivas, palatos e língua, no mínimo, duas 

vezes por dia, utilizando uma escova de dentes macia e com cabeça 

pequena6,9 (ex: pediátrica). 

A escovagem dos dentes ajuda na remoção da placa dentária, 

na manutenção da integridade da mucosa oral e na redução da 

inflamação (e das consequentes periodontites e gengivites). A sua 

utilização isolada não se encontra associada a um aumento da 

prevenção da pneumonia 8, no entanto, considerou-se ser benéfica 

quando incorporada num protocolo de higiene oral que inclua a 

escovagem, a limpeza com bastões de espuma e hidratação das 

mucosas 6. 

Deste modo, a literatura aconselha a escovagem duas vezes por 

dia, por no mínimo 2 minutos, alternado com limpeza e sucção com 

bastões de espuma e hidratação das mucosas a cada 2 a 4 horas 6,8. 

Em associação à escova de dentes, deverá utilizar-se um 

sistema de sução (preferencialmente uma escova de dentes com 

sistema de sucção incorporado), para remover as secreções e resíduos 

resultantes da escovagem 6, prevenindo a aspiração de conteúdos para 

a árvore brônquica.  

I 1,6 , IV 8 
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Recomendação 4: Utilização de bastões de espuma para limpar e 

hidratar conjugados com hidratação da cavidade oral e lábios 6,8 

 

É recomendada a utilização de bastões de espuma com sistema 

de aspiração para limpar e hidratar a cavidade oral e os dentes entre 

as escovagens. A secura da cavidade oral encontra-se relacionada 

com a colonização de microrganismos patogénicos e consequente 

desenvolvimento de patologias da cavidade oral, como é o caso das 

mucosites 6. Recomenda-se, na sua utilização, a certificação da 

aderência da espuma ao bastão depois de molhados, uma vez que a 

segurança da sua fixação deve ser garantida antes da introdução na 

cavidade oral do utente 6. 

Após a limpeza (não esquecer palatos, gengivas, língua e tubo 

orotraqueal) é aconselhada a aplicação de hidratante na mucosa oral 

e lábios ou saliva artificial a cada 2 a 4 horas 6, 8. 

Para suprimir o risco de colonização de microrganismos os 

dispositivos devem ser de uso único e nunca devem ser guardados 

submersos 6. 

III6, IV8 

 

 

 

Recomendação 5: Utilização de pasta de dentes 1,6 

 

A evidência de que a pasta de dentes auxilia na diminuição da 

carga bacteriana da cavidade oral é diminuta, contudo, esta pode 

reduzir o risco de desenvolvimento de placa dentária e cáries 6. 

O flúor, presente nas pastas de dentes, previne a formação de 

cáries e ajuda na proteção do esmalte 11. No utente ventilado é 

aconselhada a utilização de pasta de dentes, 2 vezes por dia, sendo 

que esta deve ser uma pasta livre de sulfato de sódio (SLS Free), de 

modo a evitar a secura das mucosas e a formação de espuma 1.Quanto 

à quantidade de flúor presente, esta não é referida na literatura em 

relação ao utente intubado orotraquealmente, no entanto, o Public 

Health England (2017)11, recomenda a utilização de pasta de dentes 

para a população no geral com, no mínimo, 1350 partes por milhão 

(podendo ir até às 5000 partes por milhão em utentes com cáries), 

IV 1,6 
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duas vezes por dia, sendo aconselhada a remoção do excesso de pasta, 

sem irrigação de água, para manter a concentração de fluoreto em 

contacto com as peças dentárias.  

Recomendação 6: Utilizar irrigação de gluconato de cloro-hexidina 
6,8,9,11 

A utilização de uma solução antisséptica, como a cloro-

hexidina, em associação a cuidados de higiene oral globais, ajuda na 

diminuição da colonização bacteriana e consequente incidência de 

pneumonias associadas à ventilação 6,8. A sua utilização é imposta 

pela Direção-Geral da Saúde, como medida de prevenção da 

pneumonia associada à intubação9 na concentração de 0,2%, em 

utentes que permaneçam em Unidades de Cuidados Intensivos, 

intubados orotraquealmente por mais de 48 horas, sendo igualmente 

indicada como medida de controlo e combate à colonização e infeção 

por Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina (MRSA) nos 

Hospitais e Unidades de Internamento de Cuidados Continuados 

Integrados10. Contudo, a utilização de cloro-hexidina não pode ser 

vista como o goldstandart da higiene oral. Sendo necessárias um 

conjunto de intervenções que auxiliem na prevenção da pneumonia 

associada à intubação. 

Apesar da sua comprovada ação na prevenção da pneumonia, 

particularmente em utentes do foro cardiotorácico, o seu uso em 

utentes médicos, não cardio-cirúrgicos, começou a ser colocada em 

causa 1,12. A sua utilização em utentes do foro não cardio-cirúrgicos 

pode encontrar-se, segundo uma meta-análise12, associada a um 

aumento do risco de mortalidade, para além de não existirem 

consensos científicos da sua efetividade nas suas diferentes formas, 

preparações ou frequência de utilização 12. Para além disso, não 

existem provas científicas que associem a utilização da cloro-

hexidina à redução dos dias de ventilação, permanência em unidades 

de cuidados intensivos, necessidade de antibioterapia ou aumento dos 

índices de higiene oral 12. Tendo mesmo a recomendação da sua 

utilização ter sido feita com precaução e em situações justificadas 6, 

I8, I12 III 6, IV 9 
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chegando a ser abolida de outras guidelines, enquanto novos estudos 

não forem apresentados, devido ao equilíbrio pouco claro entre a 

potencial redução da taxa de pneumonia e potencial aumento da 

mortalidade 13. Desta forma, se esta for utilizada recomenda-se que 

seja feita por irrigação (em pequenos volumes), três vezes por dia 9,10, 

em associação a cuidados de higiene globais que incluam a 

escovagem da boca 6. No entanto, estas duas medidas não devem ser 

realizadas no mesmo horário, para que não ocorra interação entre as 

substâncias presentes na pasta dentífrica e a cloro-hexidina, 

predispondo o utente a um maior risco de lesões das mucosas 1. 

Recomendação 7: Cabeceira do leito em ângulo t 30º 8,14,1 

 

A elevação da cabeceira do leito num ângulo t 30º faz parte 

dos feixes de intervenção de diversos países, onde se incluem as 

diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde 8.  

A sua recomendação relaciona-se com a diminuição do risco 

de aspiração de secreções e de refluxos gástricos 14,15, também este 

risco presente durante os cuidados de higiene oral. Deste modo, 

considera-se que se o utente não tiver contraindicação clínica 

(exemplo: fraturas cervicais, presença de pacemaker inguinal 

provisório), deverá manter-se a cabeceira numa angulação t 30º.  

Outros estudos têm sido apresentados para a utilização de 

alternâncias de posição, como é o caso da rotação lateral do tórax em 

camas especiais, a utilização de trendelenburg lateral e de decúbitos 

ventrais, no entanto, devido às limitações encontradas e às suas 

contraindicações, a posição a adotar deverá ser a posição de semi-

fowler com um ângulo  t 30º 15. 

IV 8,14,15 

Recomendação 8: Aspiração supracuff 6,14,16,18,19 

 

Durante os cuidados de higiene oral existe um alto risco de 

drenagem dos fluídos da cavidade oral para a via aérea inferior 16 uma 

vez que estes cuidados podem induzir movimentos do tubo 

orotraqueal na traqueia, movimentos espontâneos do utente e 

I18,19, III14, IV 6,16 
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mudanças na pressão do balão do TOT 17. A aspiração supracuff é 

uma das intervenções major na prevenção da pneumonia associada à 

intubação, por prevenir a aspiração de conteúdo da cavidade oral 18,19. 

A sua realização encontra-se diretamente relacionada com uma 

diminuição da mortalidade em utentes intubados orotraquealmente 19 

. Variados protocolos de aspiração supracuff (e orofaríngea) são 

encontrados na literatura, diferindo nos dispositivos utilizados 

(bastões de espuma, sondas de aspiração e tubos endotraqueais com 

sistema de aspiração incorporado) e na frequência (antes de mudar o 

utente de posição, de 2/2horas, 4/4 horas, 6/6horas, 12/12horas) 18. 

Como medida preventiva, e pelo risco inerente, esta é igualmente 

recomendada durante os cuidados de higiene oral 6,14,16. 

Recomendação 9: Manutenção da pressão do balão entre 20 a 

30cmH2O 9,14,16,20,21 

 

A manutenção da pressão do balão existente no TOT entre 20 

a 30cmH2O é reconhecida como uma das intervenções da prevenção 

da pneumonia associada à intubação, também esta recomendada pela 

Direção-Geral da Saúde 9. O propósito do balão é permitir a 

manutenção da pressão durante a ventilação mecânica e prevenir a 

drenagem de secreções para a via aérea inferior 20. A sua manutenção 

em pressões inferiores a 20cmH2O encontra-se relacionada com o 

risco acrescido de microaspirações, por outro lado, a sua manutenção 

em pressões acima de 30cmH2O não se encontra associada a menores 

riscos de aspiração e diminui a perfusão dos tecidos, aumentando o 

risco de lesões da traqueia 20.  Durante a prestação de cuidados de 

higiene oral ao utente intubado ocorrem muitos movimentos da 

cavidade oral e do tubo orotraqueal (TOT), podendo estes afetar a 

selagem do balão e predispor a drenagem de conteúdos para a via 

aérea inferior 16. Deste modo, durante os cuidados de higiene oral 

deverá ser reforçada a necessidade de se assegurar a manutenção da 

pressão do balão pelos 25cmH2O e evitar-se os movimentos 

excessivo do TOT 16.  

I 21, III16 , IV 9,14,20 
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Evidências recentes indicam que, comparado com o método de 

medição intermitente, o método de medição da pressão do balão de 

forma contínua oferece maior estabilização do mesmo, reduzindo a 

incidência de pneumonia associada à intubação 21. 

Recomendação 10: Minimizar o risco de úlceras por pressão 

através da reposição do TOT 1,6, 22,23 

 

A fixação do TOT é essencial à manutenção da segurança da 

ventilação mecânica invasiva, no entanto, a sua prática encontra-se 

relacionada com riscos substanciais de desenvolvimento de úlceras 

por pressão nos tecidos da mucosa oral, lábios e face 22, que podem 

ter incidências superiores a 58%, quando são utilizadas fitas de tecido 

padrão 23. Neste sentido têm sido desenvolvidos protocolos de 

prevenção que incluem a avaliação do risco, o reposicionamento por 

rotina do TOT e a utilização de dispositivos de amortecimento da pele 

em contacto com o TOT 22. No que concerne ao reposicionamento, 

não existem dados biomecânicos, médicos ou pesquisas clínicas que 

sirvam de suporte para sustentar a frequência exata do 

reposicionamento do TOT, no entanto, esta é muitas vezes associada 

ao reposicionamento do utente crítico a cada duas horas 22. Contudo, 

segundo a opinião de expertises, o reposicionamento deve ser 

efetuado, no mínimo, uma vez por dia 1,6. 

No que concerne à fixação do TOT, deve ser considerada a 

fixação com dispositivos apropriados (apesar do seu custo adicional), 

uma vez que se encontram relacionados com um menor risco de 

desenvolvimento de úlceras por pressão 1,22,23. 

IV1,6,22,23 
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ANEXO I ± Interpretação da Evidência Científica 

AGREE ± ³$SSUDLVDO�RI�JXLGHOLQHV�IRU�5HVHDUFK�DQG�(YDOXDWLRQ´ 
 

 
Fonte: https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentosoficiais/Documents/Recomend_Manuais_BPraticas.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA Evidência obtida através de meta-análise ou revisão sistemática de vários estudos 
comparativos aleatórios 

IIB Evidência obtida através de, pelo menos, dois estudos comparativos aleatórios 

IIA Evidência obtida através de, pelo menos, um estudo exploratório intencional 

IIB Evidência obtida através de, pelo menos, um estudo quase experimental 

III Evidência obtida através de estudo descritivo não experimental (estudos 
comparativos, estudos correlativos e estudos de caso) 

IV Evidência obtida através da opinião consensual de peritos e recomendações das 
autoridades da saúde 
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ANEXO II ± Proposta de Algoritmo de Abordagem ao Utente sob Intubação Orotraqueal 
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Apêndice 21. Diapositivos desenvolvidos para a ação de formação – Cuidados de Higiene Oral 
ao Utente sob Intubação Orotraqueal 
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Objetivos
- Compreender a importância dos cuidados de higiene
oral ao utente sob intubação orotraqueal

- Reconhecer a importância da higiene oral na saúde geral;
- Rever o conceito de  pneumonia associada à intubação;
- Conhecer os feixes de intervenção presentes na norma
da DGS acerca da prevenção da pneumonia associada à
intubação;

- Conhecer os cuidados a ter durante a realização dos 
cuidados de higiene oral no utente intubado
orotraquealmente.
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You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 

your Presentations.      
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Revisão do Conceito de Pneumonia 
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Prevenção da PAI02
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Utente sob IOT03
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Saúde Oral e a Saúde Geral

Doshi (2019)
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Add Title

Pneumonia Associada à Intubação

Presença de Tubo Orotraqueal

- Aumenta a acumulação de biofilmes;

- Diminui as barreiras de defesa naturais da via aérea;

- Diminuição da quantidade de saliva;

- Secura das estruturas da cavidade oral.

Gershohonitch, R., Yarom,N. & Findler, M. (2020) 

“Feixes de Intervenção” da Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação

SEDAÇÃO
Entre 20 a 30 cmH2O  

Pressão do BALÃO de CUFF

Evitando momentos de 
posição supina.

CABECEIRA ≧ 30º 
Com cloro-hexidina
a 0,2%, pelo menos

3x dia.  

HIGIENE ORAL 

Substituindo-os apenas quando
sujos ou disfuncionantes. 

Manter os CIRCUITOS 
VENTILATÓRIOS

DESMAME 
VENTILATÓRIO

Discutir e avaliar diariamente 
possibilidade de desmame 
ventilatório e/ou extubação.

Rever, reduzir e, se 
possível, parar 

diariamente a sedação.  

