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RESUMO 

Objetivo: Refletir, de forma fundamentada e necessariamente crítica, o desenvolvimento 

da totalidade do percurso académico, visando o seu contributo para a aquisição das com-

petências comuns do Enfermeiro Especialista, específicas em Enfermagem Médico-Cirúr-

gica, Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica e de Mestre em Enfermagem. Metodolo-

gia: Na redação do presente relatório foi adotada uma metodologia descritiva e reflexiva, 

acerca do processo formativo e das atividades desenvolvidas, nos contextos clínicos viven-

ciados. Para a abordagem e realização da Intervenção Profissional Major, que teve como 

tema a comunicação com a família/pessoas significativas em contexto de SU, enquanto 

determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem, adotámos a metodologia de 

projeto. Resultados: Integrando os contributos teóricos e práxicos, em contexto de Uni-

dade de Cuidados Intensivos e de Serviço de Urgência Polivalente, em sinergia com o 

percurso profissional prévio, evidenciou-se a aquisição das competências especializadas 

visadas. Com a implementação da Intervenção Profissional Major, demonstrou-se o seu 

potencial transformador do ambiente, naturalmente stressante, inerente aos serviços de 

urgência, num cenário menos ameaçador e mais humanizado, de que beneficiarão todos 

os envolvidos. Conclusão: Consideramos adquiridas as competências visadas e atingidos 

os objetivos a que nos propusemos. Aspiramos que se possa tornar um meio privilegiado 

para aceder e compreender as vivências da práxis clínica e um instrumento no processo 

de construção, consolidação e difusão dos saberes próprios da Enfermagem, objetivando 

a persecução permanente da excelência dos cuidados. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Serviço de Urgência; Família; Comuni-

cação; Satisfação.
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ABSTRACT 

Objective: To reflect, in a well-founded and critical way, on the development of an aca-

demic path, which aims at obtaining the expertise of a Specialist Nurse, specific in Medical-

Surgical Nursing, Nursing for Persons in Critical Care Situations and Master’s in Nursing. 

Methodology: When writing this report, a descriptive and reflective methodology was 

adopted, regarding the training process and the activities developed throughout the expe-

rienced clinical contexts. For the approach and implementation of the major professional 

intervention, which seeks at proving that the communication across significant people in 

relation to the SU, is a determinant of satisfaction in nursing care. Results: Integrating 

the theoretical and practical contributions, in the context of the Intensive Care Unit and 

the Multipurpose Emergency Service, in synergy with the previous professional path, the 

acquisition of the targeted specialized skills was achieved. With the implementation of ma-

jor professional intervention, its potential to transform the environment, naturally stress-

ful, inherent to emergency services, was demonstrated, in a less threatening and more 

humanized scenario, from which everyone involved will benefit. Conclusion: Based on the 

study, we aspire that it can become a privileged means to understanding the experiences 

of clinical praxis, as well as an instrument in the process of construction, consolidation and 

dissemination of Nursing knowledge, aiming at the permanent pursuit of excellence in 

nursing care. 

 

 

Keywords: Medical Surgical Nursing; Emergency Service; Family; Communication; Satis-

faction.
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INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento deste relatório de estágio insere-se no âmbito da Unidade Curri-

cular [UC] Relatório, integrada no Plano de Estudos do quarto Curso de Mestrado em As-

sociação, com especialização em Enfermagem Médico Cirúrgica, na área de Enfermagem 

à Pessoa em Situação Crítica [EMC-PSC], a decorrer na Escola Superior de Saúde do Ins-

tituto Politécnico de Beja [IPBeja]. Sob orientação científico-pedagógica do Professor Dou-

tor Adriano de Jesus Miguel Dias Pedro, a sua elaboração visa, como objetivo geral, de-

monstrar a aquisição das competências inerentes à conceção do título de Enfermeiro Es-

pecialista [EE], na área de especialização em EMC-PSC, e de Mestre em Enfermagem [ME], 

adotando uma metodologia crítico-reflexiva que, numa visão abrangente, contemplou as 

aquisições teóricas, teórico-práticas e práticas da globalidade deste percurso académico, 

trilhado ao longo dos últimos dois anos, e que implica a sua apresentação, discussão e 

aprovação em provas de defesa, com caráter público.  

A consecução deste objetivo geral, foi assistida pela definição de diversos objetivos 

específicos, concretamente: contextualizar os cenários clínicos de realização de ambos os 

estágios (cujos projetos incluímos nos Apêndices 1 e 2); explicitar o enquadramento teó-

rico-conceptual, norteador do planeamento da Intervenção Profissional Major [IPM] preco-

nizada e estruturante do processo de desenvolvimento de competências, contemplando a 

sua ancoragem num modelo teórico de enfermagem, e o entendimento da comunicação 

de enfermagem com a família da pessoa assistida num serviço de urgência [SU], enquanto 

determinante da sua satisfação com os cuidados prestados; descrever e apreciar critica-

mente o desenvolvimento da IPM, em contexto profissional, integrado no âmbito do Estágio 

Final; analisar crítica e reflexivamente o processo conducente à aquisição das competên-

cias visadas com a realização deste curso de mestrado.  

De acordo com a estruturação preconizada e objetivando corresponder aos objetivos 

específicos delineados, organizámos a apresentação deste documento em três secções 

principais. Na primeira, começamos por contextualizar os cenários clínicos de realização 

dos estágios, integrados no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE [CHUA], ofe-

recendo uma visão geral de cada um dos serviços clínicos em que os desenvolvemos, 

nomeadamente, a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 [UCIP 1], no Estágio I 

(Estágio em Enfermagem à PSC), sob supervisão clínica da EE em EMC-PSC Ana Rita Rufino 

Galrinho, e o Serviço de Urgência Polivalente (SUP), no Estágio Final, sob supervisão clínica 

da EE em EMC-PSC Ana Isabel Gervásio da Conceição Agostinho, englobando recursos 

físicos, materiais e humanos, assim como aspetos relativos à organização do trabalho das 
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equipas de enfermagem e produção de cuidados de saúde. Salientamos, desde já, que 

acautelámos a obtenção do consentimento das pessoas acima mencionadas para as refe-

renciarmos e o consentimento institucional do CHUA, para identificação da instituição e 

dos serviços clínicos de realização dos estágios (Apêndice 3 e Anexo I). 

A segunda secção pretende refletir o processo conducente à implementação da IPM, 

prevista pelos objetivos da UC Estágio Final, conduzido através das etapas preconizadas 

pela metodologia de projeto (Ruivo & Ferrito, 2010) que, no nosso entendimento, serve 

na perfeição os objetivos preconizados para o desenvolvimento de um projeto de interven-

ção em contexto profissional, uma vez que promove a apropriação de novos conhecimen-

tos, subjacentes às aprendizagens académicas em contexto profissional, que visam a pros-

secução de competências específicas, com apoio da experimentação prática e na vivência 

intelectual, sensorial e emocional do conhecimento. Encaramos esta IPM inserida no eixo 

estratégico da melhoria da qualidade em saúde, do Plano Nacional de Saúde [PNS] revisão 

e extensão a 2020 (Ministério da Saúde [MS], 2015f), e nas prioridades estratégicas de 

atuação da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (MS, 2015d), que 

preveem a informação transparente ao cidadão e o aumento da sua capacitação. Neste 

sentido, enquanto ferramenta de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfer-

magem, reconhecemos-lhe potencial de exercer um papel transformador do ambiente, na-

turalmente stressante, inerente ao tipo de unidade específica, num cenário menos amea-

çador e mais humanizado, de que beneficiarão todos os envolvidos. 

A sua conceção evoluiu em torno da temática central da comunicação com a família, 

enquanto determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem, identificada pelo 

diagnóstico de necessidades de melhoria contínua dos cuidados de enfermagem prestados, 

sentidas no cenário clínico de realização do Estágio Final, que assistiu o enquadramento 

teórico-conceptual deste relatório.  

Coerente com a nossa conceção da Enfermagem, que consideramos ser, na sua es-

sência, uma conexão interpessoal, procurámos uma reflexão holística do cuidado à pessoa, 

em contexto de assistência em SU, em particular à PSC, e assumindo que, abraçar a ple-

nitude do cuidar em enfermagem centrado no ser humano, implica o cuidado integrado do 

seu sistema familiar, enquanto unidade social indissociável, e no qual, necessariamente, 

se incluem todas as pessoas significativas. Neste domínio, compreendemos que, apesar da 

família conviver, ao longo do seu ciclo de desenvolvimento, com a saúde e a doença, em 

circunstâncias específicas, como as que determinam que a pessoa seja considerada em 

situação crítica, sofre de uma situação de desequilíbrio, que pela patologia instalada e pela 

incapacidade, ainda que imediata e momentânea para lidar com as dificuldades, instabili-

zam, de forma indiscutível, a sua ordem e estruturação.  

Começamos por oferecer uma abordagem teórico-conceptual, que pretende apresen-

tar o essencial da Teoria de Joyce Travelbee, enquadrando o seu Modelo de Relação Pes-
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soa-a-Pessoa enquanto referencial teórico-metodológico de cuidado à família. Adicional-

mente, e uma vez que, é universalmente aceite que não comunicar é uma impossibilidade 

absoluta, enquadramos a comunicação, inerente à condição de se ser pessoa e presente 

em todas as ações humanas, enquanto instrumento básico de ajuda terapêutica, a que o 

enfermeiro, assumindo o cuidado centrado na pessoa e na família, recorre para implemen-

tar e aperfeiçoar o seu saber-fazer profissional. Esta perspetiva, integra-se numa estraté-

gia mais ampla de humanização dos cuidados de saúde, viabilizada por mudanças na filo-

sofia e cultura organizacionais, que atribuem uma importância crescente à qualidade no 

sistema de saúde, nomeadamente a percecionada pelos seus utilizadores. Neste sentido, 

no contexto particular dos SU, reconhecemos que, apreciar a satisfação dos utilizadores, 

requer alteração de mentalidades, refletidas nos comportamentos e no agir dos profissio-

nais, indo para além dos utentes assistidos, ao visar, simultaneamente, o cumprimento 

das expectativas dos familiares/pessoas significativas, reconhecidos como integrantes da 

unidade de cuidados.  

Com a elaboração da terceira secção pretendemos elaborar uma análise, ancorada em 

evidência científica, e necessariamente crítico-reflexiva, do desenvolvimento de ambos os 

estágios, que exigiram a construção de respostas às solicitações dos ambientes práxicos, 

integrando contributos da totalidade do percurso académico e formativo, com relevante 

impacto na construção das nossas aprendizagens, ao promoverem transformações das 

esferas cognitiva e comportamental, fundamentais no desenvolvimento, aquisição e de-

monstração das competências comuns do EE (OE, 2019a), específicas do EE em EMC-PSC 

(OE, 2018d) e de ME (UE, 2015), relevantes para o desempenho futuro.  

Finalizamos o desenvolvimento deste relatório com a apresentação das principais con-

clusões, seguidas da listagem das referências bibliográficas que assistiram a sua elabora-

ção. Enquanto elementos pós-textuais deste documento, incluímos apêndices e anexos, 

que considerámos pertinentes para lhe conferir maior fiabilidade e validade, nomeada-

mente, por favorecerem a sua melhor compreensão.  

Na redação do presente documento assumimos as regras do novo acordo ortográfico 

da língua portuguesa, ratificado em Portugal em 2008, contemplando, enquanto exceções, 

as citações diretas em que os autores não o tenham respeitado. A construção de citações 

em texto e de referências bibliográficas respeitou, a sétima edição, do conjunto de diretri-

zes gerais propostas pela American Psychological Association [APA] (2020). Na apresen-

tação do documento final, cumprimos as regras de elaboração de trabalhos escritos pre-

conizadas pela Escola Superior de Saúde de Portalegre (Arco et al., 2018), uma vez que 

constituíram, neste âmbito, o referencial transversalmente adotado ao longo do presente 

curso de mestrado em associação.



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

21 

 

 

 

 
1. APRECIAÇÃO DOS CONTEXTOS CLÍNICOS  

O presente capítulo pretende enquadrar, de forma geral, os contextos clínicos em que 

se realizaram o Estágio I e o Estágio Final. Começamos por delinear uma imagem global 

do CHUA, prosseguindo com a caracterização das estruturas e breve descrição das meto-

dologias de trabalho adotadas e da produção de cuidados de enfermagem, em ambos os 

cenários clínicos. 

O Estágio I (Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica) foi desenvolvido 

na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 1 [UCIP 1], da Unidade Hospitalar de Faro 

do CHUA, ao longo de 6 semanas (entre 2 de novembro e 11 de dezembro de 2020), com 

uma duração total de 162 horas (144 horas de contacto direto e as restantes 12 horas de 

orientação tutorial), numa média semanal de 24 horas. 

O Estágio Final, realizou-se em contexto de Serviço de Urgência Polivalente [SUP], da 

mesma unidade hospitalar, ao longo de 18 semanas (entre 9 de março e 18 de julho de 

2021), integrando um total de 388 horas (336 horas de contacto direto e as restantes 56 

horas de orientação tutorial), numa média semanal de 19 horas.  

Em cada um destes contextos, foram referenciais norteadores do nosso desempenho 

e da práxis das equipas de enfermagem, o Regulamento do Exercício Profissional do En-

fermeiro [REPE] (OE, 1996), acrescido, para os enfermeiros de cuidados gerais, do Regu-

lamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais (OE, 2015d) e dos 

Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (2001), e para os EE, do Regulamento 

das Competências Comuns do EE (OE, 2019a) e pelos Regulamentos das Competências 

Específicas e Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados, de acordo com as suas 

áreas de especialização.  

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

Integrado no Sistema Nacional de Saúde [SNS], em que é caracterizado como unidade 

hospitalar de referência, o CHUA foi criado pelo Decreto-Lei n.º 101/2017 (MS, 2017), que 

alterou a designação do Centro Hospitalar do Algarve, EPE (criado pelo Decreto-Lei n.º 

69/2013 - MS, 2013b), efetivando a fusão entre o Hospital de Faro e o Centro Hospitalar 

do Barlavento Algarvio (que agregava o Hospital de Portimão e o Hospital de Lagos), e 

transferindo, para este centro hospitalar, as competências da Administração Regional de 

Saúde do Algarve IP, relativas ao Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul [CMFRS]. 
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Para além destas unidades, integra, ainda, os quatro Serviços de Urgência Básica [SUB] 

do Algarve (situados em Loulé, Lagos, Albufeira e Vila Real de Santo António) (Figura 1). 

 
Figura 1 - Cartografia de localização territorial das estruturas do CHUA 

Fonte: CHUA, 2021 

Congruente com a missão que assume, o CHUA abarca sob sua responsabilidade a 

prestação de cuidados de saúde diferenciados, num território consideravelmente amplo, 

que compreende os 16 concelhos da região do Algarve, com uma população de cerca de 

440 mil habitantes, número que pode praticamente triplicar no pico sazonal de afluência 

turística, e, em algumas valências clínicas específicas, à população de parte do Alentejo 

(áreas em que se aproxima de uma cobertura de 580 mil utentes) (CHUA, 2021).  

Uma multiplicidade de fatores concorre para pressões disfuncionais, em termos de 

desempenho organizacional, deste grupo de estruturas hospitalares, que, à data do início 

da sua atividade (em 1979 a Unidade de Faro e em 1999 a Unidade de Portimão), já 

registavam importante desajuste face às necessidades verificadas quando foram projeta-

das.  

Em termos demográficos, a região do Algarve apresenta algumas especificidades, que 

determinam acréscimo na pressão assistencial exercida sobre os SU da região e, em par-

ticular, sobre o SUP-CHUA, nomeadamente: um crescimento populacional significativa-

mente superior à média nacional (35% entre 1981 e 2019, face a uma média nacional de 

5%), maiores densidades populacionais nas áreas litorais e oscilações associadas aos flu-

xos da atividade turística, (A. S. Pereira, 2018), elevados níveis de envelhecimento popu-

lacional e níveis de mortalidade precoce, com valores superiores à média nacional, nome-

adamente por causas externas, considerada não evitável por cuidados de saúde, como os 

acidentes de viação e envenenamentos (CHUA, 2021).  

A conjugação destas circunstâncias, associadas à grande dispersão territorial das di-

versas unidades que integram o CHUA (que acarreta acréscimo de custos de gestão e 

dificuldades na eficiente alocação de recursos, nomeadamente os humanos), com dificul-

dades na atração e fixação de profissionais e na dotação tecnológica, congruente com a 
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natureza de hospital central e universitário, determinam problemas de eficiência a varia-

díssimos níveis. Estas circunstâncias determinam constrangimentos, designadamente, em 

termos de tempos de resposta, equidade de acesso aos cuidados e custos económicos de 

serviços subcontratados, que acabam por determinar piores resultados em termos de in-

dicadores de saúde, face à média nacional (CHUA, 2021). Exacerbando esta situação, já 

de si deficitária, a atual realidade pandémica veio deteriorar a resposta assistencial normal 

(CHUA, 2021).  

Com uma capacidade total de internamento de 1018 camas, distribuídas por seis das 

unidades que o integram (CHUA, 2021), este Centro Hospitalar dispõe de grande parte das 

valências, especialidades clínicas e recursos humanos, sendo exceções a Cirurgia Cardi-

otorácica, a Radiologia de Intervenção, Unidade Monovalente de Queimados e Extracorpo-

real Membrane Oxygenation [ECMO] (CHUA, 2018c). Os Hospitais Centrais de Lisboa, si-

tuados a cerca de 300 km, são recurso de referenciação secundária para qualquer neces-

sidade de cuidados abrangida por estas especialidades (CHUA, 2018c, 2021).  

Acrescem ainda as funções, inerentes ao seu estatuto universitário e fruto da publica-

ção da Portaria nº 75/2016, que efetivou a criação do Centro Académico de Investigação 

e Formação Biomédica do Algarve, em que o CHUA assumiu responsabilidade, partilhada 

com a Universidade do Algarve, no âmbito da formação pré, pós-graduada e contínua na 

área da Saúde (CHUA, 2018c, 2021). 

De acordo com os dados publicados no relatório de gestão e contas de 2020, o CHUA 

contava, em 31 de Dezembro de 2020, com 4774 profissionais, entre os quais se destacam, 

enquanto maior grupo profissional, 1725 enfermeiros, seguido de 1177 assistentes opera-

cionais, 537 assistentes técnicos, 469 profissionais da carreira médica, 367 técnicos supe-

riores de diagnóstico e terapêutica e 499 elementos de outros grupos profissionais (CHUA, 

2021). 

O modelo de governação clínica do CHUA estrutura-se em termos de departamentos, 

de serviços clínicos e de serviços não clínicos. Em termos de gestão intermédia/topo, está 

organizado em 7 departamentos: Médico; Cirúrgico; Emergência, Urgência e Cuidados In-

tensivos [DEUCI]; Criança, Adolescente e Família; Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução 

Humana; Psiquiatria e Saúde Mental e Serviços Clínicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(CHUA, 2018c). Visando a estruturação vertical e a potencialização dos recursos, cada um 

destes departamentos, agrega um conjunto de serviços clínicos que, enquanto unidades 

sistémicas da gestão intermédia do CHUA, partilham semelhanças do seu foco assistencial, 

sendo organizados em torno das respetivas especialidades médicas (CHUA, 2018c, 2021). 

Cada um destes serviços clínicos é dotado de uma direção médica e de chefia de enferma-

gem ou, nos casos em que as especificidades do seu funcionamento o recomendem, a 

coordenação de técnico superior de tecnologias da saúde (CHUA, 2021).  
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO CLÍNICO DO ESTÁGIO 1: UNIDADE DE CUIDADOS 

INTENSIVOS POLIVALENTE 1 

Na estrutura organizacional do CHUA, a UCIP 1 integra o DEUCI, que, adicionalmente, 

agrega um SUP, dotado de Centro de Trauma, em Faro, um Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica [SUMC], em Portimão, os quatro SUB do Algarve e os Serviços de Medicina In-

tensiva [SMI] 1 e 2, localizados em Faro e Portimão, respetivamente.  