Direção Geral da Saúde (2017)
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Cuidados de Higiene Oral ao Utente Sob IOT

Limpeza MecânicaLimpeza Química

- Escovagem dos dentes
- Limpeza das estruturas da cavidade oral
- Aspiração frequente

Colutórios Antibacterianos
- Irrigação
- Gel

Adaptado de Malhan, Kusamn, Trehan, Sinha, Settecase, Fried, Kupfer & Kamholz (2019)

Add Title

Pneumonia Associada à Intubação

https://www.intersurgical.com/info/oralcare
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Care Nurses

AACN Pratic Alert

EBSCO

Direção Geral da Saúde

Irrigação com gluconato de cloro-hexidina

06

Cabeceira a um Ângulo ³ 30º

07

Aspiração supracuff + cavidade oral
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Programas de Higiene Oral01
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Escovagem dos dentes com escova03
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09
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Avaliação do estado da boca

Adaptado de Collins et al (2020) & Doshi (2019)

1. Lábios

2. Língua

3. Dentes e Gengivas 

4. Bochechas e palatos

5. Saliva

- Rosados e Hidratados
- Secos e fissurados
- Edemaciados ou ulcerados

- Rosada e Hidratada
- Seca, fissurada ou brilhante
- Aparência anormal, com revestimento branco, ulcerada, com dor

- Limpa, dentes íntegros, sem perda de dentes
- Sujos, com ausência de dentes, sangrantes/inflamados
- Dor severa, edema facial

- Limpa, aparência saudável
- Seca

- Limpa, aparência saudável
- Secreções viscosas, com presença de detritos 

02

5

5

Avaliação do estado da boca

Doshi (2019)

Fig.1 – Língua Fissurada num utente com 
xerostomia Fig.2 – Xerostomia com saliva 

aderente

Fig.4 – Placa Dentária Fig.5 – Gengivite Fig.6 – Periodontite

Fig.3 – Infeção fúngica
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Avaliação do estado da boca

Doshi (2019)

Fig.7 – Quelite Angular Fig.8 – Quelite Angular

Fig.9 – Úlcera aftosa Fig.10 – Úlcera Traumática

02



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

284 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Collins et al (2020) & Doshi (2019

Utilização de pasta de dentes

- 2 vezes por dia;
- Sulfato de Sódio Free (SLS), 1350ppm;
- Remoção do excesso.

04

AACN (2020); Collins et al (2020)

Utilização de bastões de espuma para limpar e hidratar
conjugados com hidratação da cavidade oral e lábios

- Limpar e hidratar;
- Hidratante na mucosa oral e lábios 
a cada 2 a 4 horas;

05
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Collins et al (2020); DGS (2017) & Doshi (2019)

Irrigação com gluconato de cloro-hexidina

- Concentração de 0,2%;
- 3 vezes por dia;

06

Boltey, Yakusheva & Costa (2017); Coppadoro, Bellani & Giuseppe (2019) & DGS (2017) 

Cabeceira do leito em ângulo ³ 30º07
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Aspiração supracuff + cavidade oral

Chair, Chan & Cao (2019); Collins et al (2020); Boltey et al (2017); Pozuelo-Carrascosa, Herráiz-Adillo, Alvarez-Bueno, Añon, Matínez-Vízcaíno & Cavero-Redondo (2020) & Sole et al (2019) 

08

Manutenção da pressão de balão entre 20 a 30cmH2O09

Boltey et al (2017); Chair et al (2019); DGS (2017); Rackley (2020) & Wen (2019) 
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Amrani & Gefen (2020) Collins et al (2020); Doshi (2019) & Kuniavsky (2020)

Minimizar o risco de úlceras por pressão através 
do reposicionamento do TOT

10

Irrigação com Cloro-hexidina

06

Cabeceira a um Ângulo ³ 30º

07

Aspiração supracuff + cavidade oral

Avaliação do estado da boca

Escovagem dos dentes com escova

Utilização de bastões de espuma + Hidratação

Utilização de pasta de dentes

Mautenção da pressão de balão 20-30 cmH20

09

Reposicionamento do Tubo Orotraqueal

5
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Avaliação 
da 

Cavidade 
Oral

Prevenção 
da 

Aspiração

Hidratação
e

Reposicionamento
Limpeza

1. Lábios
2. Língua
3. Dentes e Gengivas
4. Bochechas e palatos
5. Saliva

- Manutenção da pressão de cuff 20-30cmH2O
- Aspiração supracuff + cavidade oral
- Cabeceira ³ 30º
- Utilização de pequenos volumes de água estéril 

quando necessária irrigação
- Aspiração da cavidade oral durante cuidados de 

higiene à boca

- Escovagem dos dentes 2x/dia
- Limpeza e hidratação com bastão de espuma

a cada 2/4 horas
- Irrigação com gluconato de cloro-hexidina a 

0,2%, 3x/dia

- Hidratar toda a mucosa oral, língua e lábios
com hidratante/saliva artificial

- Reposicionamento do TOT, no mínimo, 2x/dia

5

Avaliação 
da 

Cavidade 
Oral

Prevenção 
da 

Aspiração

Hidratação
e

Reposicionamento
Limpeza

1. Lábios
2. Língua
3. Dentes e Gengivas
4. Bochechas e palatos
5. Saliva

- Manutenção da pressão de cuff 20-30cmH2O
- Aspiração supracuff + cavidade oral
- Cabeceira ³ 30º
- Utilização de pequenos volumes de água estéril 

quando necessária irrigação
- Aspiração da cavidade oral durante cuidados de 

higiene à boca

- Escovagem dos dentes 2x/dia
- Limpeza e hidratação com bastão de espuma

a cada 2/4 horas
- Irrigação com gluconato de cloro-hexidina a 

0,2%, 3x/dia

- Hidratar toda a mucosa oral, língua e lábios
com hidratante/saliva artificial

- Reposicionamento do TOT, no mínimo, 2x/dia

REGISTOS

5
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Proposta de Execução da Norma
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- Limpeza com bastão de espuma e irrigação
com gluconato de cloro-hexidina a 0,2%

- Hidratação

- Limpeza com bastão de espuma
- Hidratação

- Escovagem manual com escova de dentes e pasta dentífrica
- Hidratação
- Reposicionamento tubo orotraqueal

- Limpeza com bastão de espuma e irrigação
com gluconato de cloro-hexidina a 0,2%

- Hidratação

17 

Obrigada aos colegas que auxiliaram na realização 
deste vídeo:
Gina Pereira
Pedro Cordeiro
Rita Gaspar

Liliana Gonçalves 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

290 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Obrigada!

Tânia Xavier
taniacabritaxavier@gmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- American Association of Critical-Care Nurses (AACN) (2020). AACN Practice Alert – Oral care for acutely and Critically ill Patients. Critical Care Nurse, 37(3), 19-21. Doi: 
https://doi.org/10.4037/ccn2017179 

- Boltey, E., Yakusheva, O., Costa, D. (2017). 5 Nursing strategies to prevent ventilator-associated pneumonia. American Nurse Today, 12(6), 42.

- Chair, S., Chan, D. & Cao, X. (2019). The interaction of subglottic drainage, cuff pressure, and oral care on endotracheal tube fluid leakage: A benchtop study. Australian 
Critical Care, 33(4), 358-363. Doi: https://doi.org/10.1016/j.aucc.2019.05.002

- Coppadoro, A., Bellani, G. & Giuseppe. F. (2019). Non-Pharmacological Interventions to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review. Respiratory Care, 
64(12), 1586-1595

- Collins, T., Plowright, C., Gibson, V., Staut, L., Clarke, S., Caisley, J., Watkins, C., Hodges, E., Leaver, G., Leyland, S., Mc Cready, P., Millin, S., Platten, J., Scallon, M., 
Tipene, P., Wilcox, G. (2020). British Association of Critical Care Nurses: Evidence-Based consensus paper for oral care within critical care units. Nursing in Critical Care. 
p.1-10. Doi: https://doi.org/10.1111/nicc.12570

- Direção Geral da Saúde (2017). ” Feixes de Intervenções” de Prevenção de Pneumoia Associada à Intubação. Departamento da qualidade. Acedido a 2 de fevereiro de 
2021. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0212015-de-16122015-pdf.aspx



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

291 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Doshi, M. (2019). Mouth Care Matters – A guide for hospital healthcare professionals – Second Edition. NHS – Health Education England. Acedido a 15 de março de 
2021. Disponível em http://mouthcarematters.hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/MCM-GUIDE-2019-Final.pdf

- Gershohonitch, R., Yarom,N. & Findler, M. (2020). Preventing Ventilator-Associated Pneumonia in Intensive Care Unit by improve Oral Care: a Review of Randomized 
Control Trials. SN Comprehensive Clinical Medicine, 2, 727-733. Doi: https://doi.org/10.1007/s42399-020-00319-8

- Malhan, N., Usman, M., Sinha, N., Settecase, V., Fried, A., Kupfer, Y. & Kamholz, S. (2019). Oral Care and Ventilator Associated Pneumonia. American Journal of
Therapeutics, 26 (5), 604-607

- Pozuelo-Carrascosa, D., Herráiz-Adillo, A., Alvarez-Bueno, C., Añon, J, Martínez-Vizcaíno, V., Cavero-Redondo, I. (2020). Suglottic secretion drainage for preventing 
ventilator-associated pneumonia: an overview of systematic reviews and an update meta-analysis. European Respiratory Review, 29, 190107. Doi: 
10.1183/16000617.0107-2019

- Sole, M., Talbert, S., Yan, X., Penoyer, D., Mehta, D., Bennett, M., Emery, K., Middleton, A., Deaton, L, Abomoelak, B. & Deb, C. (2019). Impact of deep oropharyngeal 
suctioning on microaspiration, ventilator events and clinical outcomes:  A randomize clinical trial. Journal Advanced Nursing, 75(11), 3045-3057. Doi: 10.1111/jan.14142

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – Imagens e Vídeos
- https://www.healthline.com/health/endotracheal-intubation

- https://www.intersurgical.com/info/oralcare

- http://mouthcarematters.hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/MCM-GUIDE-2019-Final.pdf



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

292 
 

 

Obrigada!

Tânia Xavier
taniacabritaxavier@gmail.com



 
Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 

 
 

293 
 

 
Apêndice 22. Proposta de Lista de Auditoria Interna para os Cuidados de Higiene Oral ao 
Utente sob Intubação Orotraqueal 
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Lista de auditoria interna ± Intervenção de Enfermagem nos Cuidados de 
Higiene Oral ao Utente sob Intubação Orotraqueal 

 

Especificar Procedimento: 
Assinalar 

(X) 

Escovagem dos dentes   

Limpeza e hidratação com bastão de espuma  

Limpeza e hidratação com bastão de espuma e irrigação com gluconato de cloro-hexidina a 0,2%  

 
Nº Ações de Enfermagem Verificado Não Verificado Não se aplica 

1 Procede à higiene das mãos;    

2 Prepara o material;    

3 Certifica-se de que tem luz suficiente;    

4 Liga sistema de aspiração;    

5 Verifica a funcionalidade do sistema de aspiração;    

6 Conecta sonda de aspiração ao sistema;    

7 Procede à higiene das mãos;    

8 Coloca máscara (FFP2 ± Pandemia);    

9 Coloca proteção ocular;    

10 Coloca bata;    

11 Procede à higiene das mãos;    

12 Posiciona o utente em decúbito dorsal;    

13 Eleva a cabeceira do leito num ângulo t30º (caso não tenha 
contraindicação); 

   

14 Cobre o tórax do utente com toalha;    

15 Procede à higiene das mãos;    

16 Explica o procedimento ao utente (se aplicável);    

17 Pede a colaboração do utente (se aplicável);    

18 Procede à higiene das mãos;    

19 Calça luvas limpas;    

20 Aspira as secreções supracuff em movimentos circulares;    

21 Aspira a cavidade oral em movimentos circulares;    

22 Remove sonda de aspiração;    

23 Coloca sonda de aspiração no contentor do grupo III;    

24 Pendura (suspende) sistema de aspiração;    
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25 Descalça luvas;    

26 Procede à higiene das mãos;    

27 Monitoriza a pressão de balão do Tubo Orotraqueal (TOT);    

28 Mantem pressão de balão do TOT entre 20 a 30mmHg;    

29 Procede à higiene das mãos;    

30 Calça luvas limpas;    

Se escovagem da boca:  

31.1 Adapta nova sonda de aspiração    

31.2 Escova os dentes com escova e pasta de dentes;     

31.3 Escova língua e palatos;    

31.4 
Ao mesmo tempo que escova os dentes aspira a cavidade oral 
com sonda de aspiração; 

   

31.5 Enxagua a cavidade oral com pequeno volume de água estéril;    

31.6 
Ao mesmo tempo que enxagua a cavidade oral aspira com 
sonda de aspiração; 

   

31.7 Remove a sonda de aspiração do Y;    

31.8 Coloca sonda de aspiração no contentor do grupo III;    

Se limpeza e hidratação com bastão de espuma: 

31.1 Adapta bastão de espuma ao sistema de aspiração;    

31.2 
Humedece bastão de espuma com água estéril previamente 
preparada; 

   

31.3 Procede aos cuidados de higiene e limpeza da cavidade oral;    

31.4 Descarta bastão de espuma no contentor do grupo III;    

Se limpeza e hidratação com bastão de espuma e aplicação de cloro-hexidina: 

31.1 Adapta bastão de espuma ao sistema de aspiração;    

31.2 
Humedece bastão de espuma com água estéril previamente 
preparada; 

   

31.3 Procede aos cuidados de higiene e limpeza da cavidade oral;    

31.4 Irriga a cavidade oral com cloro-hexidina a 0,2%;    

31.5 
Ao mesmo tempo que irriga a cavidade oral aspira com bastão 
de espuma com sistema de sução; 

   

31.6. Descarta bastão de espuma no contentor do grupo III;    

32 Pendura (suspende) sistema de aspiração;    

33 Descalça as luvas;    

34 Procede à higiene das mãos;    
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35 Calça novas luvas;    

36 Adapta nova sonda de aspiração;    

37 Aspira e remove fluídos supracuff;    

38 Remove sonda de aspiração;    

39 Coloca sonda no contentor do grupo III;    

40 Pendura sistema de aspiração    

41 Hidrata mucosa e lábios com hidratante solúvel em água;    

42 Seca a face;    

43 Troca nastro;     

43.1 
*Reposiciona TOT (2x/dia, associado à escovagem dos dentes 
ou outro momento definido caso não tenha peças dentárias). 