Inserido na Unidade de Faro do CHUA, o SMI 1 inclui as seguintes unidades funcionais: 

• Sala de Emergência/Reanimação;  

• UCIP 1 (14 Camas de nível III); 

• Unidade de Cuidados Intermédios [UCInt] (10 Camas de nível I/II);  

• Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar [EEMIH];  

• Duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação [VMER] (Faro e Albufeira).  

A UCIP 1 assume a classificação de polivalente, dado que possui “a distribuição de 

case-mix e o conhecimento e recursos, técnicos e humanos, necessários ao tratamento do 

doente agudo grave, independentemente da sua tipologia” (MS, 2013a, p. 62). 

Importa ainda realçar que, de acordo com o paradigma europeu vigente, que estabe-

lece três níveis para as UCI (que podem coexistir na mesma unidade hospitalar), de acordo 

com o nível de cuidados prestados, as técnicas aplicadas e as valências disponíveis, a UCIP 

1 constitui uma unidade de nível III (grau máximo de diferenciação), que 

“Corresponde aos denominados Serviços de Medicina Intensiva/Unidades de Cui-

dados Intensivos, que devem ter, preferencialmente, quadros próprios ou, pelo 

menos, equipas funcionalmente dedicadas (médica e de enfermagem), assistência 

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

a possibilidade de acesso aos meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica, 

necessários; deve dispor ou implementar medidas de controlo contínuo de quali-

dade e ter programas de ensino e treino em cuidados intensivos; deve constituir 

o Serviço ou Unidade exigida aos hospitais com Urgência Polivalente.” (MS, 2013a, 

p. 58).  

1.2.1. Estrutura, recursos físicos e materiais da UCIP 1 

A UCIP 1 localiza-se no piso 2 do edifício principal da Unidade de Faro do CHUA, ins-

talada numa estrutura pré-fabricada, adjacente ao SUP, que foi acrescentada à estrutura 

do edifício principal. 

Neste mesmo piso, estão instalados serviços com intensa interligação com a unidade, 

nomeadamente o Serviço de Patologia Clínica, Serviço de Imunohemoterapia e Serviço de 

Radiologia, o que permite maior rapidez de acesso, sendo que, a transferência para o Bloco 

Operatório [BO], situado no piso 4 do mesmo edifício, é realizada com recurso a um ele-

vador dedicado, como preconizado (MS, 2013a).  
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Este serviço, que dispõe de luz natural em todos os espaços clínicos, tem, desde 2012, 

uma capacidade de 16 camas, ainda que, à data de início do Estágio 1, sobretudo, por 

carência de recursos humanos especializados, a lotação praticada fosse de 14 camas. Dis-

tribuídas por três espaços, contíguos mas distintos, existem 12 camas dispostas em open 

space, em torno de uma central de controlo, uma cama instalada em quarto fechado e 

uma outra cama, em instalações com possibilidade de operacionalização de isolamentos 

de quaisquer tipos (dispondo de antecâmera, WC dedicado e sistema de ar condicionado 

independente, com possibilidade de instituir pressão negativa, necessária ao isolamento 

respiratório, ou pressão positiva, permitindo o isolamento protetor dos restantes espaços 

da unidade).  

Todas as unidades estão adequadamente equipadas com os recursos materiais e tec-

nológicos recomendados, nomeadamente: rampa de oxigénio e vácuo para aspiração, mo-

nitor multiparâmetros, ventilador, que permite modalidades de ventilação invasiva e não 

invasiva, bombas infusoras (duas unidades adequadas às vias de administração endove-

nosa e uma adequada a administração por via entérica) e seringas perfusoras (mínimo de 

duas unidades). Além do que, todas possuem capacidade instalada para a realização de 

técnicas de substituição da função renal, com disponibilidade de fonte de água potável e 

saída para descarte de efluentes.  

Dependendo das necessidades específicas de cuidados, à monitorização mais utilizada, 

podem ser adicionados módulos complementares e equipamentos de monitorização espe-

cífica, concretamente, da pressão arterial invasiva, da pressão venosa central [PVC], da 

pressão intracraniana [PIC], do índice bispectral [BIS] ou de monitorização hemodinâmica 

pelo sistema PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output).  

O software informático de gestão clínica implementado é o B-ICU Care®, sendo que a 

forma como esta aplicação integra os dados (monitorizações, parâmetros ventilatórios, 

resultados analíticos e radiológicos) e possibilita o acesso à informação, torna a sua res-

posta intuitiva, prática e adequada às necessidades de planeamento e registo das áreas 

médica e de enfermagem. 

Realçamos, ainda, a disponibilidade do sistema de gestão automatizada da medicação, 

PyxisTM MedstationTM, que agrega diversos benefícios operacionais (restringe a mobilização 

de pessoal de enfermagem e farmácia em tarefas logísticas e administrativas, associadas 

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

na utilização do medicamento, por exigir a identificação do utilizador e monitorizar o acesso 

à medicação), clínicos (reduz o intervalo decorrido até à primeira dose pós prescrição, 

nomeadamente se fora do horário de funcionamento da farmácia) e financeiros (permite 

reunir informações das despesas por paciente e a otimização da gestão dos custos). Assim, 

a disponibilização direta e pontual de medicação, pelos serviços farmacêuticos, limita-se a 

alguns fármacos que, por serem de utilização menos frequente no contexto do serviço, não 

estão disponíveis no sistema. 
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A estrutura física da UCIP 1 integra, ainda, diversas áreas com funções não clínicas, 

nomeadamente, diversos gabinetes, sala multifunções, espaços de armazenamento, sala 

de sujos, copa e WCs. 

Na terceira semana do mês de novembro de 2020, dada a necessidade do aumento 

de camas, passaram a funcionar nas instalações, até agora descritas, os Cuidados Inten-

sivos [CI] dedicados ao tratamento de doentes críticos com doença por SARS-CoV-21. As-

sim, a prestação de CI à PSC, decorrente de outras condições de saúde, foi transferida 

para as instalações da UCInt, em localização adjacente à UCIP 1, passando para uma ca-

pacidade máxima de oito camas de nível III, sem disponibilidade de condições específicas 

para a implementação de determinados isolamentos, nomeadamente os isolamentos por 

gotículas. 

Enfatizamos que, esta reinstalação dos serviços e equipamentos, determinou necessi-

dades adicionais de ajuste e de reorganização das condições de trabalho e de redimensio-

namento da equipa multidisciplinar dedicada ao serviço, em particular da equipa de enfer-

magem. 

1.2.2. Recursos Humanos da UCIP 1 

Associado à sua categorização no nível III, a UCIP 1 está dotada de recursos humanos 

qualificados e em dedicação funcional, nas 24 horas do dia, em todos os dias do ano. 

Assim, a equipa multidisciplinar de saúde desta unidade é constituída por médicos, que 

integram o SMI e são, na sua maioria, detentores da subespecialidade de Medicina Inten-

siva, enfermeiros, assistentes operacionais e secretária clínica, integralmente dedicados à 

UCIP 1. Sempre que necessário, existe colaboração ou consultoria de profissionais externos 

à UCIP 1 e até ao SMI, nomeadamente médicos de outras especialidades clínicas e outros 

profissionais de saúde, com áreas de competência distintas, como Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia, Terapia da Fala, entre outras.  

Face ao estatuto de hospital universitário e à idoneidade formativa reconhecida ao 

CHUA, a UCIP 1 colabora na esfera da formação pré-graduada de estudantes de Enferma-

gem e Medicina, e da formação pós-graduada no âmbito da especialidade de Medicina 

Intensiva e pós-licenciaturas de especialidade e mestrados profissionais em Enfermagem. 

A equipa de enfermagem da UCIP 1 é constituída por 53 enfermeiros (32 enfermeiros 

de cuidados gerais e 20 EE, um dos quais a exercer funções de gestão). Os EE distribuem-

se da seguinte forma pelas diferentes áreas de especialidade em Enfermagem: 12 EE em 

EMC (um dos quais, na área específica de cuidados de enfermagem à PSC), cinco EE em 

Enfermagem de Reabilitação, dois EE em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e 

 

 
1 Severe Respiratory Acute Syndrome – Coronavírus 2 
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um EE em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Realçamos a subdotação de EE em 

EMC que, de acordo com o preconizado em parecer, de valor vinculativo, da Mesa do Co-

légio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica [MCEEMC] (OE, 2018a), deveriam 

ser 50% do total de enfermeiros da equipa do serviço. 

Pela necessidade de garantir cuidados de enfermagem em cenários distintos de CI 

polivalentes e CI COVID-19, a equipa viu-se reforçada pela mobilização de alguns enfer-

meiros, com experiência práxica em CI e que; à data, exerciam noutros serviços do CHUA 

ou noutras unidades de saúde, sob tutela da ARS Algarve.  

1.2.3. Análise da organização do trabalho da equipa de enfermagem e da 

produção de cuidados de saúde na UCIP 1 

A equipa de enfermagem está estruturada em cinco equipas, contemplando a presta-

ção de cuidados nas 24 horas, de todos os dias do ano, cuja constituição obedece a diversos 

critérios, entre os quais, a experiência profissional, a formação especializada e a experiên-

cia em áreas específicas da prática clínica, como sejam as terapêuticas de substituição da 

função renal.  

A organização habitual do trabalho de enfermagem, consiste na subdivisão do dia em 

três turnos (manhã: 8h-16h, tarde: 15h30-24h e Noite: 23h30-8h). No entanto, dada a 

evolução da pandemia COVID-192, foi adotada uma estruturação em dois turnos (manhã: 

8h-20h30 e noite: 20h-8h30), que integram as passagens de turno, nos períodos de so-

breposição entre eles. 

Usualmente, o enfermeiro responsável de turno é um EE, a quem compete a distribui-

ção do trabalho de enfermagem, no respetivo turno, de acordo com as especificidades dos 

doentes internados e a experiência dos enfermeiros escalados, acumulando as funções de 

gestão e liderança da equipa, com a prestação direta de cuidados. Contudo, esta função 

de chefia/coordenação da equipa, não é obrigatoriamente exercida por um EE em EMC, 

num serviço que conta com estes especialistas na sua equipa, que deveriam ser equitati-

vamente distribuídos pelos vários turnos, o que contraria o parecer, de valor vinculativo, 

da Mesa do Colégio desta especialidade (2018a).  

Dada a realidade da equipa, que se viu reforçada por elementos externos, com menor 

formação complementar, nesta área científica, e inexperiência de prestação de cuidados, 

neste contexto tão diferenciado e específico, verificou-se um incremento das necessidades 

de integração e tutoria. Necessariamente, estas circunstâncias representaram uma sobre-

carga de trabalho e uma atenção reforçada, na distribuição do trabalho pelos enfermeiros, 

em geral, e dos chefes de equipa, em particular.  

 

 
2 Corona Vírus Disease 2019 
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Enquadrado, em termos concetuais, pelo Modelo das Atividades de Vida, de Nancy 

Roper, adotado pela instituição, a metodologia subjacente à prestação de cuidados de en-

fermagem é o método individual de trabalho, embora sejam fomentados o trabalho em 

equipa e a entreajuda na equipa multidisciplinar.  

Respeitando recomendações da Norma para o Cálculo de Dotações Seguras em Cui-

dados de Enfermagem (OE, 2019b), para camas de nível III em UCI, o rácio Enfer-

meiro/Doente, era no mínimo 1:2. O número de enfermeiros escalados em cada turno, 

dependeu da taxa de ocupação e da complexidade dos doentes internados e foi determi-

nado de acordo com o cálculo da carga de trabalho de enfermagem, concretizado pela 

aplicação do instrumento de gestão Therapeutic Intervencion Scoring System-28 [TISS-

28], validado para a realidade portuguesa. No entanto, salientamos que, face à situação 

de exceção, determinada pela evolução pandémica vivenciada, verificaram-se, muito fre-

quentemente, necessidades de cuidados, que excederam os recursos disponíveis, empur-

rando estes rácios para razões significativamente dispares das ideais.  

Evidenciamos ainda a atividade da EEMIH, instituída no CHUA desde 2015 e sediada 

na UCIP 1, composta por médico e enfermeiro, com competências acrescidas em emer-

gência, que dá resposta a situações de emergência e deterioração clínica significativa e 

objetiva, de doentes a receber cuidados de saúde em qualquer dos serviços do hospital. 

Ocasionalmente, esta equipa, também pode ser contactada, visando funções de colabora-

ção e consultadoria.  

Aflorando a produção de cuidados, em 2020, a UCIP 1 registou uma taxa de ocupação 

de 40,4% (que evidencia um decréscimo de 47% comparativamente aos dados de 2019 e 

que não será, certamente, alheio às limitações impostas à circulação de pessoas e à sus-

pensão da atividade cirúrgica programada), com duração média dos internamentos de 20,3 

dias (diminuição de 8% face a 2019) e foram transferidas ou tiveram alta, desta unidade, 

248 pessoas (decréscimo de 15% relativamente a 2019). 

 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO CLÍNICO DO ESTÁGIO FINAL: SERVIÇO DE UR-

GÊNCIA POLIVALENTE 

Os SU, criados enquanto serviços de ação médica hospitalar pelo Despacho Normativo 

n.º 11/2002, constituem pilares estruturantes do Sistema Integrado de Emergência Médica 

[SIEM], criado pela publicação do Despacho n.º 10319/2014, que em articulação com as 

restantes estruturas deste sistema, nomeadamente o Instituto Nacional de Emergência 

Médica [INEM], que assume responsabilidade pelo transporte pré e inter-hospitalar, deter-

minam a qualidade dos cuidados de saúde disponibilizados às pessoas em situação de 

doença aguda (Rocha, 2020).  
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A Rede Pública de Urgência e Emergência, atualmente em vigor em Portugal, foi esta-

belecida pelo Despacho n.º 13427/2015 (MS, 2015e), corrigido pela Declaração de Retifi-

cação n.º 1032-A/2015 (MS, 2015a), em consonância com o Despacho Normativo n.º 

10319/2014 (MS, 2014), que definiu como objetivo uma cobertura de âmbito nacional, 

com um ordenamento de serviços alicerçado na densidade populacional e no distancia-

mento, em termos de tempo de acesso, que assegure, a todos os cidadãos, condições de 

acessibilidade a pontos da rede, em menos de 60 minutos.  

De acordo com a tipologia dos SU instituída, pelos Despachos n.º 727/2007 (MS, 2007) 

e n.º 10319/2014 (MS, 2014), sustentada em níveis de diferenciação técnica e na capaci-

dade de resposta, o SUP-CHUA, corresponde ao terceiro e mais diferenciado nível de aten-

dimento, integrando, na estrutura organizacional deste centro hospitalar, o DEUCI.  

Dispondo de todos os recursos necessários à assistência em qualquer situação de ur-

gência e emergência, este SUP assegura a disponibilização contínua e diferenciada de cui-

dados de saúde a toda a população da sua área de influência, na totalidade dos dias do 

ano, numa cobertura das 24 horas.  

Respeitando as exigências determinadas para o seu nível de diferenciação, patente na 

definição da Rede de Referenciação Hospitalar de Urgência e Emergência, este serviço está 

dotado de todas as valências de prestação de cuidados exigíveis aos SUMC (medicina in-

terna; cirurgia geral; ortopedia; anestesiologia; cardiologia; neurologia; oftalmologia; 

otorrinolaringologia; urologia; UCIP; BO; Imunohemoterapia; nefrologia, com diálise para 

situações agudas; imagiologia, com radiologia convencional, ecografia simples e TAC e 

patologia clínica) e ainda gastroenterologia, cardiologia de intervenção, cirurgia plástica e 

reconstrutiva, cirurgia vascular, neurocirurgia, imagiologia com angiografia digital e RMN, 

patologia clínica com toxicologia (DGS, 2001b). No entanto, este SUP consubstancia um 

exemplo de inconsistência entre a rede de urgência/emergência definida no Despacho n.º 

13427/2015 (MS, 2015e) e a Portaria n.º 82/2014, que classifica o CHUA, no grupo II, por 

não exercer a valência de cirurgia cardiotorácica, considerada uma das valências incluídas 

na capacidade de resposta dos SUP, de acordo com o constante no Despacho n.º 

10319/2014 (ERS, 2016).  

Neste ponto realçamos que, uma vez que este foi o contexto de desenvolvimento do 

Estágio Final, substancialmente mais longo na sua duração e essencial na construção e 

consolidação das competências visadas pela realização deste mestrado, sentimos necessi-

dade de compreender melhor a temática da procura dos cuidados de saúde urgentes em 

Portugal, pelo que realizámos uma breve revisão de literatura.  

1.3.1. Estrutura, recursos físicos e materiais do SUP-CHUA 

O SUP-CHUA situa-se na ala poente do piso 2 do edifício principal da unidade hospitalar 

de Faro, tendo acesso direto e facilitado a utentes provenientes do exterior. Localizados 
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neste mesmo piso encontram-se outros serviços intimamente interligados ao SUP, nome-

adamente, o Serviço de Patologia Clínica, o Serviço de Imunohemoterapia, o Serviço de 

Radiologia, a UCInt e a UCIP 1, o que promove celeridade no acesso, e situado no piso 4 

do mesmo edifício, o BO Central, que, de acordo com o preconizado, é acedido por recurso 

a um elevador dedicado (MS, 2013a). 

A organização do serviço está estruturada em três áreas distintas de intervenção, no-

meadamente, área administrativa, área de prestação de cuidados e área de apoio (CHUA, 

s.d., 2007). No decurso do último ano, e devido ao cenário imposto pelo atual contexto 

pandémico, foi necessária a reestruturação dos circuitos de admissão e atendimento dos 

utentes no SUP do CHUA, contemplando um circuito externo com capacidade para triar e 

tratar utentes suspeitos ou confirmados de infeção por SARS-CoV-2.  

No seguimento das recomendações da DGS (2007), a área de prestação de cuidados 

de saúde está organizada em diversos setores, nomeadamente: três salas de espera (tri-

agem e verdes-azuis, amarelos-laranjas e especialidades cirúrgicas), gabinete de triagem, 

sala de emergência/reanimação e respetiva antecâmara, balcão médico-cirúrgico 1 (balcão 

de enfermagem, nas salas 3 e 4, e balcão médico, nas salas 5 e 6), trauma (sala 7), 

cirurgia (sala 9), ortopedia (sala 11), otorrinolaringologia e oftalmologia (sala 8) e unidade 

de decisão clínica (unidade de reanimação, OBS, internamento em SO e balcão médico-

cirúrgico 2) e UCInt. 

O circuito do utente que recorre ao SUP do CHUA inicia-se com a efetivação da inscri-

ção na admissão de doentes, que será seguida pelo primeiro contato com um profissional 

de saúde, na sala de triagem.  

Respeitando o protocolo de Triagem de Manchester, cuja implementação em serviços 

de urgência do SNS português é obrigatória desde 2014 (Artigo 12º do Despacho n.º 

10319/2014), um enfermeiro efetiva uma primeira análise célere e segura, que visa ori-

entar a tomada de decisão, nomeadamente em termos da priorização do nível de urgência, 

que determina o encaminhamento do utente para a área do SUP considerada mais ade-

quada à continuidade do atendimento, que a sua situação particular de saúde requer 

(CHUA, s.d.). No momento imediatamente após a triagem de Manchester, as mulheres 

grávidas admitidas são desviadas para o circuito de atendimento específico, na urgência 

de obstetrícia, integrado no Departamento de Saúde da Mulher e da Criança, situado no 

piso 5 do edifício principal do CHUA. 

Salienta-se ainda que no SUP-CHUA estão implementadas Vias Verdes, enquanto  

“circuitos de encaminhamento, com componentes extra e intra-hospitalares, que 

visam a sistematização dos passos, dos procedimentos e das responsabilidades 

ao longo de uma cadeia de cuidados que, pela sua natureza, beneficiam em ter-

mos de mortalidade e morbilidade de uma abordagem estruturada e precoce” 

(Grupo Português de Triagem [GPT], s.d., p.2). 
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Na atualidade, encontram-se operacionalizadas, partindo da sua identificação precoce 

na Triagem de Manchester, as Vias Verdes Acidente Vascular Cerebral, Coronária e Sépsis 

(GPT, s.d.). Persiste uma lacuna em termos da implementação da Via Verde Trauma e na 

concretização de equipas de trauma na rede hospitalar, que não é exclusiva do SUP do 

CHUA (MS, 2021a), no entanto, em cumprimento do disposto no artigo 17º do Despacho 

n.º 10319/2014 (MS, 2014), este SUP assume a sua responsabilidade no âmbito da pa-

dronização da abordagem e tratamento dos utentes vítimas de trauma de média e grande 

severidade. Neste sentido, a sala de trauma, em funcionamento desde setembro de 2013, 

partilha o espaço da sala de emergência, dispondo de todos os recursos fundamentais para 

a resposta a ocorrências resultantes de “impactos de alta cinética, como acidentes de via-

ção ou quedas, assegurando o tratamento rápido e seguro de doentes com traumatismos 

de diversas ordens, nomeadamente do crânio ou da coluna, bem como doentes politrau-

matizados” (PlanetAlgarve, 2013).  

A sala de emergência, que constituiu o cenário primordial do desenvolvimento do Es-

tágio Final, constitui a interface entre a emergência pré-hospitalar e a urgência hospitalar, 

constituindo-se como área essencial na adequada abordagem do doente emergente, grave 

e crítico, com condições para suporte avançado de vida (ACSS, 2019). Estrategicamente 

situada em área contígua à sala de triagem, na zona de entrada do SUP, é composta por 

uma antecâmara, atualmente destinada ao atendimento inicial dos utentes sinalizados para 

atendimento emergente no âmbito das vias verdes, e uma sala principal, que dispõe de 

três unidades de atendimento a PSC, com necessidade emergente de cuidados de saúde. 

Decorrente da diferenciação crescente dos cuidados prestados, a utilização destas uni-

dades, transcende a realização de reanimação cardiorrespiratória, vocacionando-as para 

avaliação e estabilização. Congruentemente, estão adequadamente equipadas com os re-

cursos materiais e tecnológicos preconizados nas Recomendações Técnicas para a Sala de 

Emergência (ACSS, 2019), nomeadamente: camas hidráulicas, rampa de oxigénio e vácuo 

para aspiração, monitor multiparâmetros, bomba e seringas perfusoras, adequadas à ad-

ministração de terapêutica por via endovenosa, e, em duas destas unidades, ventilador, 

que permite modalidades de ventilação invasiva e não invasiva. Salientamos que, apenas 

duas destas unidades, permitem o acesso ao utente nos 360º e, em termos de capacidade 

de monitorização, regista-se a carência de módulos de capnografia, essenciais à otimização 

da ventilação mecânica invasiva. Sublinhamos ainda a não utilização de campainha/sirene 

acionada a partir da entrada, de ativação da equipa alocada à prestação de cuidados nesta 

área concreta, o que contraria as recomendações técnicas acima referidas (ACSS, 2019) 

e, simultaneamente, o constante no parecer n.º 14/2018 retificado da MCEEMC (OE, 

2018a). 

Em termos de equipamentos estão ainda disponíveis nesta área de emergência/reani-

mação: equipamento de mobilização de utentes vítimas de trauma (como planos duros, 

estabilizadores de cabeça, colares cervicais, cintos aranha e cintas pélvicas), dois carros 
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de urgência, com a composição preconizada pela DGS (2011a), diversos kits de procedi-

mento, que permitem otimizar a prestação de cuidados em contexto emergente (como kit 

de parto, de colocação de cateter venoso central, de colocação de linha arterial e de dre-

nagem torácica), videolaringoscópio, eletrocardiógrafo, desfibrilhador, ecógrafo e equipa-

mento analisador de gasimetria arterial. O material de transporte intra-hospitalar do do-

ente crítico também está alocado a esta sala de prestação de cuidados emergentes, no-

meadamente as malas de transporte, monitor de transporte, balas de oxigénio e ventila-

dor/soprador.  

Caso a situação clínica particular do utente emergente, determine necessidades assis-

tenciais que ultrapassem a capacidade de resposta do SUP-CHUA, operacionaliza-se a 

transferência inter-hospitalar, de acordo com a articulação definida com os hospitais de 

referência e com recurso aos meios de transporte adequados, com possibilidade de apoio 

do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica do INEM. 

Para os restantes utentes admitidos, os balcões médico-cirúrgicos 1 e 2 disponibilizam 

atendimento nas diversas áreas médicas e cirúrgicas. O balcão médico-cirúrgico 1 está 

vocacionado para a prestação de cuidados a utentes com capacidade para deambular ou 

permanecer na posição de sentado (CHUA, s.d.). Sendo que, o balcão médico-cirúrgico 2 

se diferencia, essencialmente, por estar direcionado para a prestação de cuidados de saúde 

urgentes, a utentes com necessidade de oxigenoterapia e/ou maior nível de dependência 

funcional, decorrente da sua situação aguda ou crónica, determinando a sua instalação em 

maca e um nível mais elevado de vigilância (CHUA, s.d.). 

Na área de decisão clínica, estruturada em open space, com uma disposição circular 

de 32 unidades de tratamento de doentes, organizam-se sequencialmente duas unidades 

essencialmente dedicadas a necessidades de reanimação, quatro unidades de observação 

(com capacidade de monitorização hemodinâmica), cinco unidades de internamento em 

serviço de observação [SO], em que os utentes permanecem ao cuidado da especialidade 

médica adequada, a aguardar vaga nos serviços de internamento, e 21 unidades destina-

das ao tratamento de utentes alocados a atendimento no balcão médico-cirúrgico 2.  

Excluindo doentes que necessitem de cuidados emergentes, o balcão de cirurgia geral 

é orientado para a prestação de cuidados a utentes com patologia do foro cirúrgico, dis-

pondo de uma sala de pequena cirurgia, com possibilidade de realização de cuidados a 

feridas, nomeadamente com necessidade de sutura, e o balcão de ortopedia, que dá res-

posta no âmbito de patologias deste foro, designadamente as lesões osteoarticulares trau-

máticas. Estes balcões do SUP-CHUA acumulam funções de apoio às especialidades de 

otorrinolaringologia, oftalmologia e neurocirurgia (CHUA, s.d.). 

Decorrente da elevada afluência e da consequente dilatação dos tempos de espera, as 

capacidades físicas deste SUP são frequentemente excedidas, o que determina que, exce-

cionalmente, os utentes em atendimento no serviço possam ser distribuídos ao longo do 
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corredor. Estas situações, infelizmente transversais a numerosos serviços de urgên-

cia/emergência espalhados por todo o mundo, acarretam complexos desafios, inerentes à 

prestação de cuidados de saúde em áreas de cuidados não convencionais. Estas condições 

deficitárias de prestação de cuidados determinam relevantes constrangimentos, em termos 

de compromisso da qualidade dos cuidados percecionados pelos utentes, nomeadamente 

em matéria de privacidade, conforto, vigilância, comunicação com os profissionais de sa-

úde e menor rigor no respeito pelas precauções básicas de controlo de infeções, com custos 

reflexos em termos de aumento das infeções associadas aos cuidados de saúde [IACS] (B. 

B. Chang et al., 2016). 

Ainda que, na realidade, disponha de uma equipa de profissionais em dedicação ex-

clusiva, a UCInt integra estruturalmente o SUP-CHUA. Dispõe de 10 camas de nível II 

(conforme classificação da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos), vocacionadas para 

a prestação de cuidados a utentes em situação crítica, com necessidade de monitorização 

multiorgânica e de suporte de uma única função orgânica, sem necessidade previsível de 

ventilação mecânica invasiva (República Portuguesa, 2017) e respeita as Recomendações 

Técnicas para Instalações de UCIs (ACSS, 2013), para o seu nível de diferenciação.  

Desde março de 2020 até à atualidade, a situação pandémica vivenciada, determinou 

a necessidade de reajuste das capacidades de atendimento instaladas. Consequentemente, 

através da instalação de contentores móveis, foi criado um circuito externo ao edifício, 

dedicado ao encaminhamento e tratamento de utentes suspeitos ou confirmados de infeção 

por SARS-CoV-2, estruturado em duas áreas de decisão clínica, diferenciadas pelo nível de 

dependência funcional do utente. As necessidades impostas pelo evoluir da pandemia, em 

vagas sucessivas, exigiram a frequente reinstalação de serviços e equipamentos, que fo-

ram sendo alocados a diferentes áreas, no seio das instalações do SUP-CHUA, e a reorga-

nização das condições de prestação de cuidados de saúde, que determinou a necessidade 

de redimensionamento da equipa multidisciplinar dedicada ao serviço. 

Em matéria de softwares informáticos de gestão de informação clínica, implementados 

neste SUP, constata-se a utilização do ALERT® (desenvolvido pela empresa ALERT) para 

os utentes em episódio de urgência e o SClínico® (desenvolvido pelos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, SPMS), para a gestão da informação dos utentes já em processo 

de internamento, além de outros que permitem a interface com diversos serviços de apoio, 

nomeadamente, Synapse® (imagiologia), Clindata® (imunohemoterapia) e GHAF® (farmá-

cia), entre outros. 

Realça-se, ainda, a disponibilidade de três unidades do sistema de gestão automati-

zada de medicação, PyxisTM MedstationTM, que conjuga diversos benefícios operacionais, já 

descritos.  
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1.3.2. Recursos Humanos do SUP-CHUA 

A equipa multidisciplinar de profissionais de saúde do SUP-CHUA integra médicos, en-

fermeiros, assistentes operacionais, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, entre 

outros, cuja atividade profissional contribui para o desejado trabalho em equipa, visando 

a prestação de cuidados de saúde especializados, de caráter urgente ou emergente. 

Este serviço clínico possui um quadro específico de enfermeiros e de assistentes ope-

racionais, sendo que, á semelhança da maioria dos SU nacionais, o mesmo não se verifica 

relativamente aos profissionais da carreira médica, que nele prestam cuidados. Esta reali-

dade vem contrariar disposições plasmadas em múltiplos despachos normativos publicados 

nas últimas décadas (Despacho n.º 11/2002; Despacho n.º 47/SEAS/2006; Despacho n.º 

10319/2014). 

A equipa de enfermagem do SUP-CHUA, é constituída por 86 enfermeiros (76 enfer-

meiros de cuidados gerais e 10 EE, um dos quais a exercer exclusivamente funções de 

gestão). Os EE distribuem-se da seguinte forma, pelas diferentes áreas de especialidade 

em enfermagem: quatro EE em EMC (um dos quais na área específica de cuidados de 

enfermagem à PSC), um EE em Enfermagem de Reabilitação (em funções de gestão) e 

cinco EE em Enfermagem Comunitária.  

No período de realização do Estágio Final, estavam em processo de formação, com a 

realização de cursos de especialização em enfermagem, oito enfermeiros da equipa do 

SUP-CHUA, entre os quais, seis frequentam cursos de especialização em EMC-PSC, e dois 

o curso de especialização em Enfermagem Comunitária, Área de Enfermagem de Saúde 

Comunitária e de Saúde Pública. Ainda que estes profissionais, caso permaneçam na pres-

tação de cuidados neste SUP, venham contribuir para aumentar o rácio de enfermeiros 

especialistas, salienta-se que, ainda assim, subsistirá a subdotação de enfermeiros espe-

cialistas em EMC, atualmente verificada, face ao preconizado pelo Despacho 10319/2014 

(MS, 2014): 

“a formação e o currículo de, pelo menos 50% dos profissionais nas equipas de 

atendimento da Rede, em exercício em qualquer um momento, nos SUB, no SUMC 

e no SUP devem contemplar, relativamente aos Enfermeiros: competências espe-

cíficas do Enfermeiro Especialista em enfermagem de pessoa em situação crítica, 

atribuída pela Ordem dos Enfermeiros” (MS, 2014, p. 20677).  

Relativamente aos cuidados prestados pela área médica, persiste, neste SUP, o modelo 

clássico de atendimento realizado por médicos de diversos serviços e especialidades, que 

nele desenvolvem 12-24 horas do seu horário semanal, em dependência funcional da di-

reção dos departamentos clínicos que integram, ou uma significativa componente destes 

profissionais em regime de prestação de serviços. A subsistência deste modelo clássico de 

recursos humanos, determina heterogeneidade e limitação na formação e treino em com-

petências relacionadas com a emergência médica (nomeadamente suporte avançado de 
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vida [SAV] e trauma), menor sensibilização para os indicadores de qualidade em contexto 

de SU e que o diretor de serviço do SUP não tenha autoridade direta na liderança dos 

elementos da carreira médica a exercer neste serviço (Ramos & Paiva, 2017).  

1.3.3. Análise da organização do trabalho da equipa de enfermagem e da 

produção de cuidados de saúde no SUP-CHUA 

Os profissionais de saúde que, exercem em contexto de SU, necessitam desenvolver 

aptidões que lhes permitam a integração num cenário significativamente dinâmico, em 

constante transformação, que exige capacidade de multitarefa, em resposta às numerosas 

solicitações e pressões, que requerem treino em equipa, desenvolvendo competências na 

área da resolução de conflitos, mas que pode, simultaneamente ser fonte de realização, 

caso se estabeleça uma relação equilibrada entre os profissionais e a instituição, em que 

cada um alcance a satisfação das suas necessidades, desenvolvendo um sentimento de 

pertença face à organização (Brazão et al., 2016). 

O método de trabalho implementado neste SUP é o método individual (ou total patient 

care), em que cada enfermeiro é responsável pela prestação total de cuidados a um ou 

mais utentes, no decurso da sua permanência no setor de prestação de cuidados a que 

está alocado, ao longo do seu turno de trabalho (Verde, 2013). Enquanto método de tra-

balho holístico, centrado na pessoa, promove cuidados orientados segundo uma metodo-

logia científica, direcionados para o reconhecimento das necessidades, a identificação de 

prioridades, planeamento, execução e avaliação de resultados (Verde, 2013). Sendo que, 

o método de trabalho adotado, não representa em si mesmo um modelo de exercício pro-

fissional, mas sim uma ferramenta para lhe dar forma (Verde, 2013), é, simultaneamente, 

fomentado o trabalho em equipa, incentivando a interajuda entre enfermeiros alocados ao 

mesmo setor de prestação de cuidados ou mesmo intersectorial, sempre que as circuns-

tâncias o justifiquem. É ainda considerado essencial, o envolvimento da família, promo-

vendo-se uma parceria de cuidados entre utente/família e a equipa de profissionais de 

saúde (CHUA, s.d.).  

Assim enquadrada, a equipa de enfermagem está estruturada em 5 equipas, contem-

plando a prestação de cuidados nas 24 horas, de todos os dias do ano, cuja constituição 

obedece a diversos critérios, entre os quais, a experiência profissional, a formação especi-

alizada e a experiência em áreas específicas da prática clínica, como seja a triagem de 

Manchester e a sala de emergência.  

A organização do trabalho de enfermagem, ao longo das 24 horas, dá-se tipicamente 

na subdivisão em três turnos (manhã: 8h-16h, tarde: 15h30-24h e noite: 23h30-8h30), 

sendo que, fruto da evolução da pandemia por SARSCOV 2, ainda coexistem horários es-

truturados em dois turnos (manhã: 8h-20h30 e noite: 20h-8h30), que, nos períodos de 

sobreposição, integram os períodos de passagem de turno. 
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De acordo com o Regulamento n.º 743/2019 (OE, 2019b), que efetiva a Norma para 

o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem, reforçando o Parecer 

14/2018 (OE, 2018a), os distintos postos de trabalho de enfermagem do SU devem con-

templar a alocação de enfermeiros em número suficiente, com as competências recomen-

dadas, para responder às necessidades em cuidados da população da sua área de abran-

gência, estabelecidas em função da casuística e dos fluxos de procura. Neste sentido, a 

distribuição dos enfermeiros por turno é, habitualmente, de 15 enfermeiros no turno da 

manhã (somam-se a este número, nos dias úteis, dois enfermeiros em funções de gestão), 

13 no turno da tarde e 12 no turno da noite. Considerados separadamente, por integrarem 

uma equipa exclusivamente dedicada à prestação de cuidados na UCInt, acresce a estes 

números, a alocação de três enfermeiros, em cada um dos turnos. 

Todavia, não podemos deixar de considerar a reivindicação, já antiga, da reiterada 

insuficiência destas dotações, com a crescente sensação de rutura total nos SU hospitala-

res, que o SUP-CHUA certamente partilha com muitos dos serviços seus congéneres, e 

que, recentemente, determinou o pedido de escusa de responsabilidade de 65 enfermeiros 

da equipa deste serviço, que alegaram falta de condições de trabalho e escassez de recur-

sos humanos (Sul Informação, 2021). Esta ideia é corroborada pela recente tomada de 

posição da Ordem dos Enfermeiros [OE], relativa ao défice de dotações seguras que per-

siste no SNS, ao afirmar que, entre os países da OCDE, Portugal é o que manifesta o menor 

rácio de enfermeiros, situação ainda agravada pela pandemia COVID 19, consubstanciando 

o maior desequilíbrio no seio das equipas multidisciplinares, nos contextos hospitalares 

(OE, 2021).  

Em termos de formação preconizada para os enfermeiros que exercem funções em 

SU, o Artigo 21º do Despacho n.º 10319/2014, define que, obrigatoriamente, deve con-

templar formação em SAV e que 50% destes profissionais devem ser detentores de for-

mação em Suporte Avançado de Vida em Trauma, Ventilação e Controle Hemodinâmico, 

Transporte de Doentes Críticos, Vias Verdes, Comunicação e Relacionamento em Equipa, 

Gestão de Stress e de Conflitos, Comunicação do Risco e Transmissão de Más Notícias. 

Ainda que não consigamos assegurar o estrito respeito destes rácios de formação no seio 

da equipa de enfermagem do SUP-CHUA, este serviço promove, com base no diagnóstico 

de necessidades, a realização de ações de formação em serviço e pelo Núcleo de Formação 

e Investigação em Enfermagem (NFIE).  

No cumprimento da implementação imperativa de sistemas de triagem de prioridades 

no SU, qualquer que seja o seu nível (Despacho n.º 10319/2014 e Despacho n.º 

1057/2015), o SUP-CHUA tem contemplado, nas 24 horas, um posto de trabalho de en-

fermagem dedicado à implementação do Protocolo de Triagem de Manchester. Esta classi-

ficação de prioridade, baseada em probabilidade de risco clínico, que integra nos seus 

protocolos as vias verdes, garante o encaminhamento do utente que recorre ao SU, de 

acordo com normas perfeitamente definidas e padronizadas, para atendimento no sector 
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adequado, com a logística e pelos profissionais mais habilitados, com a maior celeridade 

possível (MS, 2015a). A dotação, perfil e capacitação formativa dos enfermeiros, alocados 

a este sector da prestação de cuidados, respeita o previsto pela Norma 002/2018 (DGS, 

2018b). Para assegurar a qualidade da triagem realizada e de acordo com o preconizado 

pelo Despacho n.º 1057/2015 (MS, 2015d), esta atividade de enfermagem é alvo de au-

ditorias internas mensais, realizadas por enfermeiros devidamente credenciados para o 

efeito, e auditorias anuais externas, sob responsabilidade do GPT. Pela relevância que re-

conhecemos a esta intervenção de enfermagem, na eficiência da priorização, encaminha-

mento e prestação de cuidados, realizámos uma breve revisão de literatura, com o intuito 

de aprofundar o nosso conhecimento sobre a temática. 