   

44 Remove as luvas;    

45 Procede à higiene das mãos;    

46 Lava a tubuladura do sistema de aspiração com água estéril 
previamente preparada; 

   

47 Protege a extremidade (peça em Y) com invólucro;    

48 Desliga o aspirador;    

49 Retira bata, proteção ocular e máscara;    

50 Procede à higiene das mãos;    

51 Assegura a arrumação da unidade do utente;    

 
Proposta de horário (Passível de ser ajustado de acordo com as necessidades do utente): 
 

- 9h, 21h - Escovagem Manual com alternância da colocação de tubo orotraqueal e 

hidratação da mucosa (2 vezes por dia); 

- 1h, 13h e 17h - Limpeza com cloro-hexidina a 0,2% e hidratação (3 vezes por dia); 

- 5 h - Limpeza e hidratação: complementada com as restantes medidas. 1 a 2 vezes por 

dia, de acordo com a necessidade do utente;  
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Apêndice 23. Plano de sessão desenvolvido para a formação em serviço – Cuidados de Higiene 
Oral ao Utente Sob Intubação Orotraqueal 
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Apêndice 24. Questionário de avaliação de conhecimentos pós-formação 
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Apêndice 25. Proposta de Registos para Avaliação da Cavidade Oral 
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Apêndice 26. Cronograma Final da Intervenção Profissional Major 
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Apêndice 27. Revisão Sistemática da Literatura - Cuidados de Higiene Oral ao Utente Intubado 
Orotraquealmente: Fatores Influenciadores 
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RESUMO 

 

 

Objetivo: Identificar evidências científicas primárias sobre os principais fatores que interferem 

na prestação de cuidados de higiene oral, desenvolvidos pelos enfermeiros, aos utentes 

intubados orotraquealmente, nas unidades de cuidados intensivos. Métodos: Estudo de revisão 

sistemática da literatura, desenvolvido segundo o protocolo do The Joanna Briggs Insitute. Para 

a obtenção dos artigos recorreu-se aos motores de busca B-On£ e PubMed£. Os termos 

utilizados na pesquisa tiveram em consideração o vocabulário indexado à base de dados 

Medical Subject Headings (MeSH), tendo sido estruturada segundo os operadores boleanos, 

com a seJXLQWH� FRPELQDomR� HP� LQJOrV�� ³Oral Hygiene´� $1'� ³Pneumonia, Ventilator-

Associated´�25�³Pneumonia, Ventilator Associated´�$1'�³Critical Care Nursing´��)RUDP�

definidos como limitadores, artigos publicados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, 

em Inglês, Português e Espanhol, disponíveis na íntegra, publicados em revistas científicas 

revistas por pares (peer review) e que se enquadrassem na pergunta PICO desenvolvida para o 

estudo. Resultados: Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos na 

revisão oito artigos de natureza primária e qualitativa que abordam os fatores que influenciam 

a prestação de cuidados de higiene oral, pelos enfermeiros, aos utentes sob intubação 

orotraqueal. Conclusões: As práticas de cuidados de higiene oral dos enfermeiros, aos utentes 

sob intubação orotraqueal, são influenciadas pelo seu conhecimento, atitudes, recursos 

disponibilizados, treino e políticas institucionais, bem como por fatores relacionados com o 

utente que se prendem, maioritariamente, com dificuldades de acesso à cavidade oral.   

 

 

Palavras-chave: higiene bucal, intubação intratraqueal, pneumonia associada à ventilação 

mecânica, enfermagem de cuidados críticos, unidade de terapia intensiva. 

Keywords: Oral Hygiene, Intratracheal intubation, Pneumonia Ventilator-Associated, Critical 

Care Nursing, Intensive Care Units 
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Apêndice 28. Esquema resumo aplicado nos ventiladores da Unidade de Cuidados Intensivos 
Coronários 
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Apêndice 29. Questionário de avaliação da sessão de formação 
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Apêndice 30. Trabalho desenvolvido no âmbito do Estágio I – “Prevenção do Erro Terapêu-
tico” 
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1 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Os processos de formação profissional são um instrumento fundamental à continuidade 

dos processos educativos, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos indivíduos, 

dos serviços e das organizações como um todo. Na enfermagem, esta encontra-se referenciada 

como um meio essencial ao desenvolvimento do enfermeiro, sendo a competência e o 

aperfeiçoamento profissional um dos valores universais que regem a profissão, no seu Código 

Deontológico (OE, 2015). Encontrando-se igualmente patente nas competências comuns do 

enfermeiro especialista, onde este é responsável por identificar oportunidades de melhoria e ser 

um elemento facilitador de aprendizagens em contexto de trabalho, através do diagnóstico, 

gestão e atuação como formador em prol da melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

prestados (OE, 2019). 

No âmbito do Estágio I do 4º Mestrado de Enfermagem em Associação, a decorrer no 

Instituto Politécnico de Beja, é requerido, como um dos objetivos de estágio, a elaboração de 

uma formação em serviço que fizesse face a uma necessidade da equipa de enfermagem do 

Serviço de Urgência (SU) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). 

Contribuindo, por outro lado, para o desenvolvimento das competências de futura enfermeira 

especialista.  

De acordo com o proposto e após entrevista não estruturada com o enfermeiro orientador 

Marco Piedade, foi desenvolvida a sessão de formação intitulada: ³3UHYHQomR� GR� (UUR�

7HUDSrXWLFR´��WHQGR�VLGR�GDGa enfâse à sua prevenção no SU. 

A área da prevenção do dano, e mais precisamente do erro terapêutico, tem sido 

trabalhada por diversas entidades ao longo dos anos.  A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em 2017, deu real destaque a esta problemática, através do lançamento do 3ª desafio global para 

a segurança do doente denominada: ³0HGLFDomR� VHP� 'DQRV´, que visa diminuir os erros 

terapêuticos em 50% nos cinco anos seguintes. As práticas inseguras de medicação e os erros 

terapêuticos são uma das principais causas de lesões e danos evitáveis em todo o mundo, 

representando, em termos económicos, um gasto global de cerca de 42 bilhões de dólares anuais 

(o equivalente a 35 mil milhões de euros) (WHO, 2017). Tornando-se impreterível o 

desenvolvimento e adoção de estratégias que permitam a sua prevenção nas várias áreas de 

cuidados.   
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O presente trabalho tem como objetivo dar a conhecer o processo de planeamento para 

sessão de formação em serviço. Este foi estruturado em 7 partes. Na primeira parte consta a 

presente nota introdutória, onde é realizada a contextualização do trabalho e da temática. Na 

segunda parte é realizada a identificação do problema, onde é destacada a importância da 

formação em serviço no desenvolvimento dos profissionais, das equipas e das instituições. 

Ainda no ponto dois é descrita a etapa do diagnóstico da necessidade formativa com a 

caracterização da população-alvo. No terceiro ponto é realizado o enquadramento teórico da 

temática e apresentada a metodologia utilizada para a pesquisa dos conteúdos. No quarto ponto 

é definida a estratégia e apresentados os objetivos da sessão. No quinto ponto é descrito o 

planeamento da atividade formativa, sendo descritos os métodos e técnicas de ensino utilizadas, 

bem como os recursos, a duração e o cronograma desenvolvido para o planeamento da sessão. 

No sexto ponto é descrito o processo de avaliação da sessão. No sétimo ponto é realizada a nota 

final, onde são descritos os principais aspetos desenvolvidos ao longo do trabalho, sendo 

realizada uma análise aos objetivos inicialmente propostos.  Por fim, são apresentadas as 

referências bibliográficas utilizadas para a realização do presente trabalho e os apêndices 

desenvolvidos para a concretização do mesmo.  

  Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico e elaborado com base na 

6ª edição da norma de referenciação bibliográfica American Psychological Association (APA). 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

A formação profissional é um instrumento crucial à continuidade dos processos 

educativos dos indivíduos na profissão. Na enfermagem é desejada a atualização permanente 

de conhecimentos e o aperfeiçoamento profissional na procura da excelência do exercício 

profissional, através dos documentos que regulam a profissão. Um dos processos possíveis para 

aquisição e atualização de saberes, com vista a acompanhar o próprio desenvolvimento técnico-

científico da profissão, é através da formação profissional permanente, da qual faz parte a 

formação em serviço. Através da formação em serviço é possível aumentar o desenvolvimento 

pessoal e profissional, garantindo a aprendizagem ou aprimoramento das competências 

profissionais tendo em conta os contextos laborais (Dias, 2004), tão ricos em desafios e saberes. 

Sendo, para isso, necessário o desenvolvimento de aprendizagens em contexto laboral baseados 

na reflexão sobre si, os ambientes, as práticas e as tomadas de decisão diárias. Deste modo, 

considera-se que a formação em serviço na enfermagem deverá ser baseada na 

responsabilidade, no desenvolvimento do espírito científico e crítico e na própria capacidade 

de análise e reflexão, levando os enfermeiros a refletirem sobre o que fazem e porque fazem 

(Relvas, 2018). 

Contudo, a formação deverá ser pensada e programada de acordo com as necessidades 

grupais e os contextos da prática, tendo como objetivo a produção de conhecimentos 

contextualizados, de forma a refletir e valorizar um conjunto de necessidades formativas que 

auxiliam o desenvolvimento dos enfermeiros e os motiva para a ação e para a mudança (Relvas, 

2018). Impedindo que seja apenas o cumprimento de um conjunto de ações de formação e de 

uma calendarização que acumula um conjunto de temas soltos (Relvas, 2018). 

Para ir ao encontro das necessidades formativas dos indivíduos e das equipas torna-se 

fundamental realizar um diagnóstico. O diagnóstico das necessidades formativas permite-nos 

ter um fio condutor de acordo com a realidade do serviço e a situação atual que se encontra a 

viver. Tal como referem Imperatori & Geraldes (1993), é através da concordância entre o 

diagnóstico da situação e as necessidades, que a pertinência da atuação toma lugar.  É através 

deste levantamento que se consegue priorizar e organizar um conjunto de atividades, que visam 

fazer face às necessidades da equipa, tendo como objetivo a melhoria contínua dos cuidados 

prestados.  



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

324 
 

 

 
 

 

 4 

No que concerne à caracterização da necessidade formativa para a presente formação, 

foram realizadas observações de campo da equipa de enfermagem e entrevistas não estruturadas 

com o enfermeiro orientador Marco Piedade. Das observações constata-se que existem um 

conjunto de fatores relacionados com a estrutura do serviço, que obriga a ter um conjunto de 

cabines de dispensas automáticas de medicação, cada uma organizada de forma diferente, 

sujeitando os profissionais a deslocações e a possíveis erros na escolha da terapêutica. Devido 

a essa estrutura física, que separa os diversos setores que compõe o serviço de urgência, os 

enfermeiros são muitas vezes forçados a deslocações durante a preparação de terapêutica, 

podendo nesses percursos ser interrompidos e ser levados ao desempenho de um conjunto de 

tarefas que predispõe a distrações e à perda do foco na preparação e administração da 

terapêutica. Verificou-se ainda que os fármacos que são retirados das cabines de dispensa 

automática e não são utilizados, por alguma razão, são muitas vezes deixados em cima das 

mesmas, ao alcance de todos os que por ali passam. 

Na sala de reanimação e na sala de observação a equipa médica recorre frequentemente a 

prescrições verbais (tanto em situações recorrentes, como emergentes), sem proceder à 

prescrição dessa terapêutica em aplicativos informáticos. Outros dos factos observados decorre 

nas situações de emergência, em que a etiquetagem de fármacos com os rótulos disponíveis se 

torna num processo moroso e que pode ser agilizado com rótulos pré-preenchidos para fármacos 

de emergência, já disponíveis na instituição.  

Após o processo observacional foi desenvolvido e aplicado um pequeno questionário 

online (previamente autorizado pela chefia), à equipa de enfermagem, através da plataforma 

Google Forms (Apêndice III, disponível em https://forms.gle/upVs2MQE5xCbhYVj7, 

encontrando-se os seus resultados disponíveis no Apêndice IV), que permitiu concluir que 

100% dos inquiridos (que responderam ao questionário) considerava pertinente uma formação 

na área da prevenção do erro terapêutico. 

Através do mesmo questionário concluiu-se que cerca de metade dos inquiridos 

desconhece as normas orientadoras da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre medicamentos de 

alerta máximo e medicação Looks-Alike, Sounds-Alike (LASA). Através da prática, da 

observação e da reflexão, foi possível confirmar que as normas em questão não se encontram 

instituídas no serviço em questão e que existem práticas que podem ser substancialmente 

melhoradas.  

No que concerne ao report do erro terapêutico e à abertura para o diálogo em relação à 

sua ocorrência, foi possível aferir que 86% dos elementos que responderam ao questionário 

nunca reportou um erro terapêutico através da plataforma digital disponível na instituição 
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(Gestão do Risco Clínico); 67% considera que a instituição não incentiva o report de erros 

terapêuticos ocorridos e 48% desconhece a existência da plataforma nacional Notific@. 67% 

dos inquiridos considera que a equipa de enfermagem em que se encontram inseridos não tem 

por hábito dialogar acerca dos erros terapêuticos ocorridos, com vista a diminuir a sua 

incidência. Sendo este outro dos pontos a esclarecer: desmitificar e incentivar, ao longo da 

formação, a importância de reportar e de dialogar acerca do erro terapêutico, tendo como 

objetivo a diminuição da sua ocorrência e a descaracterização da cultura de culpabilização, que 

em nada contribui para o desenvolvimento profissional.  

A escolha da temática vai ao encontro do estipulado no plano nacional de segurança 

(2015-2020), onde no seu 4º objetivo HVWUDWpJLFR� WHP� GHILQLGR�� ³DXPHQWDU� D� VHJXUDQoD� QD�

XWLOL]DomR�GD�PHGLFDomR´�� 7HQGR�GHILQLGDV� FRPR�PHWDV, que 90% das instituições de saúde 

tenham implementado práticas seguras de medicação de acordo com os normativos 

institucionais e que ocorra uma redução de 50% face ao ano anterior, o número de ocorrências 

relacionadas com o erro de medicação (Ministério da Saúde, 2015). O desenvolvimento desta 

temática vai, de igual forma, ao encontro dR����REMHWLYR�HVWUDWpJLFR�TXH�SUHWHQGH�³DVVHJXUDU�D�

prática sistemátiFD�GD�QRWLILFDomR�� DQiOLVH� H� SUHYHQomR�GH� LQFLGHQWHV´ (Ministério da Saúde, 

2015). 