A necessidade e cuidados específicos em sala de emergência, reanimação ou ressus-

citação não obedece a fluxos perfeitamente controláveis, pelo que, em conformidade com 

parecer da OE (2018a), neste SUP, corresponde a um posto de trabalho, garantindo o 

desejável estado de prontidão, requerido para atuação imediata, não dependendo de subs-

tituição, numa área distinta da prestação de cuidados. Na equipa do SUP-CHUA, o número 

de EE em EMC é claramente insuficiente para assumir a recomendação da OE (2018a), no 

parecer acima referido, ao afirmar que, este será o profissional de enfermagem, detentor 

do conjunto de competências adequadas para dar resposta às necessidades de cuidados 

em contexto de sala de reanimação. Ainda assim, este serviço respeita as indicações da 

Circular Normativa 002/2018, dado que, os enfermeiros adstritos à prestação de cuidados 

diferenciados neste sector, são detentores de formação especializada, da responsabilidade 

da instituição, que os capacita para a resposta célere e eficaz a situações, quer de origem 

interna, quer decorrentes da área de triagem.  

Em geral, o enfermeiro responsável de turno é o chefe da equipa escalada, sendo na 

maioria das situações um EE, com função de coordenação funcional do turno, em termos 

de gestão de recursos humanos e materiais. Reconhecemos que, embora longe do dese-

jável e preconizado, pelo reduzido número de EE na equipa do SUP-CHUA, a atribuição 

desta função de chefia de equipa de enfermagem respeita, o mais possível, as orientações 

veiculadas por pareceres da OE (OE 2015b, 2017d). Em complementaridade às funções do 

enfermeiro coordenador do serviço, que substitui nos períodos em que não está presente, 

e visando fomentar a eficiência dos cuidados prestados e a promoção do trabalho em 

equipa, realiza a distribuição do trabalho de enfermagem para o respetivo turno, de acordo 

com as especificidades dos setores de prestação de cuidados e a experiência dos enfer-

meiros escalados, e antecipa necessidades previstas para o turno seguinte. Às funções de 

gestão e liderança da equipa, acresce, no turno da noite, a prestação direta de cuidados, 

habitualmente na sala de emergência.  

A recente necessidade de adaptabilidade do serviço e dos seus profissionais à situação 

de exceção, imposta pelo contexto pandémico, determinou a reafectação de meios, criando 

constrangimentos na capacidade de resposta, em áreas assistenciais cuja atividade não foi 
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suspensa, nomeadamente pelo maior consumo de tempo associado ao cumprimento das 

medidas de proteção epidemiológica na prestação de cuidados (CHUA, 2021). Estas restri-

ções, que também determinaram a necessidade de reforço da equipa, por elementos ex-

ternos ao serviço ou recentemente admitidos no próprio CHUA, implicaram o incremento 

das necessidades de integração e tutoria, que reconhecemos constituírem sobrecarga adi-

cional de trabalho e exigirem uma atenção reforçada na distribuição do trabalho, por parte 

dos Enfermeiros desta unidade, em geral, e dos chefes de equipa, em particular.  

Abordando brevemente a produção de cuidados, no ano de 2020, verificou-se uma 

redução significativa do número total de atendimentos urgentes, em todas as estruturas 

assistenciais dos SU do CHUA, com destaque para os SUB, que registaram uma diminuição 

de 29,8%, comparativamente a 2019 (CHUA, 2021). Realça-se o aumento de 25% no 

número de atendimentos urgentes com internamento e o crescimento, em cerca de 7%, 

de episódios triados com prioridades inferiores (verde, azul e branco), o que revela a di-

minuição da capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, na gestão destes 

episódios de natureza menos complexa (CHUA, 2021).  

De acordo com os dados de monitorização da atividade dos SU, disponibilizados online 

pelo SNS, no decurso do ano de 2020, o SUP-CHUA (único serviço de urgência desta tipo-

logia na área de abrangência da ARS Algarve), registou um total de 88253 episódios de 

urgência, dos quais 49% são classificados, de acordo com a Triagem de Manchester, como 

não urgentes, comparativamente com uma média nacional, de 44%, quando se conside-

ram todas as tipologias de serviços de urgência, e de 50%, quando considerada a média 

nacional para os SUP. 
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2. INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR  

 

Os SU espelham as mudanças registadas no comportamento da sociedade, em que a 

qualidade consubstancia uma exigência incontornável dos seus utilizadores. Nesta esfera 

específica de cuidados de saúde, o enfermeiro assume um papel privilegiado, de enorme 

proximidade com o utente, em todas as fases da sua progressão pelos diversos setores de 

atendimento.  

Consideramos que as atividades de enfermagem orientadas para a promoção da co-

municação com os familiares/pessoas significativas, com potencial de contribuir para a 

promoção da sua satisfação, consubstanciam ganhos em saúde, tal como definidos nas 

várias edições dos PNS, uma vez que contribuem para a “redução do sofrimento evitável 

e melhoria da qualidade de vida, relacionada ou condicionada pela saúde” (MS, 2012, p. 

2). 

Reconhecemos, a esta IPM, enquanto ferramenta de melhoria contínua da qualidade 

dos cuidados de enfermagem, a possibilidade de exercer um papel transformador do am-

biente, naturalmente stressante, inerente ao tipo de unidade específica, num cenário me-

nos ameaçador e mais humanizado, de que beneficiarão todos os envolvidos. Em particu-

lar, a evolução da postura da equipa de enfermagem do SUP-CHUA, promove a qualificação 

do acolhimento e comunicação com a família/pessoa significativa dos utentes assistidos 

neste serviço, com reflexo no incremento da satisfação do utente e família e, simultanea-

mente, das condições de trabalho dos profissionais. 

Esta IPM, integra-se no âmbito do projeto já́ em curso neste SUP, o Gabinete de Aco-

lhimento do Serviço de Urgência [GASU] (que não existia à data do interesse inicial pelo 

tema), ao qual pretende fornecer aporte de enquadramento conceptual, reflexão suple-

mentar e sugestões de melhoria, enquadradas no eixo estratégico de Melhoria da Quali-

dade nos Serviços de Saúde, do PNS, revisão e extensão a 2020 (prorrogado no ano de 

2021, pelo Despacho n.º 4834/2021), e congruentes com a postura da OE, de estímulo ao 

desenvolvimento de projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enferma-

gem. 

Neste âmbito, a aprendizagem baseada em projetos implica formulação de questões 

pelo seu autor, que com base no seu conhecimento prévio, se vai movimentar, interagindo 

com situações desconhecidas, para se apropriar de conhecimento específico, gerado pelas 

perturbações que esses conflitos introduzem no seu sistema prévio de significações (Buss 

& Macedanz, 2017). Assim, no nosso entendimento, a metodologia de projeto (Ruivo & 

Ferrito, 2010) serve na perfeição os objetivos preconizados para o desenvolvimento de um 
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projeto da natureza deste, uma vez que promove a apropriação de novos conhecimentos, 

subjacentes às aprendizagens académicas em contexto profissional, que objetivam a pros-

secução de competências específicas, com apoio da experimentação prática e na vivência 

intelectual, sensorial e emocional do conhecimento.  

Visando a estruturação e a organização do processo conducente à sua implementação, 

refletido agora na sua descrição, adotámos a metodologia de projeto, que prevê as seguin-

tes etapas: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento, execução, ava-

liação e divulgação dos resultados (Ruivo & Ferrito, 2010). Na estruturação de cada uma 

das etapas tivemos, ainda, em conta as recomendações de Imperatori e Giraldes (1993), 

relativas ao planeamento em saúde. Salientamos ainda que, uma vez que as situações a 

vivenciar eram desconhecidas, a produção do conhecimento revestiu-se de marcada im-

previsibilidade, pelo que, a elaboração inicial de um projeto de aprendizagem, se transfor-

mou num processo dinâmico, que nos exigiu, ao longo de todo o seu trajeto de implemen-

tação, uma atitude constantemente focada em repensar e reestruturar a sua idealização 

inicial.  
 

2.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL DA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MA-

JOR 

Focados na reflexão do cuidado à pessoa, em contexto de assistência em SU, em par-

ticular à PSC, e assumindo que, abraçar a plenitude do cuidar o ser humano, implica cuidar 

da sua família, enquanto unidade social dele indissociável, realizamos, neste ponto do pre-

sente relatório, uma abordagem teórico-reflexiva, que pretende apresentar o essencial da 

Teoria de Joyce Travelbee, enquadrando o seu Modelo de Relação Pessoa-a-Pessoa, en-

quanto referencial teórico-metodológico de cuidado à família, da abordagem da comunica-

ção em contexto de SU e da qualidade e satisfação em saúde.  

2.1.1. Modelo de Relação Pessoa-a-Pessoa de Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee, nasceu em 1926 e concluiu a sua formação básica em Enfermagem 

em 1946. Faleceu em 1973, aos 47 anos de idade, e apesar da sua breve existência, 

contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da profissão de enfermagem, com 

importantes aportes nas áreas da psiquiatria, educação e escrita (Tomey, 2004).  

No desenvolvimento da sua teoria, Travelbee denota forte influência do catolicismo, 

que se manifesta na relevância que atribuiu ao cuidado espiritual disponibilizado pela en-

fermeira à pessoa, objeto dos seus cuidados, reivindicando, de certa forma, uma “revolu-

ção humanística” da Enfermagem, recentrando o seu foco na função de cuidar (Tomey, 

2004). Reconhecem-se, ainda, prováveis influências das teorias das relações interpessoais 

de Hildegard Peplau e Jean Orlando (Parola et al., 2020), sua orientadora de mestrado, 
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patentes na premissa de que existe interação entre a enfermeira e o doente e pela forma 

como define a Enfermagem, que assumiu ser “um processo interpessoal através do qual o 

profissional de enfermagem auxilia um indivíduo, família ou comunidade na prevenção ou 

a lidar com a experiência de doença e do sofrimento e, se necessário, encontrar algum 

sentido nestas experiências” (Travelbee, 1971, citada por Tomey, 2004, p. 468). Estas 

relações intencionais entre o enfermeiro e a pessoa ou a família constituem intervenções 

terapêuticas essenciais (Travelbee, 1963, 1964). Representam um conceito fundamental 

na práxis de enfermagem e constituem um valioso recurso na vivência de crises ou tran-

sições, visando resultados positivos para o sujeito, como seja o desenvolvimento de estra-

tégias eficazes de coping (Parola et al., 2020). 

A compreensão do modelo, desta teórica de enfermagem, implica o conhecimento da 

congruência e relação entre os seus diversos conceitos centrais, resumidos imediatamente 

abaixo, na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Conceitos e definições do Modelo de Relação Pessoa-a-Pessoa, de Joyce Travelbee 
Fonte: adaptado de Tomey, 2004 

Considerando as escolas de pensamento em Enfermagem, este modelo teórico inclui-

se nas grandes teorias, sendo tipificado como uma Teoria da Interação (Shelton, 2016). 

Em termos de enquadramento conceptual, incluído no paradigma da totalidade, e do qual 
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já referimos o conceito de enfermagem, interessa conhecer ainda as definições que Tra-

velbee adota para os restantes fenómenos de interesse: pessoa, saúde e ambiente (me-

taparadigma da enfermagem) (Shelton, 2016; Parola et al., 2020). A pessoa é definida, 

por esta teórica, como um ser humano, natureza simultaneamente partilhada pelo enfer-

meiro e pelo doente (Tomey, 2004). Para a autora, a saúde é definida por parâmetros 

subjetivos (assumida como um estado de bem-estar idiossincrático de cada pessoa, con-

cordante com a sua autoapreciação da condição emocional, espiritual e física) e objetivos 

(que se consubstancia pela inexistência de doença reconhecível por observação física, con-

trole analítico, ou atestada por um médico, em termos espirituais ou psicológicos) (Tomey, 

2004; Shelton, 2016). O ambiente não é claramente definido na teoria de Travelbee (To-

mey, 2004; Parola et al., 2020), que define a condição humana e as vivências experienci-

adas pelo ser humano, como esperança, dor e sofrimento, que se podem assumir em se-

melhança ao conceito omisso de ambiente (Tomey, 2004).  

Com base numa metodologia indutiva, Joyce Travelbee propõe o Modelo de Relação 

Pessoa-a-Pessoa (esquematicamente representado na Figura 2), que simboliza a interação 

entre o enfermeiro e o ser humano doente. Progredindo desde um primeiro encontro, em 

que os intervenientes são representados em dois semicírculos, representando a possibili-

dade e a necessidade de se edificar uma relação terapêutica, através de diferentes etapas, 

que contribuem para se alcançar um estado de harmonia ou rapport, representado pelo 

agrupamento das duas pessoas em interação num único círculo completo, que consubs-

tancia o alcance do potencial terapêutico deste processo relacional (Tomey, 2004).  

Travelbee (1964) acentua que o alcance da função essencial da Enfermagem, que 

implica a ação para satisfazer as necessidades do doente, implica a evolução para além da 

empatia, integrando a compreensão do distress da outra pessoa, a identificação da sua 

fonte e a antecipação das suas manifestações comportamentais. Para esta teórica, é ne-

cessário evoluir-se da empatia, para a simpatia, enquanto predisposição e forma de pensar 

a Enfermagem, que tem implícito o sentimento do sofrimento do outro, que toca o enfer-

meiro e o motiva a agir para o aliviar. Este percurso de aproximação, no sentido da des-

coberta do sentido do sofrimento e em que, ambos os intervenientes, beneficiam de uma 

experiência de desenvolvimento e transformação comportamental (Waidman et al., 2006; 

Shelton, 2016), implica que se progrida para além de interações superficiais, caracteriza-

das por empatia, mas deficitárias em simpatia, para um relacionamento terapêutico, numa 

base pessoa-a-pessoa, permeada de compaixão e simpatia, que para Travelbee (1964), 

são o cerne da Enfermagem. 

Esta autora perceciona o rapport, muito para além do clichê, empregue no discurso, 

sem sequer se pensar. Entende-o enquanto processo dinâmico, uma experiência relacional 

efetivada entre duas pessoas, com natureza flutuante, acompanhando as alterações que 

ocorrem neste espaço interpessoal, que implica interesse e preocupação genuínos pelo 
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outro, empatia, compaixão e simpatia e manutenção de uma postura livre de juízos de 

valor, que reflete o respeito de cada ser humano, na sua unicidade (Travelbee, 1963). 

 
Figura 2 - Modelo de Relação Pessoa-a-Pessoa de Joyce Travelbee 

Fonte: Tomey, 2004 
 

Não perdendo o horizonte da visão de Joyce Travelbee, para quem a diferença essen-

cial entre enfermeiro, doente e família, reside na realidade de um deles necessitar de ajuda 

e o outro manifestar intenção de ajudar (Waidman et al., 2006), reconhecemos que pro-

move a reflexão da humanidade do próprio enfermeiro e da forma como os seres humanos 

se relacionam entre si (Shelton, 2016). Assim, no âmbito do presente relatório, conside-

ramos a sua adequação enquanto metodologia de cuidado à família, dada a sua orientação 

no sentido da compreensão do outro, em particular, através da análise do sentido da do-

ença e do sofrimento e do desenvolvimento de um agir em Enfermagem, que procura 

construir caminhos conducentes à melhoria da qualidade de vida, com reflexo evidente, 

quer na esfera da família, quer para o próprio enfermeiro (Parola et al., 2020).  

2.1.2. Comunicação com a família em contexto de Serviço de Urgência 

Os SU consubstanciam cenários muito particulares de prestação de cuidados de saúde, 

nos quais são frequentes as circunstâncias em que, sem qualquer oportunidade de prepa-

ração, as famílias se confrontam com transições abruptas no estado de saúde de um dos 

seus, que pode ser ou tornar-se crítico (Jorge & Madureira, 2020; Ocak & Avsarogullari, 

2019) 

A vivência destas situações, marcadas pela incerteza, constitui uma experiência signi-

ficativamente stressante, cuja magnitude será tanto maior, quanto maior a ligação que 

têm ao utente (Pizarro et al., 2014), e que conduz ao desenvolvimento de sintomatologia 

psicológica, incluindo ansiedade e depressão, com reflexo na redução da qualidade de vida, 

pelo potencial impacto cognitivo, social e psicológico na globalidade da família (Bossato et 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

44 
 

 

al., 2010; Curtis et al., 2021; Karlsen et al., 2021; Lebel & Charette, 2021; Ocak & Avsa-

rogullari, 2019; Parada. et al., 2021; L. Sousa et al., 2011). Pela desestruturação que 

induz nas dinâmicas familiares, pode prejudicar a capacidade de mobilização de estratégias 

de coping funcionais, pelo que é essencial conhecer as necessidades mais significativas 

experimentadas pelas famílias (Jorge & Madureira, 2020).  

Conscientes da dificuldade de se oferecer uma definição que reflita a universalidade 

do complexo conceito de família, que se tem alterado ao longo dos tempos e que assume 

importância e organização distintas em diferentes sociedades humanas, adotamos a defi-

nição patente na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE®], que 

define a família enquanto “grupo: unidade social ou todo coletivo, composto por pessoas 

ligadas através de consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais sendo a uni-

dade ou o todo, considerados como um sistema que é maior que a soma das partes” (OE, 

2016, p. 143). Com base nesta perspetiva, entendemos que, as pessoas consideradas 

significativas para a pessoa doente, integram esta definição abrangente de família, que 

adotámos na estruturação da IPM que desenvolvemos, na ótica do proposto por Wright e 

Leahey (2012), ao afirmarem que “família é quem os seus membros dizem que são” (p.55) 

e que uma mudança que afeta um membro da família, tem reflexo em todos os seus ele-

mentos, sendo que a família tem capacidade de alcançar o equilíbrio entre mudança e 

estabilidade. 

A natureza urgente e emergente dos cuidados prestados em contexto de SU, confere 

características particulares ao cuidar de enfermagem à família da PSC, que requerem com-

petências especializadas para transcender os complexos desafios decorrentes da práxis 

quotidiana (Sá et al., 2015). É universalmente aceite que, a adequada gestão destas situ-

ações, implica reconhecer a centralidade da PSC e da família, pela adoção de abordagens 

sistémicas, que assumem a integração da família do doente no plano de cuidados, numa 

abordagem holística do cuidar (Sá et al., 2015). Esta atitude, que ultrapassa a visão da 

família enquanto prolongamento do utente, como fonte de informações relativas à sua 

saúde ou, até, como parceira, assume a família enquanto foco, igualmente relevante, des-

ses mesmos cuidados, visando uma tríade no cuidar, imposta pela inegável interceção dos 

conceitos de pessoa, família e enfermagem, inseridos, num nível de abrangência mais lato, 

de sociedade (Almaze & Beer, 2017; Hanson. et al., 2005; Noome et al., 2016; L. Sousa 

et al., 2011). Esta abordagem aproxima os profissionais de saúde da família, promovendo 

uma postura em que se procuram colocar no lugar do outro, valorizando as suas experi-

ências como únicas e compreendendo que, cada família, tem a sua forma idiossincrática 

de lidar com a experiência de doença e de admissão hospitalar (Rodriguez-Almagro et al., 

2019).  

No entanto, na prestação de cuidados à PSC, frequentemente marcada pela gravidade 

e pela natureza iminentemente emergente das circunstâncias, os profissionais de saúde 
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focam-se na prestação de cuidados à pessoa, concentrando as suas intervenções na di-

mensão tecnológica, numa evidente sobrevalorização dos cuidados instrumentais, em de-

trimentos dos expressivos, facilmente, negligenciando a atenção à família, relegando as 

suas necessidades para segundo plano (Bossato et al., 2010; Cabete et al., 2019; Pott et 

al., 2013; Rodriguez-Almagro et al., 2019). Subjacente a esta atitude, que negligencia a 

identificação e satisfação destas necessidades da família, das quais Molter (1979) foi pio-

neiro no estudo, está a perceção da família como mera extensão da pessoa doente (Jorge 

& Madureira (2020). Nesta área destacam-se, em primeiro plano, necessidades de segu-

rança e informação, intimamente relacionadas entre elas, seguindo-se a proximidade e, 

em menor grau, o conforto e o suporte (Jorge & Madureira, 2020; Pizarro et al., 2014), 

que, em certa medida, podem ser supridas pela comunicação desenvolvida pelos profis-

sionais de saúde com a família.  

Pela sua centralidade, a relação terapêutica, é abordada pela OE (2001), na definição 

dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e por diversos autores de refe-

rência na nossa profissão. Nesta esfera, salientamos, pela relevância das suas abordagens:  

a Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau, que, em 1952, introduziu um 

novo paradigma para a Enfermagem (Campos, 2017; Pontes et al., 2008), Phaneuf (2005), 

ao afirmar que a funcionalidade da comunicação exige a sua simplicidade, precisão e fle-

xibilidade e Travelbee, para quem o objetivo do cuidado de enfermagem é alcançado pelo 

desenvolvimento de uma relação pessoa-a-pessoa (Tomey, 2004; Waidman et al., 2006), 

e cujo referencial teórico adotámos, como enquadramento conceptual da temática, em 

torno do qual se desenvolve o presente relatório. 

A intervenção numa fase muito precoce, após a admissão da PSC, no cenário de cui-

dados, deve ser assumida enquanto prioridade (Curtis et al., 2021; Parada et al., 2021). 

Neste âmbito, a comunicação, que ultrapassa a simples conversação e cujas falhas cons-

tituem o principal fator de insatisfação dos familiares, face aos serviços de saúde (Bossato 

et al., 2010), consubstancia um importante vetor da humanização. Integrante da filosofia 

da Enfermagem e dos indicadores de qualidade dos cuidados de saúde, implica o acolhi-

mento do doente/família nas suas essências, efetivado pela ação, verbal e não-verbal, 

permeado de solidariedade e compreensão da pessoa doente, na sua singularidade ético-

cultural (Campos, 2017; Parada et al., 2021; Pott et al., 2013), fomentando, nos serviços 

de saúde, a recuperação da “dimensão essencial do cuidado: a relação entre humanos” 

(Bossato et al., 2010, p. 437).  

Sendo indiscutível o papel chave que a comunicação desempenha no apoio disponibi-

lizado aos familiares (Rodriguez-Almagro et al., 2019), a sua funcionalidade exige adapta-

bilidade à diversidade e complexidade dinâmica dos diferentes contextos (Campos, 2017). 

Neste âmbito, é essencial o recurso a técnicas eficazes e construtivas na abordagem da 

família, que permitam a expressão de emoções, associadas à vivência da incerteza, e fa-
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vorecendo a escuta ativa e a transmissão realista de esperança, a proximidade, a segu-

rança e a manifestação de interesse e preocupação por parte dos profissionais, com parti-

cular atenção à comunicação de más noticias (Bossato et al., 2010; Cabete et al., 2019; 

Karlsen et al., 2021), nomeadamente, porque os contextos urgentes de prestação de cui-

dados de saúde apresentam taxas de mortalidade significativamente superiores às de ou-

tros contextos de saúde (Almaze & Beeer, 2017).  

Se tivermos presente que, a Enfermagem representa o grupo profissional com maior 

expressão numérica nos ambientes hospitalares, com presença constante junto do doente 

e competências para avaliar e agir nas necessidades dos doentes e familiares, potenciadas 

pelas relações únicas que desenvolvem com eles, compreendemos que, transformações na 

forma como encara a produção de cuidados, impactam nas organizações como um todo 

(Sá et al., 2015). Neste sentido, a satisfação das necessidades de informação da família 

da PSC, pode ser gerida com recurso a uma variedade de intervenções de enfermagem, 

que incluem, entre outras, folhetos de acolhimento, a utilização de tecnologias da infor-

mação e comunicação [TICs], sendo que, a intervenção que melhor responde a esta ne-

cessidade, é indiscutivelmente, a realização de reuniões formais com a família (Parada et 

al., 2021).  

No entanto, neste âmbito do respeito pelo direito à informação, colocam-se frequen-

temente questões éticas, que os enfermeiros podem considerar conflituantes e em que, 

sobretudo por não estarem seguros dos seus próprios deveres, incorrem em atitudes que 

enquadram a má prática. Neste domínio, balizado pelo direito de privacidade, impõem-se 

questões relativas ao dever de sigilo, em que se cruzam considerações legais e a decisão 

de guardar segredo ou partilhar a informação (L. Nunes, 2015). Assim enquadrada, a in-

formação é pertença da pessoa a quem ela se refere, o que implica que, salvo em situações 

excecionais, em que o princípio da benevolência se possa sobrepor, apenas poderá ser 

fornecida à família mediante consentimento expresso da pessoa (Deodato, 2015). Face a 

situações de incapacidade para consentir, em que não existe evidência objetiva e fiável de 

que esse consentimento seria recusado ou sempre que a sua obtenção possa implicar adi-

amento, que possa representar perigo de gravidade ou de vida, pode ser assumido o con-

sentimento presumido (Carvalho, 2013), que valida a transmissão de informação à família, 

sem o consentimento expresso da pessoa. 

Importa ainda refletir esta questão da informação, considerando o princípio da justiça, 

em que a carência crónica de recursos humanos e a escassez de tempo para a prestação 

de cuidados, determinada pela sobrecarga de trabalho, agudizadas pela necessidade de 

celeridade na tomada de decisão, inerentes aos contextos de prestação de cuidados à PSC, 

potenciam o risco de despersonificação no atendimento, prejudicando as relações 

utente/família-profissional de saúde (L. Nunes, 2015). Simultaneamente, situações que 

envolvam prestar informação, claramente da esfera de responsabilidade de outro grupo 

profissional, integrante da equipa multidisciplinar de cuidados de saúde, como sejam os 
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diagnósticos médicos ou o prognóstico, o enfermeiro não se pode demitir da sua respon-

sabilidade de encaminhamento, implícito no direito ao cuidado, que anuncia o dever de 

“orientar o indivíduo para o profissional de saúde adequado para responder ao problema, 

quando o pedido não seja da sua área de competência” (AR, 2015b, p. 8079). 

2.1.3. Qualidade e satisfação nos serviços de saúde  

Da evolução socioeconómica das sociedades mais desenvolvidas, resultaram diferen-

ças significativas no perfil atual do consumidor, que é mais crítico, seletivo e exigente e 

demonstra maior consciência dos seus direitos e do valor do seu dinheiro, pelo que, pre-

tendendo alcançar competitividade e qualificação, as instituições de saúde objetivam a 

resposta às suas necessidades e expectativas (Dias, 2014; Pizarro, 2014). Acompanhando 

estas mudanças das últimas décadas e os rumos mundialmente seguidos, tem-se regis-

tado, em Portugal, a necessidade de mudança no paradigma estratégico de gestão dos 

cuidados de saúde, com uma atenção crescente à qualidade, ancorada no desenvolvimento 

de estratégias implementadas em diversos setores da economia (Fraga, 2017).  

A necessidade de implementação destes sistemas é amplamente reconhecida, por di-

versas instâncias internacionais, como a OMS e o International Council of Nurses [ICN], e 

nacionais, como o Conselho Nacional da Qualidade, o Instituto da Qualidade em Saúde, o 

MS e a própria OE (Dias, 2014). Neste sentido, o PNS (MS, 2015) contemplou, entre os 

seus eixos estratégicos, a qualidade em saúde, sublinhando a importância de indicadores 

e metas em saúde, e, indo ao encontro dos objetivos traçados pela “Health 2020” da OMS, 

foi definida uma Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, que na sua versão 2015-

2020 (MS, 2015d), define, entre as suas prioridades estratégicas de atuação, a informação 

transparente ao cidadão e o aumento da sua capacitação.  

A qualidade estrutura-se em “pilares de eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade” (Dias, 2014, p. 39). Mas, definir qualidade, em 

particular a sua abordagem em saúde, não é de todo fácil, o que se torna patente na 

multiplicidade de definições propostas pela literatura. No âmbito deste relatório, assumi-

mos o conceito presente no PNS, revisão e extensão a 2020, que define qualidade em 

saúde como “a prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um nível profissional 

ótimo, que tem em conta os recursos disponíveis e consegue a adesão e satisfação do 

cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do cidadão” 

(Saturno et al., 1990, citado por MS, 2015f, p. 16). Reconhecendo o papel integral da 

família nos contextos de prestação de cuidados de saúde, a sua promoção é alcançada pela 

adoção de abordagens centradas no utente e na sua família, encorajando uma colaboração 

entre eles e os profissionais, benéfica para todos os envolvidos (L. Sousa et al., 2011).  

Na esfera da Enfermagem portuguesa, são diversos os documentos normativos que 

que enquadram a temática da qualidade em saúde, nomeadamente: a Lei 156/2015 (artigo 
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109º, da excelência do exercício), os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

(OE, 2001) e a especificação no âmbito dos cuidados de enfermagem especializados, entre 

os quais, salientamos os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em EMC, com 

particular destaque para a área da Enfermagem à PSC (OE, 2017a). Assim enquadrada, a 

excelência do exercício profissional não ocorre acidentalmente, dado que requer compro-

misso e empenho dos profissionais e, simultaneamente, das instituições envolvidas na 

prestação de cuidados de saúde (Dias, 2014). Sendo que, em termos dos cuidados de 

enfermagem, se salientam dimensões como “a comunicação e informação; a cortesia e 

apoio emocional; a qualidade dos cuidados técnicos; o cuidado centrado no cliente (indiví-

duo/ família/comunidade) e a disponibilidade” (Dias, 2014, p. 39). 

A perspetiva dos utilizadores, que progressivamente tem vindo a ganhar expressivi-

dade, enquanto determinante na avaliação da qualidade dos cuidados prestados, pode di-

ferir substancialmente da convicção dos profissionais que os prestam. Neste sentido, a 

satisfação do utilizador, deve ser abordada em termos de expectativas cumpridas, que 

devem ser encaradas como um padrão mínimo a atingir, e qualidade percebida (Pizarro et 

al., 2014). Tal como nos é apresentada por Martins e Frutuoso (2017), a satisfação, con-

ceito subjetivo, dinâmico e fortemente dependente de fatores culturais, pode ser entendida 

enquanto “atitude, emoção ou sentimento, passível de ser medido e verbalizado através 

de uma opinião” (p. 183), que integra elementos afetivos, cognitivos, avaliativos e com-

portamentais. 

No contexto particular dos SU, considerar a satisfação dos utilizadores implica ir para 

além dos utentes assistidos e visar, simultaneamente, os familiares/pessoas significativas, 

reconhecidos como integrantes da unidade de cuidados, e cuja satisfação reflete a influên-

cia de diversos fatores externos, relacionados principalmente com a elevada procura de 

cuidados e que têm vindo a determinar a extensão do tempo de permanência nestes ser-

viços, e  internos, relacionados com a sua organização (Ocak & Avsarogullari, 2019; Pizarro 

et al., 2014). Entre os determinantes internos, modificáveis e suscetíveis de melhoria, 

podemos salientar: qualidade da informação facultada, gentileza, empatia, escuta ativa, 

confiança e manutenção da privacidade na comunicação e, por fim, a humanização do 

processo de cuidados (Pizarro et al., 2014; L. Sousa et al., 2011) e o tempo de espera, 

que será mais bem tolerado se existir o cuidado de fornecer informação periodicamente 

(Pizarro et al., 2014). Ainda assim, são escassas as iniciativas que consideram os familia-

res/pessoas significativas enquanto utilizadores, no entanto, sublinha-se que a condição 

de familiar supersatisfeito está associada com a atenção pessoal dispensada e a informação 

recebida (Pizarro et al., 2014; Ocak & Avsarogullari, 2019). 

Neste sentido, é imprescindível a avaliação sistemática, que se revela um ponto chave 

na monitorização da qualidade dos serviços prestados, orientada para a continuidade ou 

evolução, com introdução de estratégias, que introduzam melhoria nas áreas problemáti-

cas identificadas, permitindo manter uma postura que privilegia a garantia de qualidade 
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dos cuidados de enfermagem prestados ao utente/família (Martins & Frutuoso, 2017). Res-

peitando este fio condutor, “os sistemas de melhoria contínua da qualidade são implemen-

tados como sistemas organizados para melhorar de forma constante, procedimentos, re-

sultados e serviços prestados pelas organizações de saúde, independentemente do melhor 

ou do pior desempenho atingido, de forma a exceder permanentemente o nível conse-

guido” (Dias, 2014, p. 39).  
 

2.1.  DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO  

Ao considerar o planeamento de um projeto de intervenção profissional é indispensável 

refletir, em que medida, esse mesmo projeto, encerra capacidade de resposta a necessi-

dades sentidas nos serviços. Neste sentido, os grupos profissionais partilham objetivos 

comuns, e individuais, de cada um dos seus intervenientes, que potenciam, desde o início 

do nascimento do projeto, componentes de motivação e entusiasmo, fundamentais à de-

sejada visibilidade futura na prática e satisfação de todos os intervenientes no processo da 

sua implementação (autores do projeto, coordenações dos serviços, profissionais implica-

dos na sua implementação e, globalmente, as instituições). 

É neste contexto que se enquadra o diagnóstico da situação, enquanto primeira fase 

da metodologia de projeto, imprescindível ao início da ação, dado que objetiva a construção 

de um mapa cognitivo do problema, sobre o qual se tenciona agir e transformar (Ruivo & 

Ferrito, 2010), e influencia, simultaneamente, o desenvolvimento posterior de todas as 

etapas subsequentes, ao estruturar a racionalidade das atividades planeadas e constituir 

o padrão de comparação na elaboração da avaliação (Tojal, 2011).  

A definição do tema alicerçou-se, na sua génese, no nosso interesse particular pelas 

temáticas integradas no vasto universo da humanização dos cuidados de saúde, pela nossa 

particular sensibilidade para esta área, transversal a todos os cenários de prestação de 

cuidados de enfermagem, e, simultaneamente, pela nossa formação complementar em 

Psicologia (área em que nos licenciámos, já́ depois de exercermos enfermagem, exata-

mente por a considerarmos uma enorme mais-valia, para a melhoria da qualidade da es-

sência do cuidar em enfermagem). Acrescendo a este interesse pessoal, somámos perce-

ções do conhecimento prévio que detínhamos do funcionamento do contexto clínico consi-

derado, até à data do início do Estágio Final, essencialmente na ótica do utilizador deste 

serviço hospitalar e, sobretudo, de acompanhante de utentes nele admitidos. Numa refle-

xão muito anterior ao início da realização do estágio, constatámos que, em muitas das 

solicitações de conhecidos e amigos, que recorrem aos amigos enfermeiros para esclare-

cerem dúvidas e pedirem informações, eram recorrentes os pedidos para tentarmos obter 

informações relativas ao estado de saúde de pessoas, admitidas no SUP, dadas as dificul-

dades vivenciadas pelos familiares/pessoas significativas, nessa área. Adicionalmente, em 

conversas informais com diversos colegas, confirmámos que partilhavam desta mesma 
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experiência, de solicitações de obtenção informação relativa a admissões no serviço de 

urgência, por circuitos alternativos privilegiados, como forma de contornar as barreiras 

institucionais na satisfação desta necessidade dos familiares. 

Temos plena consciência de que, a pertinência da intervenção projetada, resulta da 

correspondência entre o diagnóstico situacional e as necessidades em saúde efetivamente 

patentes (Imperatori & Giraldes, 1993) e que concretizar este levantamento constitui um 

processo complexo, que requer suficiente conhecimento e domínio do contexto, que não 

detínhamos. Assim, foi indispensável a auscultação dos atores principais do cenário de 

cuidados considerado, procurando estabelecer a temática central da IPM, que satisfizesse, 

simultaneamente, o nosso interesse pessoal, a correspondência com os objetivos de cariz 

académico e a resposta a necessidades sentidas no SUP-CHUA.  

Objetivando uma reflexão conjunta, vários meses antes da data prevista para o início 

do Estágio Final, acabámos por procurar a enfermeira, à data, coordenadora do SUP-CHUA, 

realizando uma entrevista não estruturada, em que nos acompanhou uma EE em EMC, que 

acabou por ser a responsável pela nossa supervisão clínica, confirmando-se que, ambas, 

reconheciam esta área de atuação como significativamente pertinente no contexto práxico 

visado. Mais tarde, proposto o tema ao Professor Orientador pela universidade, somou-se 

a sua concordância com a adequabilidade da temática proposta.  

Destas várias auscultações, resultou a conjugação do reconhecimento de relevância 

práxica, com o nosso interesse pessoal, pelo que definimos, como tema orientador para o 

atual projeto de IPM, que se tornou fio condutor da elaboração do Relatório de Estágio, 

enquanto UC independente, “a comunicação com a pessoa significativa, em contexto de 

Serviço de Urgência, como determinante da satisfação com os cuidados de Enfermagem”. 

Uma vez definida a temática norteadora da IPM, impôs-se a construção cognitiva, alicer-

çada na revisão de literatura relevante e atualizada, que permitiu a compreensão das di-

mensões nela implicadas e a identificação dos fatores causais subjacentes, provendo os 

substratos indispensáveis à reflexão inerente ao estabelecimento de prioridades.  

Ainda no campo do diagnóstico situacional, revelaram-se estruturantes os contributos 

da revisão sistemática de literatura desenvolvida, enquanto atividade prevista na avalia-

ção, em torno dos fatores relacionados com os cuidados de enfermagem que influenciam 

a satisfação dos utentes desta tipologia de serviços clínicos (Apêndice 4). Com associação 

à satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde no geral e dos SU, em particular, em 

que as necessidades de utentes e familiares são distintas das que emergem noutros cená-

rios práxicos, destacam-se, entre outros, elementos de cariz relacional e humanista, como 

a complexa e desafiante comunicação, com e entre profissionais de saúde (Brosinsky & 

Ridell, 2020; Fontóva-Almató et al., 2019; Hermann et al., 2019; McFarlan et al., 2019; 

Munõz et al., 2020; Saban et al., 2019; Saban et al., 2020; Sangal et al., 2020; Skaggs 

et al., 2018; Suprajitno & Anggraeni, 2020; Villalona et al., 2020). Conjugada com a aten-

ção, centrada na visão holística do doente, permeada de escuta ativa e validação, promove 
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transmissão de conforto, segurança e humanismo (Acosta et al., 2016; Hermann et al., 

2019; Munõz et al., 2020).  

Visando reforçar as decisões diagnósticas, a apreciação da práxis clínica, a partir da 

análise do trabalho tal como decorre no quotidiano dos contextos onde é desenvolvido, é 

fundamental para a ponderação da importância e sucesso potencial das estratégias de 

mudança planeadas. Neste âmbito, sobressaiu a importância da técnica de análise SWOT3 

implementada (Apêndice 5), que revelou ser uma metodologia de significativa utilidade na 

estruturação do planeamento estratégico, ao permitir a apreciação dos múltiplos fatores 

que influenciam o desempenho da unidade estrutural, visada pela intervenção projetada, 

através da investigação de forças e fraquezas, do ambiente interno, e oportunidades e 

ameaças, com origem no ambiente externo (Barbosa et al., 2017). 