Perante o apresentado, tornou-se categórico o desenvolvimento de uma estratégia 

formativa que aborde a temática da prevenção do erro terapêutico, de modo a enaltecer a sua 

importância e a dotar a equipa de enfermagem de ferramentas que lhes permitam melhorar as 

suas práticas e diminuir a probabilidade de ocorrência do erro terapêutico. 

A população a que se destina este projeto formativo é constituída pela equipa de 

enfermagem do Serviço de Urgência (SU) do CHUA. Para a caracterização da equipa, foi 

incluída uma primeira seção sobre dados sociodemográficos no questionário de levantamento 

das necessidades formativas (Apêndice III). Como este ainda não se encontrava preenchido pela 

maioria dos elementos, aquando a realização do presente trabalho, procedeu-se à sua 

caracterização com o auxílio do enfermeiro orientador Marco Piedade.  

A equipa de enfermagem é constituída por 83 elementos, 55 são do sexo feminino e 23 

do sexo masculino (tendo 5 elementos de baixa prolongada). Os seus elementos são jovens, 

sendo que a idade média ronda os 30 anos.  No que concerne à prática profissional, a maioria 

tem menos de 10 anos de experiência no serviço. É um serviço com alguma rotatividade de 

profissionais, recebendo quase mensalmente elementos novos na equipa de enfermagem. 

No que concerne à formação profissional dos enfermeiros, constata-se que 2 têm 

mestrado (um elemento em Gestão de Unidades de Saúde e outro em Doente Crítico), 7 têm 
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curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem (4 em Médico-Cirúrgica, 2 em 

Saúde Comunitária e 1 em Saúde Mental e Psiquiátrica) e 6 são pós-graduados em Urgência e 

Doente Crítico.
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

3.1. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada para dar suporte à formação em serviço teve como principal objetivo 

analisar um conjunto de fatores que contribuem para a ocorrência do erro terapêutico, bem 

como identificar estratégias que previnam a sua ocorrência, dando maior enfâse à especificidade 

do serviço de urgência. Para a realização do suporte da formação em serviço foram realizadas 

pesquisas, durante o mês de novembro e dezembro de 2020, nas bases de dados EBSCO, Web 

of Science, Science Direct e B-on. A pesquisa realizada limitou-se à evidência científica 

produzida nos últimos 5 anos, disponíveis em textos integrais de acesso livre, revisto por pares, 

publicados em português e inglês.  Numa primeira análise, com vista a fazer o enquadramento 

da temática, foram pesquisados artigos com os termos: Medication Errors, Prevention e Nursing 

utilizando o boleano and. Após esta pesquisa inicial procedeu-se a nova pesquisa, utilizando os 

mesmos motores de busca, com o intuito de encontrar artigos que abordassem a temática tendo 

em conta a especificidade do serviço de urgência. Na segunda pesquisa foram utilizados os 

termos: Medication Errors, Prevention, Nursing e Emergency Department, com o boleano and. 

Para completar o conteúdo das pesquisas e auxiliar na organização da formação foram 

realizadas pesquisas em livros de autores considerados essenciais à temática (como é o caso do 

Doutor Fragata nas questões da segurança e da prevenção do erro) e utilizados documentos 

orientadores da prática emanados por entidades mundialmente reconhecidas.  

3.2.ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Os erros médicos e as suas consequências constituem um grave problema de saúde pública 

a nível mundial. Após a publicação do relatório To Err is Human, em 1999, o interesse nesta 

temática e os estudos sobre ela realizados cresceram exponencialmente. É esperado que os 

utentes procurarem os sistemas de saúde para saírem beneficiados, no entanto, calcula-se que 

um em cada dez doentes seja alvo de erros ao longo da cadeia de cuidados de saúde (WHO, 

2019). A problemática é tão real que foi calculada como a terceira principal causa de morte nos 

Estados Unidos (Makary & Daniel, 2016).  Os erros de medicação são um dos erros médicos 

mais debatidos e reportados, sendo também considerados dos mais prevenivéis. Calcula-se que 
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cerca de 50% dos medicamentos sejam prescritos, dispensados ou vendidos inapropriadamente 

(WHO, 2019). Pelo papel central que a terapêutica ocupa nas práticas dos cuidados de saúde, 

torna-se fundamental o desenvolvimento de processos que visem melhorar a sua utilização 

segura.  

Segundo a National Coordnation Council for Medication Error Reporting and Prevention, 

um erro de medicação define-se como ³TXDOTXHU�acontecimento prevenível que pode causar 

dano ao utilizador ou que dê lugar a uma utilização inapropriada dos medicamentos quando 

estes estão sob responsabilidade dos profissionais de saúde, do doente ou do consumidor. 

Podendo encontrar-se relacionados com a prática profissional, com procedimentos ou com 

sistemas, incluindo falhas de prescrição, comunicação, rotulagem, embalagem, denominação, 

SUHSDUDomR��GLVSHQVD��GLVWULEXLomR��DGPLQLVWUDomR��HGXFDomR��PRQLWRUL]DomR�H�XWLOL]DomR´��s.d.). 

Deste modo, torna-se indispensável a adoção de estratégias institucionais globais, que incluam 

todos os grupos profissionais e todos os níveis estratégicos da instituição, com vista a analisar, 

desenvolver e implementar projetos de melhoria na área da prevenção do erro terapêutico 

(AHSP, 2018 & Virginia Maesoon Hospital, 2016). 

Segundo James Reason, na sua teoria do queijo suíço, para a ocorrência do erro é 

necessário o alinhamento de um conjunto de fatores inerentes às organizações (falhas latentes) 

e aos indivíduos (falhas ativas). Segundo ele, os acidentes são causados dominantemente por 

pessoas boas que trabalham em organizações com diversas falhas de segurança, que propiciam 

a ocorrência do erro, tornando-se fundamental analisar e desenvolver estratégias que diminuíam 

a sua ocorrência (AHSP, 2018; Fragata, 2011). Segundo a OMS, os fatores relacionados com a 

ocorrência do erro, relacionam-se com as características do sistema e dos indivíduos, mas 

também com as próprias características do medicamento (WHO, 2019).  

Segundo a literatura, as características do sistema são diversas e multifatoriais.  

Encontrando-se relacionadas com: a falta de pessoal, a cultura de segurança das instituições, o 

aumento do número de utentes de alto risco, a utilização de uma comunicação deficiente, os 

ambientes ruidosos, as interrupções constantes (durante a prescrição, preparação e 

administração de fármacos), a necessidade de preparar vários fármacos, a ausência de 

informação na prescrição, a realização de multitarefas, a rotatividade das equipas, a utilização 

de tecnologias cada vez mais complexas, o uso inadequado dos sistemas de troca de 

informações sobre o erro e as altas pressões para reduzir as despesas e ao mesmo tempo 

aumentar a qualidade dos serviços prestados (Amaniyan, Faldaas, Logan & Vaismoradi, 2019; 

Makary et al, 2016; Raban, Walter, Douglas, Strumpman, Mackenzie, Westbrook, 2015; 
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Santana, Rodrigues, Stival, Rehem, Lima & Volpe, 2019; Simone, Gianetta, Auddino, Cicotto, 

Grilli & Muzio, 2018; Sviltica, Siminn & Milutinovic, 2017; WHO, 2019).  

As características dos indivíduos, relacionam-se com as particularidades dos profissionais 

e dos utentes. Relativamente às características dos profissionais, destaca-se a falta de formação 

na área da prevenção do erro, a utilização de automatismo para realizar tarefas, a violação das 

regras de segurança por desconhecimento, a falta de experiência, o cansaço e a própria perceção 

dos profissionais acerca da importância da prevenção do erro terapêutico (Bakhshi, Mitchell, 

Nasrabadi, Varaei, Hajimaghdoudi, 2020; WHO, 2019). Já as características dos utentes 

relacionam-se com os extremos de idades, sendo que os mais novos e mais velhos encontram-

se predispostos a uma maior suscetibilidade ao erro terapêutico. Os mais novos pela 

suscetibilidade de sofrer erros de cálculos de dosagem (Bannan & Tully, 2016; WHO, 2019) e 

os mais idosos pela polimedicação e pela presença de multimorbilidades clínicas (WHO, 2019). 

As características dos medicamentos prendem-se com a utilização de medicamentos de 

alerta máximo, ou seja, medicamentos que pelas suas características representam um risco 

acrescido de provocar danos significativos aos utentes, quando utilizados de forma incorreta 

(onde se incluem diversas classes de medicamentos como: antiarrítmicos e inotrópicos 

endovenosos, agentes antitrombóticos,  insulinas, analgésicos opióides, concentrados de 

eletrólitos, entre muitos outros) (Mira & Martins, 2018; WHO, 2019).  Dentro dos fármacos de 

alerta máximo, temos ainda os medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhante (Look-Alike e Sound-Alike ± LASA). A utilização desta medicação leva a que a 

probabilidade de erro aumente pela semelhança que têm, podendo ser facilmente confundidos 

uns com os outros (DGS, 2015a; Mira et al, 2018; Wang & Or, 2020; WHO, 2019). De acordo 

com a literatura, um em cada quatro erros de medicação entcontram-se relacionados com 

medicamentos LASA, tornando-se fundamental desenvolver estratégias institucionais que 

tenham como objetivo diminuir a sua probabilidade de ocorrência (DGS, 2015a). Para esse 

efeito, a DGS emitiu as normas 020/2014 (revista em 12/2015) e 014/2015, referentes aos 

Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante e aos Medicamentos de 

Alerta Máximo, respetivamente (DGS, 2015; DGS, 2015a). Segundo as normas, é recomendado 

que cada instituição desenvolva estratégias na identificação, parametrização informática, 

armazenamento e sinalização (com utilização de cores, negritos ou grafismo diferentes) destes 

fármacos, com o objetivo de alertar os utilizadores e reduzir a ocorrência do erro.  Uma vez que 

as falhas de identificação nos medicamentos de Alerta Máximo e LASA aumentam a 

probabilidade de erro na sua utilização, levando o utilizador a assumir aquilo que acha estar 

certo.  
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Para reduzir a ocorrência do erro terapêutico, é necessária a intervenção na identificação 

dos Medicamentos de Alerta Máximo e LASA, mas também uma intervenção nos outros dois 

fatores: Sistema e Indivíduos. Algumas das intervenções preconizadas passam: pela 

implementação de um sistema de report e análise de erros; pela implementação de sistemas de 

leitura de código de barras desde a dispensa do fármaco na farmácia até à administração final 

ao utente; pela criação de protocolos/guidelines; pelo desenvolvimento de programas 

educacionais de todos os intervenientes; pelo desenvolvimento de tecnologias de apoio (com a 

utilização de sistemas informáticos de prescrição eletrónico com sistemas de alerta e sistemas 

de dispensa automática de medicação); pela presença de um farmacêutico em serviços críticos 

como o serviço de urgência; e intervenção nos próprios serviços de farmácia (Bakshi et al, 

2020; Cabilan, Hughes, Shannon, 2017; Quader et al, 2020; Simone et al, 2018).  

Ao longo de todo o processo é fundamental envolver os próprios utentes no processo 

terapêutico, desde a sua chegada aos serviços hospitalares, através de uma recolha de dados 

adequada, até à hora da sua saída, onde é fundamental ser transmitidas as recomendações para 

a alta, com vista à continuidade do processo terapêutico (Amaniyan et al, 2019; AHSP, 2018). 

 Para analisar o erro terapêutico é usualmente utilizado o ciclo de gestão do 

medicamento, sendo dada enfâse às fases de prescrição, dispensa, preparação, administração e 

monitorização. O papel do enfermeiro é indiscutível no ciclo de gestão do medicamento. Este 

é um dos principais intervenientes e as atividades que desenvolve em volta da terapêutica 

representam cerca de 40% de todas as atividades desenvolvidas (Millichamp & Johnston, 

2019). O seu papel evidencia-se nas fases de preparação, administração e monitorização da 

terapêutica. No entanto, é na fase de administração que mais erros são identificados e relatados 

pela literatura (Caliban et al, 2017; Shitu, Aung, Kamauzaman & Rahman, 2020). Para evitar 

erros durante a administração existem um conjunto de estratégias que são recomendadas. A 

primeira, considerada universal, passa pela utilização de forma sistemática dos 6 certos: a 

pessoa certa, a medicação certa, na via certa, na dose certa, à hora certa com o registo certo 

(AHSP, 2018; Cabilan et al, 2017; Shitu et al, 2020). Outra das estratégias passa pela utilização 

de dupla verificação independente para fármacos de alto risco e pela utilização de seringas e 

bombas infusoras (AHSP, 2018; Cabilan et al, 2017; Millichamp et al, 2019). Na base da 

prevenção é recomendado um ambiente tranquilo e sem interrupções, uma vez que as 

multitarefas e as interrupções constantes encontram-se associados a uma maior prevalência do 

erro (AHSP, 2018; Raban et al 2015; Suclupe et al, 2020).  

 No que concerne aos serviços de urgência, estes são dotados de muitas especificidades. 

São serviços complexos, dotados de um alto fluxo e rotatividade de doentes, com diversas 
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especialidades e grupos profissionais, onde as distrações, as interrupções e as prescrições 

verbais são constantes, alicerçado ao facto dos utentes que a ele recorrem necessitarem, 

maioritariamente, de cuidados urgentes/emergentes (Amaniyan et al, 2019; Cabilan et al, 2017; 

Klllberg, Ehtenberg. Florin, gstergren & G|ransson, 2017; Millichamp et al 2019; Simone et 

al; 2018; Shitu et al, 2020). Por todas estas características, e pela utilização constante de 

fármacos de alerta máximo, são serviços considerados de alto risco para a ocorrência do erro 

terapêutico.  

 Para a prevenção do erro terapêutico no SU, a literatura recomenda que sejam adotadas e 

reforçadas as estratégias gerais de prevenção do erro terapêutico, anteriormente apresentadas, 

reforçando a necessidade do treino em equipa, com esclarecimento de funções e 

desenvolvimento de uma comunicação eficaz com todos os elementos que a compõe, através 

de instruções claras, concretas e concisas, levando a uma melhoria nas responsabilidades 

compartilhadas, uma vez que as falhas de comunicação são as principais causas apontadas para  

a ocorrência do erro (Amaniyan et al, 2019; Klllberg et al, 2017; Millichamp et al, 2019; WHO, 

2017; WHO, 2019). Outras estratégias passam pela utilização das prescrições eletrónicas, pela 

dupla verificação independente de fármacos, pela utilização de dispositivos com leitura de 

código de barras na sua dispensa e administração, pela utilização de etiquetas com códigos de 

cores para identificação de seringas de forma mais rápida (e com menor possibilidade de erro 

nas situações de emergência) e pela utilização de protocolos para situações muito especificas, 

como é o caso das prescrições verbais (Amaniyan et al, 2019; Cabilan et al, 2017; Millichamp 

et al, 2019; Moreira, Paes, Araújo, Rocha, Almeida & Carvalho, 2015). 