A análise e interpretação dos múltiplos aportes resultantes dos diversos recursos de 

diagnóstico situacional adotados, favoreceu a definição de objetivos norteadores do plane-

amento de estratégias metodológicas de execução da intervenção, que viabilizaram a cons-

trução de um percurso conducente ao alcance dos resultados preconizados. 

 

2.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Embora não seja absolutamente consensual, a etapa do projeto em que devem ser 

definidos, os objetivos direcionam-se inquestionavelmente para os resultados que se pre-

tende atingir, e que, de certo modo, representam numa forma antecipada, permitindo a 

revelação dos recursos necessários à sua consecução e promovendo a eficácia da sua ava-

liação (Ruivo & Ferrito, 2010).  

Ainda que, não fiquem perfeitamente explícitos, desde o momento inicial do projeto, 

e possam ter que sofrer ajustes ao longo do seu desenvolvimento, os objetivos, que se 

integram em diferentes níveis, são âncoras essenciais da planificação (Ruivo & Ferrito, 

2010). Enquanto, o objetivo geral, nos orienta para um horizonte mais vasto, dos resulta-

dos pretendidos no final do percurso de implementação do projeto, em termos de estado 

pretendido para a população-alvo (Abelho, 2014), os objetivos específicos, que resultam 

da sua subdivisão, apontam para aprendizagens mais concretas e específicas, a adquirir 

ao longo do trajeto (Ruivo & Ferrito, 2010). 

Assim, estruturado a partir do diagnóstico situacional e da definição do problema, so-

bre o qual se pretende agir, o desenvolvimento do projeto de intervenção profissional aqui 

descrito, visa alcançar o seguinte objetivo geral:  

 

 
3 Strengths, Weakness, Threats and Opportunities 
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• Promover a melhoria contínua da comunicação com a família/pessoas significativas 

no SUP-CHUA, integrada na atividade desenvolvida pelo GASU, enquanto estratégia 

de incremento da satisfação com os cuidados de enfermagem, prestados neste con-

texto práxico. 

De forma a concretizar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos especí-

ficos: 

• Atualizar conhecimentos relativamente a estratégias promotoras da comunicação, 

em particular na sua vertente telefónica, e das suas especificidades em contexto de 

SU;  

• Participar no desenvolvimento das atividades integradas na atividade do GASU-

CHUA, privilegiando uma postura de análise crítico-reflexiva;  

• Conhecer intervenções deste âmbito, já efetivadas noutros cenários clínicos simila-

res, favorecendo o aporte de estratégias de melhoria ao projeto GASU-CHUA; 

• Desenvolver consciência face a ferramentas que possam promover a eficiência do 

trabalho desenvolvido pelo GASU;  

• Avaliar a satisfação dos enfermeiros do SUP-CHUA com a comunicação desenvolvida 

com os familiares dos utentes e a sua motivação para integrarem a ampliação do 

projeto do GASU;   

• Dar visibilidade ao projeto, demonstrando a sua pertinência, através da concretiza-

ção de uma estratégia de avaliação da satisfação dos familiares de utentes do SUP-

CHUA e da divulgação dos seus resultados; 

• Propor estratégias de melhoria do funcionamento do GASU, no âmbito da melhoria 

contínua da qualidade, integrada no eixo estratégico da humanização.  
 

2.3. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO  

A terceira fase da metodologia de projeto é constituída pelo planeamento, que implica 

o inventário, dos recursos necessários e das eventuais condicionantes do seu desenvolvi-

mento, e o delineamento das diferentes intervenções implicadas na sua consecução, com 

a prevista calendarização, sujeita a revisão nas fases intermédias da sua implementação 

(Ruivo & Ferrito, 2010). De acordo com estas autoras, esta etapa é sucedida pela materi-

alização das atividades previstas, numa fase já efetivamente transformadora, a execução, 

que pode implicar o estudo e efetivação de estratégias de recuperação, caso ocorram al-

terações ao planeado. Está implícita a recolha e tratamento de dados, quer teóricos, quer 

do contexto envolvente, visando preparar a objetivação da resolução do problema identi-

ficado (Ruivo & Ferrito, 2010).  

Uma vez que, reconhecemos existir uma interligação íntima entre as diversas ativida-

des abarcadas por estas duas etapas contíguas, optámos pela sua descrição conjunta. 
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O cenário clínico em que se desenvolveu este projeto foi o SUP-CHUA, sendo que a 

população-alvo da intervenção delineada foi constituída pela equipa de Enfermagem e pe-

los familiares/pessoas significativas dos utentes, admitidos neste serviço hospitalar. Sali-

entamos, ainda, que, o desenvolvimento deste projeto não acarretou acréscimo de custos 

para a instituição ou quaisquer outros recursos específicos, que pela sua expressividade 

ou inacessibilidade, nos exigissem especial consideração. 

Numa fase, prévia ao início da etapa de execução do projeto de IPM, que implicou a 

sua reflexão conjunta com os orientadores, clínico e académico, da UC Estágio Final, obje-

tivou-se a sua estruturação, através da elaboração de um cronograma (Apêndice 6) e 

efetivou-se a requerida submissão de um Anteprojeto Declaração de Aceitação do Estágio 

e Trabalho de Projeto, à aprovação do Conselho Técnico-Científico do IPBeja (Apêndice 7). 

Visando o cumprimento das regras subjacentes à concretização de trabalhos de cariz 

académico, encetámos esforços para a necessária obtenção de autorizações de diversas 

instâncias institucionais que, dadas as responsabilidades associadas à sua representativi-

dade (L. Nunes, 2013), de alguma forma, estão implicadas nas vertentes ético-legais da 

sua concretização, de acordo com o preconizado pela Norma Hospitalar n.º 13/CHUA 

(CHUA, 2019a), âmbito em que se destacam os seguintes documentos e formulários, en-

viados ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento – Núcleo de Formação e 

Investigação em Enfermagem [CFIC-NFIE]:  

• Folha de rosto do processo enviado ao CFIC-NFIE (Apêndice 8); 

• Sinopse do projeto de IPM (Apêndice 9); 

• Questionários a aplicar: “Avaliação da satisfação dos enfermeiros do SUP-CHUA face 

à comunicação com os familiares/pessoas significativas” (Apêndice 10), “Avaliação 

da satisfação dos familiares/pessoas significativas com a informação/comunicação 

por parte dos enfermeiros do SUP-CHUA” (Apêndice 11) e respetivo formulário de 

consentimento informado (Apêndice 12); 

• Termos de responsabilidade: da Exma. Sr.ª Enf.ª Supervisora Clínica, do Exmo. Sr. 

Prof. Dr. Adriano Pedro, na qualidade de orientador académico, e da aluna/investi-

gadora principal (Apêndice 13). 

• Pedidos de autorização local: à Exma. Sr.ª Enf.ª Gestora do SUP-CHUA; ao Exmo. 

Sr. Dr. Diretor do SUP-CHUA (Apêndice 14); 

• Pedidos de autorização institucional: ao Exmo. Senhor Presidente da Comissão de 

Ética para a Saúde do CHUA e à Exma. Senhora Presidente do Conselho de Admi-

nistração do CHUA (Apêndice 15).  

Uma vez que, os pedidos de autorização realizados, mereceram o diferimento da Co-

missão de Ética para a Saúde do CHUA e do Conselho de Administração (Anexo II), esta-

vam estabelecidas as condições requeridas para iniciar a etapa de execução do projeto de 

IPM, estruturada e guiada pelos vários objetivos específicos definidos e de acordo com os 

quais será explicitada.  
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Objetivo específico 1) Atualizar conhecimentos relativamente a estratégias promo-

toras da comunicação em contexto de SU. 

Atividades implementadas:  

• Realização de pesquisa bibliográfica, relativa ao tema da comunicação, focada nos 

cuidados de enfermagem centrados na família, em contexto de SU. 

• Pesquisa bibliográfica, comtemplando as particularidades da vertente telefónica da 

comunicação, nomeadamente em contexto de saúde.   

• Reflexão, relativa a áreas de potencial conflitualidade ética, envolvidas na comuni-

cação/informação à família, ancorada na Deontologia Profissional de Enfermagem 

(OE, 2015a) e no parecer da OE, relativamente à informação telefónica a familiares 

de utentes (OE, 2008) e estratégias para as contornar. 

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Gestora do SUP-

CHUA; Enfermeira Coordenadora do SUP-CHUA; Docente Orientador. 

Recursos materiais e tecnológicos: bibliografia diversa; computador; internet. 

 

Objetivo específico 2) Participar no desenvolvimento das atividades integradas na 

atividade do GASU-CHUA, privilegiando uma postura de observação participante e análise 

crítico-reflexiva. 

Atividades implementadas:  

• Conhecimento da forma como era estruturada a informação aos familiares dos uten-

tes atendidos neste SUP, previamente à existência do GASU-CHUA, através de en-

trevistas não estruturadas, conduzidas com a Enfermeira Supervisora Clínica, a en-

fermeira, que exerce funções no âmbito do, recentemente implementado, GASU, e 

responsáveis institucionais da área da qualidade em saúde, visando o levantamento 

de projetos anteriores, que funcionaram com o mesmo intuito (nomeadamente, o 

extinto Gabinete de Informações, Apoio e Acolhimento aos Utentes e seus Familia-

res do Serviço de Urgência [GIASU], sob responsabilidade de três técnicos superi-

ores da área da Psicologia, com apoio de 8 administrativos). 

• Conhecimento do projeto já implementado do GASU-CHUA. 

• Observação crítica das atividades desenvolvida pelos enfermeiros, no âmbito da 

intervenção do GASU-CHUA. 

• Participação e colaboração na atividade do GASU e análise crítico-reflexiva destas 

vivências (transmissão, presencial e telefónica, de informação e agendamento e 

acompanhamento de visitas), visando a proposta de ações, que fomentem a eficácia 

e eficiência do seu funcionamento. 

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Gestora do SUP-

CHUA; Enfermeira Coordenadora do SUP-CHUA; técnicos superiores da área da Qualidade 

e Humanização do CHUA; enfermeiros que desempenham funções integrados no GASU-

CHUA; Docente Orientador. 
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Recursos materiais e tecnológicos: Computador; internet; softwares clínicos, (nomea-

damente, os módulos de urgência do ALERT® e de internamento do SClínico®) e telefone. 
 

Objetivo específico 3) Conhecer intervenções deste âmbito, já efetivadas noutros 

cenários clínicos similares, favorecendo o aporte de estratégias de melhoria ao projeto 

GASU-CHUA, já implementado. 

Atividades implementadas:  

• Pesquisa bibliográfica, nomeadamente em bases de dados científicos, e pesquisa 

geral na internet, em particular no site do SNS, e auscultação de colegas que exer-

cem em instituições noutras áreas do território nacional, relativa a projetos já exis-

tentes, de dinamização da disponibilização de informação e de comunicação com a 

família do utente atendido em contexto de SU, em Portugal. Desta pesquisa resultou 

o conhecimento da existência alguns projetos desta natureza, no âmbito do SNS 

português, nomeadamente: o gabinete de informação à família do CHMT; o Serviço 

de Acolhimento e Informação do SU da Unidade Hospitalar de Aveiro, do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga; projeto de acolhimento à família do SU do Hospital José 

Joaquim Fernandes, em Beja, e o Gabinete de Apoio ao Acompanhante do SU do 

Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. 

• Realização de uma visita de dois dias (1 e 3 de Maio de 2021) ao SUMC da Unidade 

de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, viabilizada através de diversos 

contactos por email com a Enfermeira Gestora do serviço, objetivando o conheci-

mento de um projeto já implementado no âmbito da comunicação com a família 

(Gabinete de Informações, Apoio e Acolhimento aos Utentes e seus Familiares do 

SU [GIASU] da referida unidade hospitalar), procurando compreender a sua dinâ-

mica e os pontos fortes e dificuldades reconhecidos pelos stakeholders locais. 

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Gestora; Docente Ori-

entador; Enfermeira Gestora do SU Médico-cirúrgica da Unidade de Abrantes do Centro 

Hospitalar do Médio Tejo [CHMT] e enfermeiras do Gabinete de Informações, Apoio e Aco-

lhimento aos Utentes e seus Familiares do SU [GIASU] da referida unidade hospitalar. 

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia diversa; computador; internet. 
 

Objetivo específico 4) Desenvolver consciência, face a ferramentas, que possam 

promover a eficiência do trabalho desenvolvido pelo GASU. 

Atividades implementadas:  

• Elaboração de um cartaz de divulgação da atividade do GASU-CHUA, visando a sua 

afixação na sala de espera exterior do SUP-CHUA e noutras áreas de espera, das 

diferentes áreas de realização de exames complementares de diagnóstico e de con-

sultas externas, objetivando a promoção da sua divulgação, junto dos utentes da 

instituição (Apêndice 16).  
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• Elaboração de um folheto informativo tríptico, de divulgação da atividade do GASU, 

para eventual distribuição aos utentes e/ou familiares/acompanhantes, no mo-

mento da admissão no SUP-CHUA (Apêndice 17). 

• Pesquisa de ferramentas, do campo das novas tecnologias de comunicação, para 

organização de procedimentos e estruturação da informatização da informação re-

lativa aos cuidados de enfermagem prestados (como por exemplo, a aplicação GIFa 

– Gabinete de Informação à Família aplicação, utilizada no CHMT). 

• Pesquisa, no âmbito das novas tecnologias de comunicação, de ferramentas de co-

municação com a família do utente atendido num SU, promovendo o alívio da ansi-

edade e evitando algumas deslocações ao hospital (como por exemplo, o Projeto 

“São João MAIS – Melhor Acompanhamento e Informação do Serviço de Urgência”, 

com foco no familiar do utente que recorre ao SU do Centro Hospitalar Universitário 

de São João, no Porto, fornecendo informação em tempo real, relativa à evolução 

da assistência da pessoa acompanhada no SU, por recurso a um sistema automático 

de envio de SMS4). 

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Coordenadora do SUP-

CHUA; enfermeiros que desempenham funções integrados no GASU-CHUA; Docente Ori-

entador. 

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia diversa; computador; internet. 
 

Objetivo específico 5) Avaliar a satisfação dos enfermeiros da equipa do SUP do 

CHUA, face à comunicação desenvolvida, com a família/pessoas significativas dos utentes 

assistidos no serviço, e a sua motivação para integrarem a ampliação do projeto do GASU-

CHUA. 

Atividades implementadas:  

• Realização de pesquisa bibliográfica atualizada, subordinada ao tema da comunica-

ção dos enfermeiros com a família dos utentes atendidos em SU e sua motivação 

para integrar projetos.  

• Elaboração de um questionário e sua disseminação, junto da equipa de enfermagem 

do SUP-CHUA, apelando ao seu preenchimento, na plataforma Google Forms (Apên-

dice 10).  

• Análise crítica das estatísticas descritivas das respostas, ao questionário acima re-

ferido.  

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Coordenadora do SUP-

CHUA; elementos da equipa de enfermagem do SUP-CHUA Docente Orientador. 

 

 
4 Serviço de Mensagens Curtas 
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Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia diversa; computador; internet; soft-

ware Google Forms. 

 

Objetivando o planeamento e execução de um projeto de melhoria contínua da quali-

dade dos cuidados de enfermagem, considerámos fundamental a auscultação dos atores 

principais do cenário de cuidados visado, por recurso à avaliação da satisfação dos enfer-

meiros da equipa do SUP-CHUA, face à comunicação desenvolvida com a família/pessoas 

significativas dos utentes assistidos no serviço, e a sua potencial motivação, para integra-

rem um projeto desta natureza. 

Reconhecemos que, comparada com a entrevista, a nossa opção pela aplicação de um 

questionário, implica aceitar a sua menor capacidade de aprofundar o conhecimento das 

temáticas. No entanto, esta técnica de observação indireta apresenta diversas vantagens 

que justificaram a nossa opção, nomeadamente, a superioridade no controlo dos enviesa-

mentos (Fortin, 2003) e o facto de constituir um método rápido e pouco ou nada dispen-

dioso de recolha rigorosa de dados, com facilidade de administração e, se bem construído, 

simplicidade na quantificação, síntese e análise de resultados (Gouveia, 2005). 

Com base na revisão de literatura efetuada, construímos um questionário (de elabo-

ração própria), que foi alvo de revisão e aprovação pela Enfermeira Supervisora Clínica, 

pela Enfermeira Coordenadora do serviço e pelo Orientador Académico deste projeto. A 

sua divulgação e apelo ao preenchimento, apoiaram-se nos canais habituais de comunica-

ção, já instituídos na equipa de enfermagem do serviço (email e aplicação WhatsApp), e 

na administração online, através da plataforma Google Forms, o que promoveu a simplici-

dade e agilidade na tradução da realidade em dados mensuráveis.  

O questionário, intitulado “Avaliação da satisfação dos enfermeiros do SUP-CHUA face 

à comunicação com os familiares/pessoas significativas”, foi estruturado em quatro sec-

ções, a saber: 

1. Esclarecimento relativamente à temática e enquadramento do projeto, dando conta 

dos seus objetivos, por forma a assegurar a informação subjacente aos pressupos-

tos de obtenção do consentimento informado (que atingiu os 100% dos responden-

tes), garantindo, simultaneamente, o anonimato e a confidencialidade, inerentes à 

própria metodologia de recolha de dados adotada, enquanto elementos indispensá-

veis à observância dos princípios éticos na condução da investigação científica; 

2. Caracterização sociodemográfica da equipa de enfermagem do SUP-CHUA (sete 

questões); 

3. Satisfação dos enfermeiros do SUP-CHUA face à comunicação com os familia-

res/pessoas significativas dos utentes que recorrem a este serviço clínico (com um 

total de 20 questões, incluindo 17 afirmações de posição, classificadas por recurso 

a uma escala de Likert, de cinco itens, uma questão aberta, que visou a recolha de 

sugestões com potencial de melhorar o serviço prestado, e uma última questão, 
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que contemplou a avaliação da satisfação global do enfermeiro relativamente ao 

acolhimento/comunicação com a família); 

4. A última secção objetivou agradecer a disponibilidade demonstrada, pela resposta 

ao questionário e assumiu o nosso compromisso de partilha, com a equipa de en-

fermagem do serviço, dos resultados obtidos.  

 

A amostra viabilizada, através do processo adotado para a disseminação deste ques-

tionário, insere-se nos processos de amostragem não probabilística, tendo-se constituído 

uma amostra por conveniência, selecionada no seio da população-alvo (equipa de enfer-

magem do SUP-CHUA), com base em critérios de acessibilidade (Fortin, 2003), uma vez 

que, foi constituída pelos enfermeiros, que se disponibilizaram para o preenchimento do 

questionário, na plataforma selecionada (Google Forms). 

Neste ponto, consideramos pertinente salvaguardar que, dada a baixa taxa de respos-

tas ao questionário (15 respostas, cujos dados de análise constam na totalidade no Apên-

dice 18), provavelmente associada uma multiplicidade de constrangimentos circunstanci-

ais, que optamos por não discutir, decidimos realizar, apenas, uma análise em termos de 

estatística descritiva, por considerarmos que não seria lícito extrapolar conclusões inferen-

ciais, extensíveis à totalidade da população dos enfermeiros da equipa do SUP-CHUA, com 

base numa amostra de reduzida dimensão. 

A análise da segunda secção deste questionário, permitiu a caracterização do perfil 

sociodemográfico mais frequente na amostra obtida (que, tal como já afirmámos, não nos 

permite concluir ser representativa da população de onde foi retirada): 73.3% são do sexo 

feminino, 66.75% têm idades inferiores ou iguais a 35 anos; 60% são solteiros e 86 7% 

possuem habilitações ao nível da Licenciatura em Enfermagem, sendo que os restantes 

13.3% são especialistas em EMC. Os dados relativos ao tempo total de exercício profissio-

nal, particularizando o tempo de exercício em contexto de SU, são apresentados no Gráfico 

1, abaixo incluído.  

 

 
Gráfico 1 - Tempos de exercício profissional dos enfermeiros do SUP-CHUA 

Fonte: elaboração própria 
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A gestão dos recursos da área da saúde pretende a otimização dos serviços prestados, 

através da coordenação de esforços financeiros, físicos e humanos. Neste sentido, concor-

damos com a perspetiva de R. Ferreira (2017), para quem a operacionalização da quali-

dade, cuja exigência por parte dos utilizadores é, atualmente, uma realidade incontornável, 

implica, necessariamente, a adoção de indicadores que permitam mensurar o desempenho 

dos serviços de saúde, a qualidade percecionada pelos seus utilizadores e a motivação dos 

prestadores envolvidos, importantes no contexto de benchmarking e avaliação, interna e 

externa, nomeadamente, através da identificação de boas práticas. Neste âmbito, com a 

aplicação dos dois questionários elaborados, objetivámos a monitorização destes dois últi-

mos tipos de indicadores qualitativos de resultado, que visam a mensuração de elementos 

comportamentais, em particular a motivação dos profissionais, que demonstra particular 

importância enquanto fator promotor do envolvimento e implicação nos processos, condu-

centes a bons resultados.  

Na Tabela 2 resumimos as estatísticas descritivas associadas às respostas dos enfer-

meiros do SUP-CHUA, ao questionário por nós difundido. 
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Tabela 2 - Comunicação dos enfermeiros do SUP-CHUA com os familiares/pessoas significativas 

Fonte: Elaboração própria 

Verificámos que, apesar de a maioria dos inquiridos terem demonstrado elevado nível 

de concordância com a afirmação que a família está integrada no foco dos seus cuidados 

(60% concordam, 26.7% concordam completamente), não consideraram adequada a sua 

disponibilidade para dar atenção às suas preocupações e dúvidas (73.3% das respostas 

no nível “não concordo, nem discordo” ou abaixo dele), o que, a totalidade dos enfer-
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meiros, relacionou com a influência negativa das condições de trabalho sobre a capaci-

dade de comunicação ou acolhimento da família (13.3% concordam e 86.7% concordam 

completamente). Demonstraram acreditar que a comunicação com os familiares repre-

senta sobrecarga adicional de trabalho (20% concordam, 53.3% concordam completa-

mente), admitiram dificuldades na conciliação do trabalho com a disponibilidade, por 

eles, solicitada (20% concordam, 60% concordam completamente) e concordaram que, 

a atividade desenvolvida no âmbito do GASU-CHUA, lhes liberta tempo para a prestação 

direta de cuidados aos utentes (46.7% concordam, 46.7% concordam completamente).  

A maioria dos inquiridos julgam dominar as competências necessárias ao acolhi-

mento/comunicação com a família (46.7% concordam, 26.7% concordam completa-

mente) e sentem que isso se reflete na sua satisfação (46.7% concordam, 20% concor-

dam completamente), no entanto, não avaliam da mesma forma a sua satisfação pessoal 

com esta componente dos cuidados de enfermagem que prestam (73.3% das respostas 

no nível “não concordo, nem discordo” ou abaixo dele). 

Destacamos que 93.3% consideram que o trabalho desenvolvido no âmbito do GASU-

CHUA constitui uma mais-valia, em termos de satisfação dos profissionais do serviço e, 

simultaneamente, dos utentes que recorrem a este SUP e dos seus familiares. Para a 

totalidade destes enfermeiros, seria positiva a criação de um número de telefone de 

contato direto, sendo que 63.3% manifestam disponibilidade para colaborar nas ativida-

des desenvolvidas pelo gabinete. 

Numa ótica de melhoria contínua, seis dos enfermeiros, enumeraram sugestões que, 

nas suas perspetivas, contribuiriam para melhorar o serviço prestado pelos enfermeiros 

que integram o GASU-CHUA à comunidade que esta instituição serve (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Sugestões de melhoria do serviço prestado pelo GASU (enfermeiros do SUP-CHUA) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Objetivo específico 6) Dar visibilidade ao projeto do GASU-CHUA, demonstrando a 

sua pertinência, através da implementação de uma estratégia de avaliação da satisfação 

dos familiares de utentes assistidos no SUP-CHUA e da divulgação dos seus resultados. 

Atividades implementadas:  

• Realização de pesquisa bibliográfica atualizada, subordinada ao tema da relação da 

satisfação da família dos utentes atendidos em SU, com a comunicação desenvol-

vida pelos enfermeiros destes contextos clínicos.  
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• Elaboração de um questionário (Apêndice 11) e sua aplicação a familiares de uten-

tes assistidos no SUP-CHUA, que tiveram contacto com a atividade desenvolvida 

pelo GASU-CHUA. 

• Apreciação crítica da análise estatística, descritiva e inferencial, das respostas ao 

questionário acima referido (resumida no Apêndice 19).  

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Coordenadora do SUP-

CHUA; Docente Orientador; familiares de utentes atendidos no SUP-CHUA, selecionados 

para a aplicação do questionário. 

Recursos materiais e tecnológicos: Bibliografia; computador; internet; software Goo-

gle Forms; registos, em suporte de papel, do GASU (Anexo III); softwares clínicos ALERT® 

e SClínico®; telefone; software SPSS®5 Statistics da IBM®, versão 26. 

 

Encaramos a consecução deste objetivo, mediada pela limitação temporal inerente ao 

desenvolvimento do Estágio Final e pelos recursos disponíveis, com a realização de um 

estudo transversal, retrospetivo de caráter exploratório descritivo-correlacional. Assumi-

mos uma natureza exploratória, dado que não encontrámos, relativamente ao contexto 

práxico concreto aqui visado, ou noutros semelhantes no contexto nacional, outros estudos 

que visem este fenómeno (a comunicação de enfermagem, integrada na atividade de um 

gabinete de acolhimento, com familiares/pessoas significativas de utentes atendidos em 

contexto de SU). Consideramos que tem um caráter descritivo correlacional, uma vez que, 

o processo que desenvolvemos, está alinhado com o que Fortin (2003) descreve para ca-

racterizar esta tipologia de estudos, afirmando que “no estudo descritivo-correlacional, o 

investigador explora relações entre variáveis de maneira a conhecer quais as que são mu-

tuamente associadas” (p. 175). Este estudo insere-se no paradigma quantitativo, uma vez 

que, através de um processo sistemático e controlado, foram colhidos dados numéricos, 

que permitiram a sua análise, por recurso à aplicação de procedimentos estatísticos (Álva-

res, 2021). 

Considerámos estar no campo da investigação não clínica, dado que objetivámos a 

produção de conhecimentos, relativos à influência da comunicação de enfermagem na sa-

tisfação dos familiares/pessoas significativas da pessoa atendida no SUP-CHUA, que con-

sideramos integrante dos resultados da prestação de cuidados de saúde. Assim, no seu 

planeamento, desenvolvimento e posterior análise, observámos, conforme preconizado 

pela Lei da Investigação Clínica (AR, 2014), alinhada com as preocupações resguardadas 

pela Declaração de Helsínquia e o Relatório de Belmont, o “estrito respeito pelo princípio 
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da dignidade da pessoa humana e todos os seus direitos fundamentais” (p.4), que preva-

leceram “sempre sobre os interesses da ciência e da sociedade” (p.4). Adicionalmente, 

salvaguardámos todas as precauções relativas ao respeito pela privacidade dos participan-

tes, patentes nas garantias de anonimato e confidencialidade, e considerámos não estarem 

envolvidos eventuais danos, quer em termos dos seus direitos de personalidade, quer da 

sua integridade física e/ou mental (AR, 2014). 

Com base na revisão de literatura efetuada, construímos um questionário (de elabo-

ração própria) (Apêndice 11), que foi alvo de revisão e aprovação pela Enfermeira Super-

visora Clínica, pela Enfermeira Coordenadora do serviço e pelo Orientador Académico deste 

projeto. Este instrumento de colheita de dados, intitulado “Avaliação da satisfação dos 

familiares/pessoas significativas com a informação/comunicação por parte dos enfermeiros 

do SUP-CHUA”, foi estruturado em três secções, a saber: 

1. Caracterização do familiar/pessoa significativa (oito questões [Q]); 

2. Caracterização do utente admitido no episódio de urgência, objeto desta avaliação 

(seis questões);  

3. Satisfação do familiar/pessoa significativa com a informação/comunicação por parte 

dos enfermeiros do SUP-CHUA (com um total de 23 questões, que incluiu uma sub-

secção de avaliação do contacto com o GASU-CHUA, cuja resposta foi obtida numa 

escala de Likert, de cinco itens, e das quais, a Q22, foi uma pergunta aberta, que 

pretendeu a recolha de sugestões com potencial de melhorar o serviço prestado e 

a Q23 contemplou a avaliação da satisfação global, com aquele episódio de urgência 

concreto). 

No planeamento da sua aplicação, previmos as modalidades de autopreenchimento 

(presencial, em suporte de papel, ou online, através da plataforma Google Forms) e hete-

ropreenchimento (pela administração telefónica e preenchimento, pelo investigador, em 

formato de papel). Assegurámos a garantia de consentimento informado, que pode ser 

expresso de forma verbal oral ou escrita, assegurando a compreensão e autonomia, ine-

rentes à sua prestação livre e esclarecida, ao privilegiarmos a informação numa linguagem 

clara, acessível e isenta de juízos de valor (Simões, 2008). Salvaguardando a obtenção 

deste consentimento, na modalidade não presencial de aplicação do questionário, optámos 

por aceitar a sua forma oral, que consubstancia a definição de consentimento expresso, 

prestado ativamente (não tacitamente), no quadro de uma aliança celebrada entre inves-

tigador e participante, válida para o contexto desta investigação concreta (R. Nunes, 

2013), registada em formulário criado e arquivado, para o efeito, pelo investigador (Apên-

dice 12). 

Contemplámos, ainda, a recolha de alguma informação adicional relativa ao utente, 

por meio da consulta de dados, nos módulos de urgência do ALERT® e de internamento do 

SClínico®, nomeadamente: número de episódios prévios de atendimento em SU, nível de 

prioridade atribuído pelo Sistema de Triagem de Manchester, tempo total de permanência 
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nas instalações do SUP-CHUA (desde o momento da admissão administrativa neste SU, 

até à alta, para o domicílio, ou transferência, para um serviço de internamento). Colhemos, 

também, dados do número de contactos com o GASU, no decurso do episódio de urgência 

investigado, através da consulta dos registos deste gabinete. 

A recolha de dados decorreu entre os dias 10 de Julho de 2021 (dia seguinte à receção 

da autorização do Conselho de Administração do CHUA) e 18 de Julho de 2021 (visando o 

seu enquadramento no âmbito das 18 semanas, preconizadas para a realização do Estágio 

Final). Por recurso aos registos, não informatizados, do GASU (exemplares dos formulários 

de registo em Anexo III), entre a população de familiares que, de alguma forma, comuni-

caram com gabinete, foram considerados elegíveis os 261 familiares contactados nas duas 

semanas prévias à aplicação dos questionários (população), procurando evitar o viés de 

memória (Fonseca & Melo, 2008). 

Adicionalmente, empenhámo-nos em minimizar o viés de seleção e promover a vali-

dade dos resultados e das conclusões, através do reforço da adequação da inferência es-

tatística dos resultados para a população, adotando um processo aleatório de amostragem 

(Fonseca, 2008). Pretendendo abarcar cerca de 50% dos registos considerados, selecio-

námos alternadamente (um sim, um não), 131 potenciais participantes, constituindo-se 

assim uma amostra aleatória sistemática. Esta técnica de amostragem sistemática, é um 

procedimento de fácil execução, rápido e sem custos associados, em que a seleção do 

primeiro elemento da amostra determina a composição de toda a amostra (Fortin, 2003). 

Entre os potenciais participantes selecionados, houve necessidade de excluir alguns, 

nomeadamente: seis familiares/pessoas significativas, que apesar de estarem incluídos 

nos registos do GASU, não tinham efetivamente sido contactados pelo enfermeiro (do re-

gisto constava que os utentes tinham consigo telemóvel próprio e que comunicavam pes-

soalmente com a família), quatro sujeitos cujo contacto não foi viável (não estava registada 

qualquer forma de contacto ou qualquer outro dado da pessoa significativa, que permitisse 

chegar a ele) e 21 sujeitos que, por motivos éticos, decidimos não contactar (entre o 

momento em que comunicaram com o enfermeiro do GASU e o momento em que reali-

zaríamos a colheita de dados, tinha ocorrido o óbito do familiar atendido no SUP, no epi-

sódio de urgência investigado) e 11 sujeitos, que não atenderam (consideraram-se 2 ten-

tativas, em dias diferentes, após o que, em caso de insucesso, se excluiu o participante). 

Face a estas exclusões, foram inquiridos telefonicamente 88 participantes (dos quais 

ainda foram, adicionalmente, eliminados dois sujeitos, por se manifestarem indisponíveis 

para participar) e um participante, que optou por responder ao questionário recorrendo à 

plataforma Google Forms (1.1% da amostra final). Assim, resultou uma amostra final de 

87 sujeitos (33.3% da população considerada), cujas respostas aos questionários foram 

validadas, na sua totalidade, para inclusão na análise pretendida, uma vez que, o facto de 

terem sido preenchidos por nós, determinou um especial cuidado, para que não surgissem 

valores omissos, que pudessem vir a inviabilizar a sua utilização. 
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A análise estatística foi realizada com recurso à versão 26 do software SPSS®6 Statis-

tics da IBM® (resumo do essencial desta análise em Apêndice 19). 

O perfil sociodemográfico mais frequente dos familiares/pessoas significativas foi: sexo 

feminino (77%), com 51-60 anos (29.9%) e 41-50 anos (24.1%), descendentes de pri-

meiro grau, genéticos ou por afinidade (66.7% eram filhos, enteados ou genros e noras), 

casados ou a viver em união de facto (59.8%), com habilitações ao nível do ensino secun-

dário (34.5%) e primeiro ciclo do ensino básico (20.7%), que trabalham por conta de 

outrem (39.1%) ou estão reformados (21.8%). Sobressaiu ainda, que familiares com mais 

idade têm menos habilitações literárias (correlação negativa moderada: rs(85)=-0.58, 

ps<0.001). 

A maioria expressiva dos familiares inquiridos tinha experiências prévias de acompa-

nhamento de familiar no decurso de atendimento em SU (85.1%) e referiram, relativa-

mente a essas vivências anteriores, alguma dificuldade no acesso a informações relativas 

à situação clínica do familiar (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 - Facilidade na obtenção de informação (respostas dos 74 sujeitos que responderam ter 

experiência prévia de acompanhamento a familiar no SUP-CHUA) 
Fonte: Elaboração própria 

Considerando os utentes que receberam cuidados de saúde no SUP-CHUA, nos episó-

dios de urgência visados, o perfil mais frequente foi: sexo feminino (51.7%), com idades 

entre 81-90 anos (42.5%) e entre 71-80 anos (19.5%). Considerando o nível de autonomia 

nas atividades de vida diárias, definido pelo familiar e prévio à circunstância de saúde que 

motivou o episódio de urgência aqui avaliado, 49.4% eram independentes, 25.3% eram 

parcialmente dependentes e 25.3% eram totalmente dependentes. 
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No momento da admissão no SUP-CHUA, 66.7% dos utentes estavam em maca, 23% 

deambulavam, 10.3% deslocavam-se em cadeira de rodas e 71.3% dos utentes não ti-

nham consigo meio próprio para contactar a família. Os níveis de prioridade de atendi-

mento atribuídos, de acordo com o Sistema de Triagem de Manchester (GPT, 2010), foram: 

49.4% urgente (amarelo), 29.9% muito urgente (laranja), 16.1% pouco urgente (verde), 

1.1% emergente (vermelho), 3.4% atendimentos programados (branco) e não se regista-

ram atendimentos não urgentes (azul). O período máximo de permanência dos utentes 

nas instalações do SUP-CHUA foi de 8 dias, sendo que apenas 19.5% permaneceram me-

nos de 24 horas (M=18 horas, DP=6.22, min.=3 horas e máx.=23 horas) (Gráfico 3). 

No decurso dos episódios de urgência avaliados, 92% dos familiares tentaram, por 

iniciativa própria, obter informações, sendo que 55.2% o fizeram exclusivamente por via 

telefónica, 31% apenas presencialmente, 9.2% recorreram a ambas estas vias e 1.1% 

utilizaram o email. Dessas tentativas de acesso a informações, 88.8% foram bem-sucedi-

das e, em 61.3% dos casos, foi transmitida apenas por enfermeiros (em 23.8% por médi-

cos, 11.3% por médicos e enfermeiros, 2.5% apenas por outros e 1.3% por médicos e 

outros). 

Ainda que, tenhamos inquirido os familiares relativamente à realização de tentativa de 

visita, a apresentação e discussão desses dados não será aqui considerada, em virtude da 

significativa limitação de visitas imposta, no período de aplicação deste questionário, pela 

vivência da quarta vaga da pandemia por COVID-19 em Portugal. Ainda assim, não pode-

mos deixar de referir que 33.3% dos familiares inquiridos realizou visita no SUP-CHUA, o 

que testemunha a flexibilidade da equipa multidisciplinar de saúde, na apreciação de cir-

cunstâncias especiais, nomeadamente por prognóstico reservado e vivência de despedidas. 

Enquanto dado de extrema relevância, que justifica a premência de divulgação do 

serviço prestado pelo GASU-CHUA à comunidade que a instituição serve, acentuamos que 

97.7% dos inquiridos desconhecia completamente a sua existência e 100% manifestaram 

considerarem positiva a existência de um número de telefone direto, para acesso a gabi-

nete de acolhimento do SUP-CHUA, e o alargamento e divulgação do seu horário de funci-

onamento. 

Dos familiares inquiridos 74.7% tiveram um contacto com o GASU (M=1.38, DP=0.80, 

Md=1, Mo=1) (Gráfico 3), e os contactos foram, na sua maioria, exclusivamente telefóni-

cos (73.6%) (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 - Número de contactos com o GASU-CHUA 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Gráfico 4 - Natureza dos contactos com o GASU-CHUA (Q6) 

Fonte: Elaboração própria 

Nestes contactos, 94.3% dos familiares referiram que o enfermeiro do GASU se apre-

sentou (Q7) e 67.8% recordaram-se que os tratou pelo seu nome (Q8). 

Na subsecção do questionário, que visou a avaliação do contacto com o GASU-CHUA, 

incluíram-se 10 afirmações, tendo-se solicitado aos familiares que manifestassem o seu 

grau de concordância com cada uma delas, utilizando uma escala de Likert, de cinco itens, 

e uma questão (Q23) que contemplou a avaliação da satisfação global, com aquele episódio 

de urgência concreto, e cujas frequências e medidas de tendência central se apresentam 

imediatamente abaixo (Tabela 4). 

Neste ponto salientamos que, à semelhança dos resultados da questão relativa à rea-

lização de tentativa de visita e pelos mesmos motivos, também os dados da Q17, relativa 

à disponibilidade demonstrada pelo enfermeiro do GASU-CHUA para agendar visita, apesar 

de apresentados, dado que a questão foi colocada, não serão discutidos. Ainda assim, 
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destacamos que, a maioria dos sujeitos, referiu que o enfermeiro do GASU-CHUA os infor-

mou da circunstância de limitação de visitas, imposta pela vivência da quarta vaga da 

pandemia por COVID-19 em Portugal. 