 Dada à especificidade do serviço de urgência e à necessidade de recorrer a prescrições 

verbais de forma regular, torna-se essencial  que os profissionais desenvolvam um conjunto de 

estratégias que ajudem a sua prevenção. Essas estratégias passam pela utilização exclusiva das 

prescrições verbais em situações de emergência ou em que o prescritor se encontre 

impossibilitado de prescrever (como é o exemplo das situações com necessidade de ambientes 

estéreis), limitado a um conjunto de fármacos pré-definidos, onde o processo de prescrição 

verbal e administração se encontram previamente definidos (através, por exemplo, de normas 

hospitalares) (Coehn, 2017; Shastay, 2019). Na sua utilização é requerido que a comunicação 

seja clara, evitando a utilização de abreviaturas, e certificando-se que a prescrição e indicação 

são repetidas e percebidas entre os intervenientes (Coehn, 2017; Shastay, 2019). 

Quando todas as estratégias de prevenção são insuficientes e o erro acaba por acontecer, 

resta-nos evidenciar a sua ocorrência através dos sistemas de report, permitindo a sua análise, 
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para que possa ser estudado e novas estratégias para a sua prevenção possam ser desenvolvidas 

e implementadas (AHSP, 2018; Bakshi et al, 2020; Makary et al, 2016; Simone et al, 2018). 

Após a pesquisa, é possível verificar que a enfermagem detém um papel fulcral na 

prevenção do erro terapêutico. Estes são os responsáveis pelas etapas finais do ciclo do 

medicamento, detendo, desta forma, um papel acrescido e fundamental à sua prevenção. Para 

que a prevenção aconteça, é necessário o reforço dos momentos formativos, como forma de 

contribuir para a aquisição de conhecimentos e de partilha entre os profissionais. Deste modo, 

torna-se fundamental capacitar os enfermeiros do SU para a prevenção da ocorrência do erro 

terapêutico. 
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4. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA  

A estratégia passa por explorar as condições favoráveis ao alcance de determinados 

objetivos. É através da estratégia que o formador define o conjunto das atividades e 

procedimentos, com vista a facilitar a apreensão dos conhecimentos por parte dos formandos 

(Lopes & Pereira, 2010). A planificação da estratégia relaciona-se, desta forma, com o 

planeamento do processo utilizado para fazer face à necessidade formativa, de acordo com as 

características dos intervenientes (formador e formandos), dos recursos disponíveis e dos 

conteúdos a ministrar (Lopes et al, 2010). A estratégia pedagógica a adotar no presente trabalho 

passa pela formação em serviço, pela importância que esta representa no continuum de 

aprendizagem dos enfermeiros, já anteriormente abordada. Para a definição dos objetivos da 

sessão, foi fundamental a realização do levantamento das necessidades formativas, bem como 

o enquadramento teórico anteriormente apresentado. Através destes foi possível identificar as 

necessidades de formação da população-alvo e identificar um conjunto de fatores que 

contribuem para a ocorrência do erro terapêutico, bem como adquirir conhecimentos sobre 

estratégias que ajudam na sua prevenção. Servindo de base ao planeamento dos objetivos da 

sessão. Durante o processo formativo é crucial que o formador proceda à definição dos 

objetivos e os transmita aos formandos, para que estes tenham a perceção das competências a 

adquirir ou aperfeiçoar (Lopes et al, 2010). 

Deste modo, foram definidos como objetivos da sessão:  

4.1. OBJETIVO GERAL 

� Esclarecer os enfermeiros do serviço de urgência para a importância da prevenção do 

erro terapêutico. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Apresentar dados sobre a segurança, dano e erro terapêutico; 

� Classificar erro terapêutico; 

� Divulgar os documentos orientadores da prática na prevenção do erro terapêutico; 

� Descrever fatores que contribuem para o erro terapêutico; 
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� Divulgar os erros mais comuns e as recomendações que previnem o erro terapêutico ao 

longo do ciclo do medicamento; 

� Especificar os fatores que contribuem para o erro terapêutico no serviço de urgência; 

� Especificar estratégias que previnem o erro terapêutico no serviço de urgência; 

� Apresentar estratégias que auxiliam na prevenção do erro nas prescrições verbais; 

� Identificar um conjunto de estratégias institucionais que previnem o erro terapêutico. 

 

Os objetivos de aprendizagem encontram-se expostos no plano de sessão desenvolvido 

para esta formação (Apêndice I). 

Tendo em conta a pertinência da temática, anteriormente apresentada, as características 

da equipa do SU e os objetivos para a sessão, os conteúdos programáticos planeados para a 

atividade serão: 

� Apresentação de dados sobre segurança, dano e erro terapêutico; 

� Classificação do erro terapêutico; 

� Divulgação de documentos orientadores da prática na prevenção do erro terapêutico; 

� Descrição de fatores que contribuem para o erro terapêutico; 

� Divulgação dos erros mais comuns e as recomendações que previnem o erro terapêutico 

ao longo do ciclo do medicamento; 

� Descrição dos fatores que contribuem para o erro terapêutico no serviço de urgência; 

� Descrição de estratégias que previnem o erro terapêutico no serviço de urgência; 

� Apresentação de estratégias que auxiliam na prevenção do erro nas prescrições verbais; 

� Divulgação de um conjunto de estratégias institucionais que previnem o erro 

terapêutico. 
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5. PLANEAMENTO DA ATIVIDADE 

O planeamento da atividade de formação é um passo crucial no sucesso formativo. 

Através deste é possível determinar teorias, métodos e recursos que vão de encontro às 

especificidades da população-alvo e do seu meio, auxiliando na adoção de comportamentos 

desejados e no desenvolvimento de conhecimentos e competências profissionais. É através do 

planeamento que se sabe antecipadamente o que fazer e como fazer com vista a atingir os 

objetivos delineados. Segundo Imperatori & Geraldes (1993), a fase do planeamento consiste 

em definir os resultados a obter, preparando uma lista de atividades a serem executadas e um 

conjunto de recursos a ser mobilizados. 

 Uma vez que a enfermagem se baseia muito na aprendizagem experiencial, na reflexão 

e na partilha das suas práticas com os seus pares nos contextos laborais, e tendo em conta a 

temática a trabalhar, considerei que a melhor corrente teórica para o planeamento da formação 

se baseia na teoria do construtivismo e da aprendizagem significativa. Perante o construtivismo 

a aprendizagem é uma forma de desenvolver no aluno o espírito crítico e científico sobre o 

domínio da ciência, levando-o, através da exploração pessoal conduzida, a uma reorganização 

ativa de uma rede de significados (Valadares & Graça, 1998). A aprendizagem significativa de 

Ausubel, procura que os novos conhecimentos partam de um assunto que seja significativo para 

o aluno, ancorado no seu conhecimento prévio, levando-o a elaborar novos significados (Sousa, 

Formiga, Oliveira, Costa, & Soares, 2015).  Deste modo, a formação planeada pretende levar a 

equipa de enfermagem a refletir sobre as suas práticas, os seus conhecimentos, o seu contexto 

laboral e sobre o conhecimento científico atual acerca da prevenção do erro terapêutico, 

levando-os no caminho da adoção de comportamentos mais seguros e com o menor risco 

possível para os utentes.  

 A mim, enquanto formadora, cabe-me o papel de selecionar e transmitir os conteúdos 

programáticos de forma a estimular os formandos a refletir sobre as suas práticas e a levá-los 

na adoção de comportamentos seguros. Para isso, procurarei ser o mais objetiva possível, 

adequando os conhecimentos científicos à realidade da equipa e ao contexto laboral em que 

estes se inserem. 
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5.1. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  

Apesar do esforço da enfermeira responsável pela formação, no presente ano, devido ao 

estado pandémico, a formação no SU encontrava-se estagnada desde março, não tendo sido 

ministrada qualquer sessão de formação. Este facto encontra-se relacionado com o estado de 

pandemia, que impossibilita a formação presencial segundo as diretrizes da chefia, mas também 

com a carga laboral aumentada e com a desmotivação global que é sentida pelo equipa. Que 

habitualmente já não assistia com robustez às formações proporcionadas presencialmente. 

Tendo em conta estes factos, foi-me proposto, pelo enfermeiro orientador Marco Piedade, a 

realização da formação via plataforma Moodle da instituição, ficando a formação disponível a 

todos os elementos da equipa de enfermagem e sendo visualizada de acordo com a 

disponibilidade de cada um. Para planear toda a intervenção desenvolvi o cronograma que 

consta no Apêndice II, que serviu de guia temporal ao desenvolvimento das diferentes 

atividades necessárias à ação de formação. 

A pandemia Covid-19 trouxe um conjunto de alterações às rotinas diárias das pessoas, 

mas também aos modos de trabalhar e de procurar conhecimento. A sua chegada levou a um 

conjunto de alterações drásticas, com repercussões económicas, políticas, culturais, sociais e 

psicológicas incalculáveis. No entanto, criou um conjunto de oportunidades sem precedentes 

para que a formação, o treino e o desenvolvimento profissional migrassem para formatos online 

(Bleich, 2020; Popil, 2020). Tornando-se imprescindível que, independentemente das 

alterações ocorridas, todos os profissionais continuem a apostar no seu desenvolvimento e na 

segurança dos processos educativos (Popil, 2020). 

Esta metodologia permite os ajustes pessoais necessários à aquisição de conhecimento, 

uma vez que a aprendizagem é feita de forma assíncrona, de acordo com a disponibilidade de 

cada um. No entanto, por se tratar de uma metodologia relativamente recente, à qual alguns 

elementos podem não estar familiarizados, pode apresentar alguns desafios (Georgsson, 2020).  

Durante a gravação da sessão de formação utilizarei como recurso o Microsoft Office 

Power-Point e os conteúdos programáticos nele criados (Apêndice VII) que servirão de base ao 

meu discurso. Na conceção dos diapositivos tive o cuidado de sistematizar os conteúdos 

encontrados nos diversos artigos científicos consultados, para que o formando se centrasse no 

meu discurso, tendo como apoio os esquemas apresentados.  Para apresentar a sessão utilizarei 

o método expositivo, uma vez que, através da plataforma em diferido outros métodos não são 

exequíveis. O método expositivo é um método de transmissão, geralmente oral, de informação 

e conteúdos por parte do formando ao formador, limitando-se o formando a receber, assimilar 
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e compreender a informação transmitida (Lopes et al, 2010). Pelo modelo de formação adotado 

não permitir a interação direta, deixarei disponíveis os meus contactos para que os formandos 

possam trocar ideias e possam pedir qualquer tipo de esclarecimento acerca da temática 

abordada. 

Segundo Lopes et al (2010), existem vários métodos de avaliação. O método de 

formulação de perguntas permite ao formador, num dado momento, registar se os formandos 

alcançaram os objetivos inicialmente propostos. Para a sua concretização o formador pode 

recorrer a testes escritos ou questionários. Desta forma, para a construção do momento de 

avaliação, será utlizado o método interrogativo e aplicado o questionário de avaliação de 

conhecimentos (Apêndice VIII), com vista a avaliar o impacto que a formação teve nos 

conhecimentos dos formandos acerca da temática ministrada. Como forma de avaliação global 

da formação, ficou disponível na plataforma Moodle o questionário de avaliação da formação 

(Apêndice V), com vista a melhorar possíveis ações de formação futuras. 

No que concerne ao plano de sessão da formação e ao cartaz de divulgação da ação de 

formação (Apêndice I e VI), estes foram disponibilizados através dos emails, dos grupos 

fechados de formação nas redes sociais do serviço, bem como nos grupos de comunicação de 

mensagens, para que todos tivessem conhecimento da ação de formação e pudessem, 

atempadamente, aceder à plataforma. No cartaz de divulgação foi ainda disponibilizada 

informação acerca dos diversos modos disponíveis para aceder à plataforma Moodle, bem como 

R�PRGR� FRPR� GHYHULD� VHU� IHLWR� R� UHJLVWR� QD�PHVPD�� SDUD� TXH� D� ³QRYLGDGH´� QmR� IRVVH� XPD�

limitação para assistir à formação.  

 Após o cumprimento do momento formativo, via plataforma online, encontra-se 

previsto o levantamento dos nomes e números mecanográficos de todos os participantes e a 

emissão de um certificado de participação, de acordo com o preconizado pelo Centro de 

Formação, Investigação e Conhecimento do CHUA. Através da mesma plataforma os 

participantes poderão ainda realizar o download da apresentação.  

 Pelo facto do momento formativo ser visto em diferido e não haver espaço ao diálogo e 

à troca de opiniões foram disponibilizados os contactos da preletora e foi incentivada a troca de 

impressões e a partilha de documentos através destes meios.  

 A formação será disponibilizada durante o mês de dezembro e tem uma disponibilidade 

prevista de um mês para a visualização da mesma pelos formandos. No entanto, após troca de 

impressões com a enfermeira responsável pela formação, e dada a pertinência da temática, foi 

referido pela mesma que seria proveitoso que esta continuasse disponível na plataforma Moodle 

do serviço, para que todos os elementos novos pudessem aceder à mesma. Deste modo, prevê-
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se que para a calendarização deste plano de sessão a disponibilidade da sessão seja de um mês, 

ficando posteriormente disponível para todos os membros que integram e que vierem a integrar 

a equipa de enfermagem do SU do CHUA. 

 A duração prevista da formação, incluindo o preenchimento do questionário pré e pós 

formação ronda os 45 minutos. Para o desenvolvimento da mesma não se encontram 

presumidos quaisquer custos económicos diretos, dado que todos os materiais e meios 

utilizados já se encontram disponíveis na instituição. No que concerne à plataforma Moodle, 

esta não se encontra a ser utilizada por qualquer serviço, sendo por isso, o momento oportuno 

para dar visibilidade e justificar a utilização deste meio, que tem custos substanciais de 

implementação e manutenção para a organização e se encontram subaproveitados.  

Não se encontra prevista qualquer limitação por falta de meios para acesso à formação, 

uma vez que esta plataforma pode ser acedida no próprio local de trabalho.  
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6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Para finalizar o momento formativo é necessário avaliar. É através da avaliação que 

conseguimos comprovar que a formação gerou impacto. Segundo Imperatori & Giraldes 

(1993), a avaliação é a etapa que diz respeito à comparação com algo, com a intenção de 

melhorar ou reformular. Sendo esta etapa outra das competências comuns do enfermeiro 

especialista, uma vez que este é responsável por desenvolver ações de formação no contexto 

laboral, mas também por avaliar o seu impacto (OE, 2019). 

Segundo Ragsdale et al (2020) na avaliação dos processos formativos devem ser incluídas 

medidas de resultado e de processo, sendo bom exemplo disso, o modelo de Donald Kikpatrick. 

Como tal, utilizarei para explicar o processo de avaliação da formação esse mesmo modelo. 

Para Kirkpatrick, a avaliação de uma formação deve passar por 4 níveis (Ragsdale et al, 2020). 

O primeiro diz respeito à reação, em que o foco é dado à satisfação e à envolvência dos 

formandos. Para esta avaliação aplicarei o questionário de avaliação da formação (Apêndice 

V), onde irei aferir a satisfação dos formandos face à apreciação global da formação, a sua 

duração, os conteúdos programáticos e a sua articulação com as necessidades do serviço, bem 

como o desempenho global da formadora.  

O segundo nível diz respeito à aprendizagem, onde são aferidas as aquisições de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos, para a qual aplicarei o questionário 

de avaliação de conhecimentos (Apêndice VIII, disponível em 

https://forms.gle/qYs4mZbWnuppxPMa6). Tendo como indicador que 85% dos formandos 

tenham as seis respostas corretas, para que se possa verificar que houve um acréscimo de 

conhecimentos face ao questionário inicial (Apêndice IV). Fica ainda definido que para os 

formandos terem aproveitamento na ação de formação e acesso ao certificado de presença terão 

de ter mais de 50% das respostas corretas. 

No terceiro nível é avaliada a transferência da formação, cujo foco é a melhoria do 

comportamento no contexto laboral. Por último, surge o quarto nível, cujo foco é dado aos 

indicadores de resultado, ou seja, às mudanças na organização, como resultado do progresso 

dos formandos. No que respeita ao terceiro e quarto nível de avaliação estes não são passíveis 

de ser executados durante o desenvolvimento do estágio, uma vez que presumem uma atitude 

mais crítico-reflexiva e uma mudança de comportamentos face à prevenção do erro terapêutico 
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a longo prazo. No entanto, dado o envolvimento do enfermeiro orientador Marco Piedade ao 

longo do desenvolvimento do presente trabalho e à temática em si, anexadas à sua capacidade 

de liderança, penso que este será um membro dinamizador da temática a longo prazo, 

contribuindo para o desenvolvimento destes dois últimos níveis de avaliação. 

Após a realização da formação pelos formandos e posterior preenchimento dos 

questionários pós formação (Apêndices V e VIII), iriei analisar os conteúdos dos mesmos e 

verificar se os objetivos propostos foram atingidos. Analisarei ainda os aspetos enumerados 

pelos formados que necessitem de alguma reformulação, tendo em vista a sua melhoria em 

ações futura.
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7. NOTA FINAL 

É através da formação em serviço que, muitas vezes, os enfermeiros conseguem fazer 

face às evoluções do conhecimento científico, da sociedade e dos contextos laborais. Deste 

modo, torna-se crucial o desenvolvimento de processos formativos adequados aos enfermeiros, 

às suas equipas, à tipologia de utentes e aos locais onde estes prestam cuidados. O enfermeiro 

especialista, pelas competências que detêm, ocupa um papel fundamental no desenvolvimento 

destes processos formativos. 

A elaboração deste trabalho teve como objetivo elaborar um plano de formação em 

serviço sobre a necessidade temática identificada: Prevenção do Erro Terapêutico, com o 

objetivo de levar a equipa a compreender a importância da sua prevenção, através da adoção de 

práticas de cuidados mais seguras. Através da sua elaboração foi possível constatar a 

importância do enfermeiro especialista como um elemento crucial na identificação, 

planeamento, execução e avaliação de momentos formativos. Considero que a sua elaboração 

me tornou mais capaz no desenvolvimento da formação em serviço como forma de contribuir 

para os processos de aprendizagem no seio da equipa. 

No que concerne à temática (prevenção do erro terapêutico), este é um tema extenso, com 

muitas obras publicadas, tendo sido desafiante conseguir resumir e transmitir o crucial numa 

temática em que tanto há para dizer. Outro dos desafios prendeu-se com a necessidade de 

adaptar a realidade formativa ao modelo online, dado o momento pandémico. Tendo sido 

necessário a aquisição de um conjunto de novas competências tecnológicas e uma consonância 

entre os diferentes departamentos necessários à execução da formação. No entanto, esta foi 

largamente superada e julgo que esta prática formativa serviu de experiência piloto para o 

modelo formativo do ano de 2021 no SU. 

Considero que os objetivos para a sessão, inicialmente propostos, foram atingidos, tendo 

sido transmitida a pertinência da temática. Através da sua elaboração foi possível realizar uma 

reflexão e transmitir a importância do papel do enfermeiro na prevenção do erro terapêutico ao 

longo do ciclo de vida do medicamento. Foi ainda possível propor um conjunto de alterações 

relacionadas com a sua prevenção no SU, à luz dos conhecimentos científicos atuais. Algumas 

das sugestões passaram pela implementação das normas da DGS através da adoção da 

denominação medicamento de alerta máximo e medicamentos LASA; a aquisição de etiquetas 
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pré-preenchidas para medicação de emergência; a aquisição de seringas para fórmulas orais; a 

uniformização de seringas infusoras na sala de reanimação; a utilização de pulseiras com 

identificação das alergias nos utentes e a criação de um protocolo para prescrições verbais na 

sala de reanimação. Deste modo, considero que o momento formativo trouxe ganhos notórios 

no âmbito da VHJXUDQoD�H�GR�³$XWRFXLGDGR�H�JHVWmR�GR�UHJLPH�WHUDSrXWLFR�QR�GRHQWH�FUtWLFR´� 
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Disponível através do link: https://forms.gle/hGCoowwrkzMve1fJ8 
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Disponível através do link: https://forms.gle/2Hf3id1B1uNb4W116  
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FormaĕĆo: 
PrevenĕĆo do Erro Terapġutico 

Disponşvel durante todo o mġs de dezembro de 2020

Serviĕo de Urgġncia Polivalente
Unidade de Faro

Formadora: 
Aluna da Especialidade MĠdico ʹ CirƷrgica, Vertente Pessoa em situaĕĆo Crştica : 

Tąnia Xavier 
Sob OrientaĕĆo: Enfermeiro Especialista em Enfermagem MĠdico-CirƷrgica :

Marco Piedade

Local : Plataforma E-Learning do Centro 
Hospitalar UniversitĄrio do Algarve

AtravĠs de um computador AtravĠs da intranet do CHUA 
(INET)

Atraves da PĄgina de Internet 
do CHUA

http://moodle-chalgarve.min-
saƷde.pt/moodle/

http://intranet.chua.local

Menu: 
FormaĕĆo/E-learning

www.chalgarve.min-saƷde.pt

Menu: Profissional / �rea dos 
Profissionais do CHUA

Login Endereĕo de email institucional (sem o @chualgarve.min-
saude.pt)

Password: Igual ao nome de utilizador

Exemplo: Login: fcabrita
Password: fcabrita
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Suporte para apresentação da formação 



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

374 
 

 

 
 

 
 

54 

 

            

 

 

 

 

 

Docente: ProfessoraDoutora Mariado Cpu Marques

Enfermeiro Orientador: Marco PiedadeDezembro 2020Discente: TkniaXavier

Servioo de Urgrncia Polivalente

Unidade de FaroPrevenomR 
do

Erro Teraprutico

OBJETIVOS

Gerais Espectficos 
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OBJETIVOS GERAIS

Compreender a importkQcia da prevenomR do erro teraprXtico.

OBJETIVOS ESPECËFICOS

� Classificar erro teraprXtico;

� Conhecer os documentos orientadores da priWica na prevenomR do erro teraprXtico;

� Identificar fatores que contribuem para o erro teraprXtico;

� Identificar os erros mais comuns e as recomendDo}es que previnem o erro teraprXtico ao
longo do ciclo do medicamento;

� Especificar os fatores que contribuem para o erro teraprXtico no servioo de urgrQcia;

� Especificar estratpJias que previnem o erro teraprXtico no servioo de urgrQcia;

� Reconhecer estratpJias que auxiliam na prevenomR do erro nas prescrio}es verbais;

� Identificar um conjunto de estratpJias institucionais que previnem o erro teraprXtico.
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SUMÈRIO
Dados sobre Seguranoa

Desafios Globais

Dados ² Uso Inseguro
do Medicamento

Erro de MedicDomR
Documentos Orientadores
da PriWica

Fatores que Contribuem 
para o Erro Teraprutico

Estratpgias para diminuir
o Erro Teraprutico

SEGURANdA

Institute of Medicine (2000)

44 000 a 98 000 
Americanos podiam 
morrer por ano em 

consequrncia de um 
erro mpdico

DADOS

PRINCIPAL 
CAUSA

Contexto Sistpmico-
Organizacional
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SEGURANdA

Join Comission World Alliance For Patient Safety

Institute For Safe Medication PracticesNational Coordinating Council For 
Medication Error Reporting

WHO

Virginia Mason Institute

World Alliance for Patient Safety

DESAFIOS GLOBAIS

2005 2009 2017
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DANO AO DOENTE

DANO AO 
PACIENTE

MALÈRIA TUBERCULOSE

= =

1 em cada 10 doentes 
internados

WHO (2019)

Atividades e despesas 
hospitalares smo 

resultado direto de 
eventos adversos

Custo
estimado

42 bilh}es de dylares  anuais  
Erros de 

medicaomo

1% gastos em 
globais em sa~de

Erros de 
medicaomo

Gastos 
Indiretos

Perda de Salirios

Perda de Sa~de

Perda de Produvidade

Gastos 
Indiretos

USO INSEGURO DO MEDICAMENTO 

WHO (2019)
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ERRO DE MEDICAdO

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention

³A medicaon error isany preventable event that may cause or lead to

innapropriate medicaon use or paent warm while the medicaon is in

the control of the health care professional, paent, or consumer. Such

events may be related to professional pracce, health care products,

procedures, and system, including prescribing, order communicaon,

product labeling, packing and nomenclature, compounding,

dispensing, distribung, admnistraon, educaon, monitoring and use.́

PREVENdO DO ERRO TERAPÇUTICO
Documentos Orientadores

PLANO NACIONAL PARA A 
SEGURANdA DOS DOENTES NORMAS DGS ORGANIZAdO MUNDIAL 

DA SAÒDE
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Adaptado de Fragata (2011)

ERRO 
Explicaomo segundo James Reason

Falhas Latentes

Falhas Avas

Falhas na reposiomo

Comunicaomo Insuficiente /  
Deficiente

Informao}es 
ImprecisasViolao}es de 

Seguranoa
Automaticidade

Falta de Formaomo

Falhas das Instalao}es

Dotao}es Seguras

Riscos

Ocorrrncia do Erro

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ERRO TERAPÇUTICO

Cabilan, C., Hughes, J.. &  Shannon, C. (2017)
Fragata (2011)

Mira, L. & Marns, S. (2018)
Santana, B., Rodrigues, B., Sval, M., Rehem, T., Lima, L. & Volpe, C. (2019)

Svitlica, B., Simin, D. & Milunyvis, D. (2017)
Wang, H. & L., Calvin (2019)

WHO (2019)

Ambiente

Utente e 
Prossional

Medicaomo

Ambientesruidosos;

Constantes interrupo}esde fluxosde trabalho;

Necessidade de preparar viriosfirmacos;

Ausrncia de padronizaomo;

Ausrncia de informaomo na prescriomo;

Cultura de seguranoa;

Dotao}esSeguras;

Rotatividade dasEquipas.

Medicaomo Alerta 
Miximo

Medicamentos 
LASA

Medicamentos com 
Diferentes Concentrao}es
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ERRO TERAPÇUTICO
Medicaomo

Caliban et al (2017)
DGS (2015)

Mira, L. & Marns, S. (2018)
Wang, H. & L., Calvin (2019)

WHO (2019)

Agonistas / Antagonistas 
adrenprgicos EV

AntiDUUttmicos EV

Sedativos de AomR 
Moderada

Agentes 
Antitromboltticos

Analgpsicos 2SLyLGHV

Medicamentos para via 
Epidural ou Intratecal

Medicaomo Alerta Miximo

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ERRO TERAPÇUTICO
Medicaomo

Cheng, C. et al. (2018)
DGS (2015)

Mira, L. & Martins, S. (2018)
Servioo de Farmicia Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E  (2019)

Svitlica, B., Simin, D. & Milutinyvis, D. (2017) 
WHO (2019)

Wang, H. & L., Calvin (2019)

Medicamentos Look-Alike

Medicamentos LASA

Medicamentos Sound-Alike

aDENOSina aDRENALina aTROPina

ALfentanil fentanil REMIfentanil

amiNOFILina amioDAROna amLODIPIna
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ERRO TERAPÇUTICO
Medicaomo

DGS (2015) 
Servioo de Farmicia Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E (2019)

Medicamentos com Diferentes 
Concentrao}es

GESTO DO MEDICAMENTO

Planeamento Seleomo e 
Aquisiomo Armazenamento

Admissmo 
do Utente

Pedidos 
Transcrio}es

Revis}es
Preparaomo Dispensa Administraomo Monitorizaomo

Alta do 
Utente Avaliaomo

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), adaptado de Join Comission�s(2018)
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Armazenamento

ASHP (2018)
Fragata (2011)

Wang, H. & L., Calvin (2019)

- &ydigo de barras;
- Espaoo adequado;
- 5ytulos e descrio}es vistveis;
- Utilizaomo de alertas;
- Nomes genpricos;
- Diferentes iUeas para o mesmo

Iirmaco com diferentes
formas/dosagens;

- Controlo de prazos de validade;
- Controlo de stocks meticuloso;
- Utilizaomo de compartimentos

com tampa e respetiva
identificaomo para medicamentos
de alertaPiximo.

RECOMENDAd®ES

- IdentificDomR e rytulo do 
fiUmaco inadequadas;

- Ausrncia de alertas para 
medicDomR com 
necessidade de 
refrigerDomR; 

- Ausrncia de inventiUios;

- Ausrncia de separDomR de 
fiUmacos de alerta 
mi[imo.

ERROS MAIS COMUNS

Planeamento Seleomo e 
Aquisiomo

Armazenamento

Admissmo 
do Utente

Pedidos 
Transcrio}es

Revis}es
Preparaomo Dispensa Administraomo Monitorizaomo

Alta do 
Utente Avaliaomo

ASHP, adaptado de Join Comission�s (2018)

GESTO DO MEDICAMENTO
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Planeamento Seleomo e 
Aquisiomo Armazenamento

Admissmo 
do Utente

Pedidos 
Transcrio}es

Revis}es
Preparaomo Dispensa Administraomo Monitorizaomo

Alta do 
Utente Avaliaomo

ASHP, adaptado de Join Comission�s(2018)

GESTO DO MEDICAMENTO

Admissmo do 
Utente

ASHP (2018)

- ImportkQcia do historial 

mpdico e farmacolygico;

- FormDomR dos 

profissionais.

RECOMENDAd®ES

GESTO DO MEDICAMENTO



Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 
 

385 
 

 

 
 

 65 

 

 

 

 

  

ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo

Revismo
Preparaomo Dispensa Administraomo Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO

ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo
Revismo Preparaomo Dispensa Administraomo Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO
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ASHP (2018)
Fragata (2011)

Suclupe, S. et al( 2020)
Taylor, S. et al (2020)

Prescriomo
Transcriomo
Revismo

Considerar antes da prescriomo: 
- Avaliaomo inicial do utente
- Necessidade de exames 
complementares;

- Diangystico;
- Histyria do utente;
- Seleomo apropriada da 
medicaomo e sua dosagem;

- Terapias concomitantes;
- Duraomo das terapias 
prescritas;

Para a prescriomo: 
- Prescrio}es completas;
- Preferencialmente eletrynicas;
- Prescrio}es verbais ou 
telefynicas para situao}es de 
excepomo. 

RECOMENDAd®ES

- Caligrafia ilegtvel ;
- Historial medicamentoso, 
patolygico ou alprgico mal 
colhido;

- Diagnystico incorreto;
- DuplicDomR teraprutica;
- Uso de abreviaturas

- Uso incorreto de casas 
decimais ou mptricas nmR 
comuns;

- Uso recorrente de prescrio}es 
verbais;

- Uso de prescrio}es verbais 
nmR estruturadas.

ERROS MAIS COMUNS

GESTO DO MEDICAMENTO

ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo

Revismo

Preparaomo

Dispensa Administraomo Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO
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Preparaomo

- Utili]DomR da dupla
certificDomR;

- Utili]DomR de fiUmacos
unidose;

- Utili]DomR de seringas
adequadas para fyrmulas
orais;

- Treino de ciOculos,
compatibilidade de fiUmacos,
armazenamento e garantias
de qualidade.

RECOMENDAd®ES

- ConcentrDo}es erradas;
- Drogas erradas;
- Dosagens erradas;
- SoluomR para diluir 
errada;

- Volume errado;
- Tpcnica de preparDomR 
errada;

- Utente errado;
- Via errada;
- Esterilidade nmR mantida.

ERROS MAIS COMUNS

ASHP (2018)
Fragata (2011)

ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo

Revismo
Preparaomo

Dispensa

Administraomo Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO
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ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo

Revismo
Preparaomo Dispensa

Administraomo

Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO

Dispensa

- Dupla verificDomR por dois
farmacruticos antes da
dispensa para o servioo;

- SeparDomR de fiUmacos com
nome e aspeto confundtvel de
forma a diminuir o erro;

- Utili]DomR do FyGigo de barras
para dispensa de medicDomR
nas cabines automiWicas;

- Auditorias j utili]DomR de
cabines atumiWicas;

- Padronizar armazenamento
adequado, estruturado e com
identificDomR completa e clara
de todos os medicamentos.

RECOMENDAd®ES

- NmR separDomR de
fiUmacos perigosos e de
aspeto/nome
semelhantes;

- AuVrncia de identificDomR
da necessidade conttnua
de refrigerDomR;

- Medicamento dispensado
fora de prazo;

- Medicamento dispensado
com problemas de
rotulagem /mal
acondicionado;

- Atraso na distribuiomR.

ERROS MAIS COMUNS

ASHP (2018)
Fragata (2011)

Wang, H. & L., Calvin (2019)
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Administraomo

- Utili]DomR dos 6 certos:
Pessoa certa, medicDomR
certa, via certa, dose certa,
hora certa e com o registo
certo;

- Assegurar que a dose esti
bem calculada, confirmando
com outro profissional;

- Ambiente tranquilo e sem
interrupo}es;

- Dupla verificDomR para
medicDomR de alto risco;

- Utili]DomR de
bombas/seringas infusoras;

- Programas de Treino;
- Envolvimento dos utentes
no processo teraprutico.

RECOMENDAd®ES

- Pessoa errada, medicDomR
errada, via errada, dose
errada, hora errada,
registo errado, ritmo
errado, erros de omissmR
ou doses perdidas,
incompatibilidades na
administrDomR e erros de
ciOculo;

- Desconhecimento do
funcionamento dos
equipamentos
dispontveis;

- Interrupo}es constantes;
- Ambiente ruidoso e mal
iluminado.

ERROS MAIS COMUNS

ASHP (2018)
Caliban, C. et al (2017)

Government of Western Austrilia, Department of Health (S.d)
Moreira, I., Paes, L., Ara~jo, L., Rocha, F., Almeida, C. & Carvalho, C. (2018)

Suclupe et al (2020)
Shitu, Z., Aung, M., Hairulnizam, T. & Rahman, Ab (2020)

ASHP (2018)

Prescriomo
Transcriomo

Revismo
Preparaomo Dispensa Administraomo

Monitorizaomo

GESTO DO MEDICAMENTO
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ASHP (2018)

Monitorizaomo

RECOMENDAd®ES

- Falha na monitori]DomR
dos efeitos da medicDomR;

- InterpretDomR incorreta de
valores laboratoriais;

- Monitori]DomR no
momento incorreto;

- Tempo incorreto de
medicDomR de
concentrDo}es spricas;

ERROS MAIS COMUNS

- Necessidade de treino;

- Incremento da literacia nos
profissionais;

- Utili]DomR de protocolos;

- Utili]DomR de alertas
eletrynicos.

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ERRO NO SERVIdO DE URGÇNCIA

Amaniyan, S., Faldaas, Bjorn, Logan, P. & Vaismoradi, M. (2019)
Cabilan, CJ., Hughes, J. & Shannon, C. (2017)

Millichamp, T. & Johnston, A. (2019)
Kaࡇllberg, A., Ehtenberg, A., Florin, J., Oࡇstergren, J. & Goࡇransson, K. (2017)

Simone, E., Giannea, N., Auddino, F., Cicoo, A., Grilli, D. & Muzio, M. (2018)

SOBRELOTAdO INTERRUPd®ES
CONSTANTES

COMPLEXIDADE DOS UTENTES

AMBIENTES COMPLEXOS

PRESCRId®ES VERBAIS

EFEDRINA

REALIZAdO DE 
MULTITAREFAS

ROTATIVIDADE

STRESS
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ESTRATeGIAS PARA PREVENIR O ERRO NO SERVIdO DE URGÇNCIA

RECOMENDAd®ES

- Dupla verificDomR
independente;

- Utili]DomR de etiquetas com
Fydigo de cores para
identificDomR de seringas;

- Utili]DomR Fydigo de barras;
- Utili]DomR de protocolos
padrmR para determinadas
situDo}es;

- Treino em equipa;
- Utili]DomR de
seringas/bombas infusoras.

Amaniyan, S., Faldaas, Bjorn, Logan, P. & Vaismoradi, M. (2019)
Cabilan, CJ., Hughes, J. & Shannon, C. (2017)

Millichamp, T. & Johnston, A. (2019)
Simone, E., Gianne , N., Auddino, F., Cicoo, A., Grilli, D. & Muzio, M. (2018)

RECOMENDAd®ES

- Basear a DomR na
comunicDomR eficaz em
equipa; ComunicDomR clara,
concreta e concisa!

- Realizar uma tarefa de cada
vez;

- PrescrLo}es
maioritariamente
eletrynicas.

ESTRATeGIAS PARA PREVENIR O ERRO NAS PRESCRId®ES VERBAIS

Coehn, M. (2017)
Shastay, A. - Institute for Safe Medication Practices (2019)

EMERGÇNCIA

FÈRMACOS 
PRe-DEFINIDOS

COMUNICAdO
CLARA

PROCESSO
DEFINIDO

REGISTAR E 
LER A PRESCRIdO DE VOLTA

PRESCRId®ES COM
ABREVIATURAS

DOBUTA
DNI
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01 PREVENIR ERROS

02 TORNAR OS ERROS VISIVeIS

03 DIMINUIR O DANO SE O ERRO OCORRER

ESTRATeGIAS PARA REDUZIR O ERRO

ASHP (2018)
Bakshi, F., Mitchell, R., Nasrabadi, A., Varaei, S. & Hajimaghsoudi, M. (2020) 

ASHP (2018)
Virginia Maeson Hospital ( 2016) 

Garanr a 
Seguranoa do Doente

ESTRATeGIAS INSTITUCIONAIS PARA PREVENIR O ERRO

PROGRAMA ABRANGENTE

SEGURANdA DO
MEDICAMENTO

SISTEMA QUE APOIE AS
PRÈTICAS MELHORIA CONTËNUA
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ESTRATeGIAS INSTITUCIONAIS PARA PREVENIR O ERRO

ASHP (2018)
Virginia Maeson Hospital (2016) 

Garantir a 
Seguranoa do Doente

PROJETOS FORTES

USO DAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAdO

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

RELATO DE EVENTOS

Gestmo Risco Cltnico

WHO (2019)

ÈREAS CHAVE DA MEDICAdO SEM DANO
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REFLEXO

A questmo do erro em sa~de nmo se deve centrar no ³quem
fez isto´ mas antes no ³porqur e como p que isto p{de
acontecer´ , levando-nos a refletir sobre as priticas diirias e a
descobrir novas metodologias que mimetizem o erro e nos
levem a crescer enquanto prestadores de cuidados, integrados
em equipas que procuram crescer e levar melhores cuidados
com a mixima seguranoa aosseusutentes.

Adaptado de Fragata, 2011 
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APÊNDICE VIII 

 

 

Questionário de avaliação de conhecimentos dos formandos 

Disponível em: https://forms.gle/qYs4mZbWnuppxPMa6
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Apêndice 31. Check-List Pré-Operatória – Serviço de Urgência Polivalente 
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Apêndice 32. Apresentação livre sob a forma de póster no XXIII Congresso Nacional de En-
fermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva da Socie-
dade Portuguesa de Cuidados Intensivos sobre o tema “Simulação em Catástrofe: Que contri-
butos? 
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Madeira, Lisete1,2; Martins, Susana1,2; Melo, Sara1,2; Soeiro, Isabel1,2; Xavier, Tânia1,2: Marques, Jorge 3; Pereira, Mariana4
1 Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro; 2 Mestranda em Enfermagem Médico-Cirúrgica – Pessoa em Situação Crítica ESS – IPBeja; 3 Professor na ESS do IP Portalegre; 4 Professora Adjunta na ESS do IP Setúbal

Nas últimas décadas, são cada vez mais frequentes e complexas as emergências em saúde

(1). Segundo a United Nations Office for Disaster Risck Reduction [UNDRR] (2), entre 2000 e

2019, registaram-se 7.348 catástrofes, que resultaram na perda de 1,23 milhões de vidas, com

repercussões incalculáveis.

Catástrofe, segundo a Lei de Bases da Proteção Civil (3 p.5316), “é o acidente grave ou a série

de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente,

vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou

na totalidade do território nacional”. Neste âmbito, as instituições de saúde desempenham um

papel central na resposta e gestão da evolução da situação de catástrofe e, à posteriori, na

redução das taxas de mortalidade e de incapacidade resultantes, potenciando o número de

sobreviventes, pelo que, a prontidão e preparação dos seus profissionais é fundamental (4,5).

Sendo os enfermeiros o grupo profissional maioritário nas equipas multidisciplinares,

compreende-se o seu significativo potencial no planeamento e implementação de capacidade

de resposta em emergência (4,6,7), nomeadamente, na gestão e liderança em cenários de crise(4).

No entanto, as atividades profissionais diárias não são suficientes para desenvolver as

competências a mobilizar na atuação perante situações de catástrofe(8).

Sem que evidências sólidas recomendem determinada modalidade formativa, em

detrimento de outras, os exercícios de treino e simulacros parecem reunir,

internacionalmente, a preferência dos enfermeiros (9). Neste enquadramento, o treino

alicerçado em simulação, é entendido como “um exercício totalmente simulado e interativo

que testa a capacidade de uma organização ou uma entidade para responder a uma situação

de emergência, desastre ou crise”(11, s.p.), permitindo o desenvolvimento de conhecimentos e

competências que se tornam numa mais valia óbvia para a eficácia e eficiência da resposta

perante a crise(5).

Desta forma, a identificação dos contributos da simulação na eficácia da resposta à

catástrofe pode otimizar a escolha de uma estratégia eficaz de treino das equipas.

Pergunta de revisão: Quais os contributos da simulação como preparação para a catástrofe nas

equipas hospitalares?

Objetivo: Identificar os contributos da simulação em catástrofe como preparação das equipas

multiprofissionais.

Simulation

Disaster

Preparedness
Not Students

Leitura Texto 

Integral

Remoção 

Duplicados

Leitura Títulos

Análise 

Resumos

MÉTODO

Autoconfiança e confiança da equipa para lidar com situações de catástrofe;
Desempenho na perceção, triagem, gestão e resolução de problemas em catástrofe;
Competências técnicas e não técnicas dos profissionais, nomeadamente a comunicação;

Treino em cenários idênticos aos reais em ambiente seguro;

Aplicação de escalas observacionais validadas;

Utilização do debriefing, promovendo o pensamento crítico e 
reflexivo;

Desempenho dos profissionais e das estruturas hospitalares;

Interação entre os diferentes departamentos hospitalares;

A eficácia dos planos de catástrofe e processos de evacuação de emergência;

Necessidades acrescidas de recursos materiais;

Funcionamento dos sistemas informáticos;

Com menor custo que o simulacro real;

Com o mínimo de perturbação da atividade normal do hospital;

Possibilidade de replicação;

Com possibilidade de treino de forma assíncrona;

Construção de cenários tendo em conta características específicas;

Fornece feedback imediato. 

Contributos da Simulação

Fontes: adaptado de (11), (12), (13), (14)  

Limitações

Fontes: adaptado de (6), (8) 

Figura 1,2,3 – Fotografias de Simulações em Catástrofe.
Fonte Figura 1 e 3 - https://www.uab.edu/news/health/item/10504-uab-hospital-prepares-for-when-disaster-strikes
Fonte Figura 2 - https://www.Instagram.Com/femedica.Pt/?Hl=pt;  

Figura 5 – Fotografia de Simulação em Catástrofe
Fonte: https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/simulado-de-acidente-na-itaipu-reune-
mais-de-cem-profissionais-das-forcas-d

Figura 4 – Fotografia de Simulação em Catástrofe
Fonte: - https://www.Instagram.Com/femedica.Pt/?Hl=pt;  

As metodologias de simulação assumem extrema importância ao constituírem uma forma de

treino, preparação e teste à resposta dos profissionais e aos planos de catástrofe das

organizações. São, desta forma, um meio de adquirir e desenvolver um conjunto de

habilidades, conhecimentos e competências técnicas e não técnicas, contribuindo de forma direta

para aumentar a capacidade de resposta.

Como futuras enfermeiras especialistas em Enfermagem Médico Cirúrgica à Pessoa em

Situação Crítica e integrantes da equipa multidisciplinar, a realização desta revisão assumiu

especial relevância, uma vez que, será nossa competência, no âmbito de situações de emergência,

exceção e catástrofe: conceber, colaborar e rever os planos de ação; planear a resposta, gerir os

cuidados, bem como, garantir que sejam realizados de forma periódica treinos/exercícios de

ativação do plano de emergência ou catástrofe (15) .

Em suma, não podemos evitar catástrofes, mas podemos minimizar os seus efeitos através do

treino e capacitação das equipas multidisciplinar, contribuindo para a redução do impacto

causado por situações de exceção.

Esquema 1 – Esquematização do método utilizado
Fonte: Própria

Esquema 2  – Esquematização dos contributos e limitações da simulação.
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Anexo I. Certificado do Curso Gestão das Emoções 
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Anexo II. Participação nas Jornadas: “Refletir a Pandemia: Perspetivar o Futuro” do Cen-
tro Hospitalar Universitário do Algarve 
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Certificado 
 

Certifica-se que Tânia Filipa Cabrita Xavier participou nas �¡����£�ဣ�����¤�¡����������
��ဓ���¡£��¤�¨�¡����¦¤¦¡�ဤ, 

com
em

orativas do Dia Internacional do Enferm
eiro, que decorreram

 de 10 a 14 de m
aio de 2021, das 9 horas às 17 

horas, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

M
ariana Santos 

Enferm
eira Diretora 
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Anexo III. Certificado de participação na palestra – BACCN: Evidence-based Consensus 
Paper for Oral Care 
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Anexo IV. Certificado de Participação Congresso Internacional de Controlo de Infeção – 
CICI 2021 
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Anexo V. Certificado de Participação no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensi-
vos 
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Anexo VI. Certificado de Participação no XXIII Congresso Internacional de Enfermagem 
Intensiva e II Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva 
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bro de 2020 

 
 

_________________________ 
 

M
aria M

anuel Varela 
V
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Anexo VII. Certificado de Participação na 2ª Sessão de Ciclo de Webinars de Investigação 
em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 
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Certifica-se que
 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar¹ “Um 
contributo para a excelência profissional e de investigação: 
pesquisas avançadas_2ª Sessão_Edição 2”, no dia 08 de 
Julho de 2020, com duração total de 01h15, na Plataforma digital 
Cisco Webex Events.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 15 de Julho de 2020.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Diretivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,31 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 
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Anexo VIII. Certificado de Participação na 3ª Sessão de Ciclo de Webinars de Investigação 
em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar¹ “Revisão 
Integrat iva  da L i teratura  e  Scoping Review_3ª 
Sessão_Edição 2”, no dia 10 de Julho de 2020, com duração 
total de 02h30, na Plataforma digital Cisco Webex Events.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 15 de Julho de 2020.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Diretivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,37 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 
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Anexo IX. Certificado de Participação na 4ª Sessão de Ciclo de Webinars de Investigação 
em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar¹ «II Ciclo de Webinars de 
Investigação em Enfermagem 2021 | 4ª Sessão», no dia 24 de Fevereiro 
de 2021, com a duração total de 02H00, realizado através da “Plataforma 
digital Cisco Webex Events”.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2021.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Directivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,35 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 
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Anexo X. Certificado de Participação na 5ª Sessão de Ciclo de Webinars de Investigação 
em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 



 
Higiene Oral na Prevenção da Pneumonia Associada à Intubação 

 
 

424 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE PRESENÇA 
 

Certifica-se que 

TÂNIA FILIPA CABRITA XAVIER 

 

membro nº 71881 desta Ordem, participou no Webinar1 «II Ciclo de Webinars 
de Investigação em Enfermagem 2021 | 5ª Sessão», no dia 03 de Março de 
2021, com a duração total de 02H00, realizado através da ³Plataforma digital 

Cisco Webex Events´. 

 

 
Lisboa, 03 de Março de 2021. 
 

Pl´A Bastonária 
 

 

Luís Filipe Barreira 
Vice-Presidente do Conselho Directivo2  

                                                           
1 Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,35 Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de 
Acreditação e Creditação de Actividades Formativas 
2 Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de 
Setembro. 
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Anexo XI. Certificado de Participação na 6ª Sessão, 3ª Edição de Ciclo de Webinars de 
Investigação em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 
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Certifica-se que
 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar¹ “Investigação em 
Enfermagem 2020 | Encontro de Investigadores» | 6ª Sessão | 3ª 
Edição», no dia 22 de Outubro de 2020, com a duração total de 04H00, realizado 
através da “Plataforma digital Cisco Webex Events”.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 22 de Outubro de 2020.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Directivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,45 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 
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Anexo XII. Certificado de Participação na 6ª Sessão, 4ª Edição de Ciclo de Webinars de 
Investigação em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 
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Certifica-se que
 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar “«Investigação em 

Enfermagem 2020 | Encontro de Investigadores» | 6ª Sessão | 4ª Edição», no dia 
04 de Novembro de 2020, com a duração total de 04H00, realizado através da 

“Plataforma digital Cisco Webex Events”.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 04 de Novembro de 2020.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Directivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,45 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 
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Anexo XIII. Certificado de Participação no Webinar da OE – Supervisão Clínica no Desen-
volvimento Profissional 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, esteve presente no ciclo de webinars 

“Enfermagem às Quintas” subordinado à temática “A Supervisão Clínica 

no Desenvolvimento Profissional” no dia 22 de Outubro de 2020, com 

duração total de 2 horas na Plataforma Digital Cisco Webex Events.

CERTIFICADO DE PRESENÇA

Porto, 26 de Outubro de 2020.

O Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte

Enfermeiro João Paulo Marques Carvalho

_______________________

Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,35 Créditos de Desenvolvimento Profissional 

(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas . 
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Anexo XIV. Certificado de Participação no Webinar da OE – Idoneidade Formativa 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, assistiu ao Webinar¹ “Idoneidade Formativa”, 
no dia 21 de Outubro de 2020, com duração total de 02H00, através da 
“Plataforma digital Cisco Webex Events”.

CERTIFICADO DE PRESENÇA

Lisboa, 21 de Outubro de 2020.

Presidente do Conselho Directivo
Secção Regional do Sul
Ordem dos Enfermeiros

Enfermeiro Sérgio Branco

_______________________

Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,35 Créditos de Desenvolvimento Profissional 

(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas . 
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Anexo XV. Certificado de Participação no Webinar da OE – Dia Nacional da Luta contra a 
dor 
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CERTIFICADO DE PRESENÇA 
 

Certifica-se que 

TÂNIA FILIPA CABRITA XAVIER, 

 

membro nº 71881 desta Ordem, participou no Ciclo de Webinars da Mesa 

do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica: Webinar1 Dia Nacional da 

Luta Contra a Dor ± ³Dor compartilhada é dor aliviada´, no dia 16 de 

Outubro de 2020, com duração total de 01h30, na ³Plataforma digital 

Cisco Webex Events´. 

 

 

Lisboa, 21 de Outubro de 2020. 
 

Pl´A Bastonária 
 

 

Luís Filipe Barreira 
Vice-Presidente do Conselho Directivo2 

                                                           
1 Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,33 Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de 
Acreditação e Creditação de Actividades Formativas 
2 Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de 
Setembro. 
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Anexo XVI. Certificado de Participação no Webinar da OE – Enfermagem às Quintas:  A 
retoma da atividade cirúrgica em tempo de pandemia 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, participou na 8ª sessão Webinar¹ “AO 

ENCONTRO DOS EEEMC EM TEMPOS DE PANDEMIA 

COVID-19”, no dia 27 de Abril de 2020, com a duração total de 1 

hora, na "Plataforma digital Cisco Webex Events".

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 27 de Abril de 2020.

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Diretivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,30 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 

Pˡ´A Bastonária
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Anexo XVII. Certificado de Participação no Webinar da OE – Ao encontro dos Enfermeiros 
Especialistas em Enfermagem Médico Cirúrgica em tempos de pandemia COVID-19 
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Certifica-se que

 

membro nº  desta Ordem, participou na 9ª sessão Webinar¹ “AO 

ENCONTRO DOS EEEMC EM TEMPOS DE PANDEMIA 

COVID-19”, no dia 28 de Abril de 2020, com a duração total de 1 

hora, na "Plataforma digital Cisco Webex Events".

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 28 de Abril de 2020.

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,30 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Diretivo²

Pˡ´A Bastonária
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Anexo XVIII. Certificado de Participação no curso Basic Life Support (BLS) 
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Anexo XIX. Certificado de Participação no curso Imeddiate Life Support (ILS) 
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Anexo XX. Certificado de Participação no curso Advanced Life Support (ALS) 
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Anexo XXI. Certificado de Participação no curso International Life Support (ITLS) 
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Anexo XXII. Certificado de Participação no 4º Curso de Urgências do Algarve7

 

 
7 Nota: Anexado programa pelo certificado ainda não ter sido emitido até à data de entrega do presente 

relatório. Curso realizado via moodle devido à situação excecional de saúde pública. 
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ALGARVE BIOMEDICAL CENTER 

Curso de Urgência Algarve 
4ª Edição  |  Versão digital 

Curso de Urgência 2020 

 
  

Módulo Pediatria 

� Funcionamento do Serviço de Urgência de Pediatria  
Dr.ª Maria João Virtuoso, Pediatria 

 

� Febre  
Dr. Daniel Tiago e Dr.ª Maria João Virtuoso, Pediatria 

 

� Tosse  
Dr.ª Sofia Baptista e Dr.ª Noémia Silva, Pediatria 

 

� Exantemas 
Dr.ª Rita Pereira, Dr.ª Teresa Monteiro e Dr.ª Maria João Virtuoso, Pediatria 

 

� Dor Abdominal 
Dr.ª Rita Pereira e Dr.ª Stefanie Pereira, Pediatria 

 

� Vómitos e Diarreia 
Dr.ª Inês Coelho e Dr.ª Noémia Silva, Pediatria 

 

� Traumatismo Crânioencefálico 
Dr.ª Inês Coelho e Dr.ª Stefanie Pereira, Pediatria 
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ALGARVE BIOMEDICAL CENTER 

Curso de Urgência Algarve 
4ª Edição  |  Versão digital 

Curso de Urgência 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dispneia 
 Dr.ª Marta Pereira e Dr. Karl Cunha, Pneumologia 
 
� Dor torácica  

 Dr. João Guedes, Cardiologia 
 
� Eletrocardiograma e principais arritmias  

 Dr.ª Daniela Carvalho, Cardiologia 
 
� Intoxicações 

 Dr. Pedro Lavado, Medicina Interna/Intensiva 
 
� Anafilaxia e Urgências Dermatológicas 

Dr. Pedro Morais Silva, Imunoalergologia 
 

 
 
 

 
� Triagem de Manchester 

  Enf.ª Ana Agostinho, Urgência Geral 
 

� Perda de consciência transitória  
Dr. Rui Osório, Medicina Interna 

 

� Défices Neurológicos agudos  
Dr.ª Catarina Frias, Unidade de AVC 

 
� Cefaleias  

 Dr. Hipólito Nzwalo, Neurologia 
 

� Agitação psicomotora 
 Dr.ª Silvia Baptista, Psiquiatria 
 

Módulo Adultos I 

Módulo Adultos II 
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� Dor abdominal 
 Dr. Diogo Veiga, Cirurgia Geral 
 

� Retenção urinária, hematúria e infeção urinária  
 Dr.ª Vera Marques, Urologia 
 
� Oligoanúria 

 Dr.ª Anabela Guedes, Nefrologia 
 

� Hemorragia digestiva ʹ Urgências em Gastroenterologia 
 Dr.ª Joana Roseira, Gastroenterologia 
 
� Trauma 
       Dr. Miguel Cunha, Cirurgia Geral 

 
� Dor lombar 

 Dr.ª Inês Simões, Medicina Interna 
 
 

� Urgências em Oftalmologia 
 Profª. Doutora Érica Guerreiro, Oftalmologia 
 
� Urgências em Otorrinolaringologia 

  Dr. César Anjo, Otorrinolaringologia 
 
� Urgências em Ginecologia-Obstetrícia 

  Dr.ª Carolina Gomes, Ginecologia-Obstetrícia 
 
� Hipo e Hiperglicémia - Urgências endocrinológicas 

  Dr.ª Raquel Espírito Santo, Endocrinologia 
 
� Sépsis 

 Dr. Daniel Nuñez, Medicina Interna 
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Módulo Adultos IV 
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� Joana Veloso Gomes 

� Marco Piedade 

� Rosário Blanco 
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Anexo XXIII. Certificado de Apresentação Livre sob a forma de póster no XXIII Congresso 
Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem 
Intensiva da SPCI sobre o tema “Simulação em Catástrofe: Que contributos?” 
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Anexo XXIV. Resposta ao pedido de estágio para a Viatura de Emergência Médica 
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