 

 
Tabela 4 - Estatísticas descritivas das questões Q9-Q19 e Q23 

Fonte: Elaboração própria 

A satisfação dos familiares/pessoas significativas com o contacto do GASU (Q19) e 

com a globalidade da experiência de atendimento do SUP-CHUA (Q23) foram questionadas 

separadamente. Deste modo, a relação das duas questões entre elas e com possíveis va-

riáveis que possam estar relacionadas, com cada uma delas, foi testada através de medi-

das de associação. 

Sublinhamos que, pela dimensão da amostra (n>30), independentemente da norma-

lidade das distribuições, poderíamos ter optado por correlações de Pearson (que testam 

relações lineares entre duas variáveis). No entanto, pela inspeção visual dos dados (i.e., 

tabelas e gráficos), é percetível que os dados não seguem uma distribuição normal (as 

distribuições das respostas apresentam um claro desvio para a direita). Assim, privilegi-

ando a cautela na análise estatística, optámos pelo cálculo de correlações de Spearman 

(rs=Ró de Spearman) bicaudais, que representam uma medida não paramétrica, que testa 

a relação entre duas variáveis monótonas (seja esta relação linear ou não). A adoção de 

correlações bicaudais, procurou precaver a eventualidade de poder existir variabilidade nas 

duas pontas (caudas) da distribuição dos dados. Ainda assim, calculámos também as cor-

relações de Pearson bicaudais (não reportadas), o que nos permitiu constatar que os re-

sultados apresentaram a mesma tendência. Considerámos um nível de significância de 

0.05 (i.e., p<0.05) que nos diz que aceitamos uma probabilidade de erro de tipo I até 5% 

e temos um intervalo de confiança de 95%. 
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Da nossa análise, destacou-se um dado interessante, que referimos sobretudo a título 

de curiosidade, e que se prende com a distribuição da variável sexo, nos utentes atendidos 

nos episódios de urgência investigados e nos familiares. Enquanto, no grupo dos utentes, 

esta variável segue uma distribuição praticamente igualitária (51.7% feminino e 48.3% 

masculino), nos familiares existe uma clara tendência da distribuição no sentido do sexo 

feminino (77%), o que pode ser um reflexo de o papel de cuidador ser tradicionalmente 

atribuído à mulher.  

Em relação à apreciação do funcionamento do GASU, as questões Q6 (natureza do 

contacto com o enfermeiro), Q7 (se o enfermeiro se apresentou) e Q8 (se o enfermeiro se 

dirigiu ao familiar tratando-o pelo seu nome), não foram correlacionadas entre si, nem 

com as variáveis de caracterização dos familiares e dos utentes ou com os restantes itens 

da escala, pela pouca variabilidade dos dados. Nestas três questões, as respostas dos 

participantes centraram-se essencialmente numa única opção (73.6%, 94.3% e 67.8% 

respetivamente), o que significa que, não se registaram respostas suficientes nas outras 

opções, para permitir uma análise confiável.  

Da análise dos dados sobressaiu que, nenhuma das variáveis de caracterização dos 

utentes (em que incluímos o número de episódios de urgência prévios e o tempo total de 

permanência nas instalações do SUP-CHUA), demonstrou associação com a satisfação re-

portada pelos familiares, quer em relação ao contacto com o GASU-CHUA (Q19), quer 

globalmente com o episódio de urgência investigado (Q23) (p>0.05). 

A apreciação das correlações das características do familiar entre elas e com a escala 

(Q9-Q18 e Q19 e Q23), revelou que:  

• os mais velhos apresentaram menores habilitações literárias (correlação negativa 

moderada: rs(85)=-0.58, p<0.001); 

• aqueles que tinham mais habilitações literárias, consideraram mais clara a lingua-

gem utilizada pelo enfermeiro do GASU-CHUA (Q11) (correlação positiva fraca; 

rs(85)=0.22, p=0.004); 

• familiares com mais habilitações literárias (variável ordinal) reportaram menor sa-

tisfação global com a assistência dispensada no episódio de urgência visado (Q23) 

(correlação negativa fraca: rs(85)=-0.29, p=0.008); 

• nenhuma outra variável de caracterização dos familiares ou o número de contactos 

que mantiveram com o GASU-CHUA (variável medida numa escala de rácio), no 

decorrer do episódio considerado, se relacionaram com a satisfação com o contacto 

do enfermeiro do GASU-CHUA (Q19) ou satisfação global com a assistência dispen-

sada no episódio de urgência investigado (Q23) (p>0.05); 

• salientamos, ainda, que, para variáveis nominais (como vínculo, género, estado 

civil, situação laboral, experiência anterior como acompanhante no SUP-CHUA e 
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facilidade em obter informações), nem seria lícito interpretar este tipo de correla-

ções, que exigem que as variáveis, cuja associação se pretende estudar, sejam no 

mínimo de natureza ordinal.  

Na Tabela 5 apresentamos as correlações entre as diversas questões da escala (Q9-

Q18 e Q19 e Q23).  

 
 

 
Legenda: !"##$%&çã"	*$&#+",	-./&01&%	: 2 ≤ 0.29	829:9; 0.30 ≤ 2 ≤ 0.49	=>?@29?9; 0.50 ≤ 2 ≤ 1	8>2C@ (* significativa ao nível de 0.05; ** significativa ao nível de 0.01) 

Tabela 5 - Correlações entre as questões Q9-Q19 e Q23  
(Correlações de Spearman Bicaudais: rs/p) 

Fonte: Elaboração própria 

Nesta escala, apenas as Q11 (clareza da linguagem utilizada pelo enfermeiro) e Q13 

(perceção de preocupação pelo estado de saúde do utente, demonstrada pelo enfermeiro) 

não estão associadas com a satisfação com o contacto do enfermeiro do GASU-CHUA 

(Q19). As restantes sete questões têm correlações positivas fracas ou moderadas com Q19 

(p<0.05), isto é, a maior concordância com estas questões está associada a satisfação 

mais elevada com o contacto do enfermeiro do GASU-CHUA (Q19). Especificando, repor-

tamos as seguinte correlações positivas com Q19: fraca (Q14, oportunidade de exprimir 

emoções: rs(85)=0.212, p=0.048), moderadas (Q9, oportunidade de questionar: 

rs(85)=0.359, p=0.001; Q10, explicar a situação do utente: rs(85)=0.476, p=0.000; Q12, 

escutar com atenção : rs(85)=0.381, p=0.000; Q15, colocar-se no lugar do familiar: 

rs(85)=0.437, p=0.000; Q16, transmitir segurança: rs(85)=0.296, p=0.005) e forte (Q18, 

diminuir a ansiedade: rs(85)=0.533, p=0.000). Sublinhamos ainda que, todas as associa-

ções reportadas com a satisfação face ao contacto com o enfermeiro do GASU-CHUA, à 

exceção da associação com a Q14 (p<0.05), apresentam um nível de significância superior 

ao que definimos aceitar (p<0.05), sendo que, até apresentam significância, para um in-

tervalo de confiança de 99% (p<0.01). 
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A maior satisfação global com o episódio de atendimento no SUP-CHUA (Q23), está 

associada a um grau de concordância mais elevado, com três das afirmações da escala, 

com as quais apresenta correlações positivas fracas ou moderadas, nomeadamente: a de-

monstração de preocupação face ao utente pelo enfermeiro (Q13: rs(85)=0.34, p=0.001), 

a transmissão de segurança (Q16: rs(85)=0,27, p=0.013) e a diminuição de ansiedade 

decorrente do contacto do GASU-CHUA (Q18: rs(85)=0.30, p=0.005). 

Adicionalmente, foram encontradas múltiplas correlações entre as questões da escala, 

que não desenvolveremos neste ponto, mas que podem ser constatadas através da obser-

vação dos dados constantes na Tabela 5, acima apresentada.   

Por fim, podemos afirmar que maior satisfação com o contacto do enfermeiro do GASU-

CHUA (Q19) está associada com maior satisfação com a globalidade do episódio de aten-

dimento no SUP-CHUA (Q23) (correlação positiva fraca: rs(85)=0.26, p=0.017), o que nos 

permite aceitar como verdadeira a hipótese que inicialmente pretendíamos testar. 

Uma vez que, o questionário é de elaboração própria, considerámos pertinente a esti-

mação da sua consistência interna, ou seja, em que medida cada item da escala mede de 

modo equivalente o mesmo conceito. Para esta apreciação, recorremos ao cálculo do alfa 

de Cronbach, uma vez que, esta é a técnica mais difundida para estimar a consistência 

interna, quando, num instrumento de medida, são dadas várias opções para o estabeleci-

mento de scores, como aqui, em que aplicámos uma escala de Likert (Fortin, 2003).  

Calculámos o alfa de Cronbach através da consideração de Q9 a Q18 (uma vez que 

estas são as questões cuja escala de resposta é equivalente), de duas formas, incluindo e 

excluindo Q17. Optámos por aceitar o valor que exclui Q17 (alfa de Cronbach = 0.71), que 

classifica a consistência interna como aceitável, dado que as visitas (item apreciado nesta 

questão) estavam fortemente limitadas aquando da aplicação do questionário. Ainda as-

sim, temos consciência que corremos algum risco ao aceitar este valor, uma vez que a 

Q17 foi colocada aos participantes e, como não foi a última questão, pode colocar-se a 

eventualidade de ter influenciado a resposta nas questões subsequentes.  

Terminamos a análise das respostas a este questionário, de avaliação da satisfação 

dos familiares/pessoas significativas com a informação/comunicação por parte dos enfer-

meiros do SUP-CHUA, com a apresentação dos resultados da questão aberta que objetivou, 

em consonância com o por nós visado no último objetivo específico que definimos, a reco-

lha de sugestões com potencial de melhorar o serviço prestado (Q22) (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Sugestões de Melhoria do serviço prestado pelo GASU-CHUA (Q22) 

Fonte: Elaboração própria 

Não podemos deixar de salientar que, a expressiva frequência da sugestão da adoção 

de um contacto telefónico direto (72.4%), pode ter sido, de certa forma, influenciada pela 

questão colocada imediatamente antes (que questionava se consideravam positiva esta 

opção). 
 

Objetivo específico 7) Propor estratégias de melhoria do funcionamento do GASU-

CHUA, no âmbito da melhoria contínua da qualidade, integrada no eixo estratégico na 

Humanização. 

Atividades implementadas:  

• Análise critico-reflexiva dos aportes de todas as ações já desenvolvidas. 

• Compilação das sugestões, fundamentadas, de melhoria contínua do funcionamento 

do GASU-CHUA, para divulgação futura, junto da Coordenação de Enfermagem do 

SUP-CHUA (Apêndice 20). 

• Divulgação dos resultados de análise estatística dos questionários aplicados, evi-

denciando quer a pertinência do projeto, como a motivação dos enfermeiros do 

SUP-CHUA para integrarem a sua ampliação.  

Recursos humanos: Enfermeira Supervisora Clínica; Enfermeira Coordenadora do SUP-

CHUA; Docente Orientador. 

Recursos materiais e tecnológicos: computador e internet. 
 

2.4. AVALIAÇÃO 

A avaliação tem uma componente intermédia, que visa a análise sistemática do pro-

jeto, à medida que vai evoluindo, tornando o seu planeamento mais eficaz, através da 

realização de reajustes estratégicos, caso se tenham verificado desvios ao inicialmente 

previsto (Abelho, 2014). Assim, compreende-se que, enquanto processo dinâmico, avaliar 

implica a comparação com um padrão ou um modelo, face ao qual se aprecia o afastamento 
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ou concordância, pretendendo, enquanto principal finalidade operacional, melhorar ou 

mesmo refazer (Imperatori & Geraldes, 1993).  

Na fase final do projeto, a avaliação reveste-se de uma natureza amplamente abran-

gente, que implica a comparação entre os objetivos, inicialmente definidos e os efetiva-

mente atingidos, com o produto final (Ruivo & Ferrito,2010). Aceitando-se que, o processo 

em si é, tão ou mais, importante que o resultado final, a realização da avaliação final exige 

uma postura reflexiva, que tanto questiona os objetivos alcançados, apreciando critica-

mente a sua pertinência, na globalidade do processo, como os objetivos não atingidos, 

analisando os constrangimentos que prejudicaram o processo e, simultaneamente, os ajus-

tes que poderão ser implementados, à posteriori, contribuindo para a sua consecução 

(Ruivo & Ferrito, 2010).  
 

Objetivo específico 1) Atualizar conhecimentos relativamente estratégias promoto-

ras da comunicação em contexto de cuidados de enfermagem. 

Do estudo implementado, resultou a integração de novos conhecimentos, que foram 

essenciais no desenvolvimento das ações subsequentes, na fase de execução deste pro-

jeto, nomeadamente, na adequação da nossa postura no desenvolvimento de atividades 

de colaboração, integrados no GASU-CHUA, e na construção e análise dos questionários 

aplicados, pelo que consideramos ter alcançado este objetivo.  
 

Objetivo específico 2) Participar no desenvolvimento das atividades integradas na 

atividade do GASU-CHUA, privilegiando uma postura de análise crítico-reflexiva. 

A nossa integração, no âmbito dos cuidados de enfermagem prestados pelo GASU-

CHUA, permitiu-nos a consciencialização dos pontos fortes e limitações do seu funciona-

mento. Da reflexão na ação e sobre a ação, emergiram aportes críticos, que se revelaram 

fundamentais na estruturação da proposta de estratégias de melhoria, que consideramos 

pertinentes.  

Adicionalmente, esta experiência foi muito gratificante, pela promoção de crescimento 

pessoal e profissional e pelo reforço da nossa convicção, de que a atividade desenvolvida 

pelo GASU-CHUA é significativamente relevante na integração da família do utente, numa 

abordagem sistémica, verdadeiramente holística, enquanto foco dos cuidados de enferma-

gem, que implicam uma tríade enfermeiro, pessoa, família. Constatámos que, os enfer-

meiros têm realmente um papel preponderante na promoção da adaptação exigida pela 

situação de doença, quer do individuo, quer da sua família, promovendo o seu bem-estar 

e contribuindo para alcançar ganhos em saúde, que terão reflexo no incremento da sua 

satisfação com os cuidados de enfermagem.  

Face ao exposto, consideramos alcançado este objetivo em análise. 
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Objetivo específico 3) Conhecer intervenções deste âmbito já implementadas nou-

tros cenários clínicos similares, favorecendo o aporte de estratégias de melhoria ao projeto 

já implementado no âmbito do GASU do SUP. 

A visita ao SU da Unidade de Abrantes do CHMT, permitiu-nos observar no terreno em 

que o trabalho se desenvolve, um projeto similar ao GASU-CHUA, em funcionamento há 

cerca de sete anos. A disponibilidade da Enfermeira Gestora do serviço e das colegas que 

assumem o posto de trabalho de enfermagem, integrado no projeto de comunicação com 

a família, permitiram-nos uma visão crítica, da qual trouxemos importantes contributos, 

pela observação de estratégias que funcionam e, simultaneamente, dos constrangimentos 

e dificuldades com que se deparam, o que, também, nos permitiu a consideração de algu-

mas limitações, que inicialmente não tínhamos previsto.  

Desta observação, resultaram ainda outras ideias que, transportadas para o SUP-

CHUA, poderiam trazer acréscimo de eficiência e rentabilização do trabalho do chefe de 

equipa, que é consideravelmente consumido pela coordenação dos transportes, em situa-

ções de alta clínica, e que foram partilhadas com a Enfermeira Supervisora Clínica e com 

a Enfermeira Coordenadora do serviço.  

Sublinhamos, no entanto, que, apesar de implementado há cerca de sete anos, este 

projeto nunca foi avaliado, quer em termos de satisfação dos seus beneficiários, quer dos 

profissionais de enfermagem envolvidos. Esta carência de estratégias de monitorização 

poderá, no nosso entendimento, ter originado perdas de oportunidades de reajustes de 

trajetória, que seriam essenciais ao seu crescimento em qualidade.  

Pelo exposto, consideramos atingido este terceiro objetivo em análise.  
 

Objetivo específico 4) Desenvolver consciência face a ferramentas que possam pro-

mover a eficiência do trabalho desenvolvido pelo GASU. 

Da pesquisa e observação direta de outro contexto práxico, constatámos que poderiam 

ser implementadas algumas ferramentas informáticas que permitiriam organizar o trabalho 

e os registos do GASU-CHUA (uma vez que a realização de registos em formato de papel, 

acarreta dificuldades de gestão da informação e não contribui para a visibilidade dos cui-

dados de enfermagem).  

Nas sugestões de melhoria apresentadas, foi incluída a proposta de duas ferramentas 

desta natureza (uma, para gestão dos registos do GASU-CHUA, e outra, na promoção da 

ampliação do serviço prestado pelo gabinete à família dos utentes assistidos).  

Assim, consideramos ter sido atingido este objetivo do nosso projeto de intervenção 

profissional.  
 

Objetivo específico 5) Avaliar a satisfação dos enfermeiros da equipa do SUP do 

CHUA, face à comunicação desenvolvida, com a família/pessoas significativas dos utentes 
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assistidos no serviço, e a sua motivação para integrarem a ampliação do projeto do GASU-

CHUA.  

Objetivo específico 6) Dar visibilidade ao projeto do GASU-CHUA, demonstrando a 

sua pertinência, através da implementação de uma estratégia de avaliação da satisfação 

dos familiares de utentes do SUP do CHUA e da divulgação dos seus resultados. 

Consideramos a apreciação da avaliação destes dois objetivos em conjunto. A conse-

cução do primeiro destes objetivos específicos, foi explicitada pela análise de resultados e 

pelas reflexões, já expostas, na descrição da etapa de execução. Ainda assim, o objetivo 

de visibilidade do projeto, só será atingido pela divulgação resultados e pela posterior mo-

nitorização da evolução do projeto, com eventual introdução de algumas das estratégias 

de melhoria que sugerimos, caso venham a ser implementadas.   

No entanto, dada a limitação temporal do Estágio Final, não conseguiremos acompa-

nhar, numa postura colaborativa, a continuidade deste projeto, que necessariamente teria 

que passar pela reflexão, em equipa, das estratégias propostas e pela sua implementação 

e monitorização contínua. Assim, face as limitações inerentes à natureza académica desta 

IPM, consideramos que no essencial estes objetivos foram alcançados. 
 

Objetivo específico 7) Propor estratégias de melhoria do funcionamento do GASU-

CHUA, no âmbito da melhoria contínua da qualidade, visando o seu eixo estratégico na 

Humanização.  

Fundamentada, na multiplicidade de atividades que desenvolvemos e na nossa refle-

xão sobre elas, elaborámos uma proposta de melhoria, com sugestão de diversos procedi-

mentos, considerados pertinentes, objetivando a linha estratégica da melhoria contínua, 

integrada na promoção da humanização, indissociável da qualidade dos cuidados de en-

fermagem (Apêndice 20).  

Assim, consideramos atingido este último objetivo específico, que fecha o ciclo, neces-

sário ao alcance do objetivo geral norteador desta IPM.  

2.4.1. Limitações  

Reconhecemos que, a limitação temporal, imposta pela duração do estágio e a demora 

na concessão das autorizações, necessárias à realização do estudo planeado, impuseram 

alguns constrangimentos metodológicos, inerentes à curta duração do período de recolha 

de dados, nomeadamente, a impraticabilidade da realização de um pré-teste do questio-

nário, que potenciaria a introdução de algumas alterações, procurando incrementar a sua 

consistência interna (que, ainda assim, foi considerada aceitável) e a constituição de uma 

amostra de maior dimensão, que poderia conferir maior poder inferencial aos seus resul-

tados.  
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Neste sentido, também, a reduzida dimensão da amostra de enfermeiros do SUP-CHUA 

obtida, neste caso, alheia a limitações temporais, tornou-a pouco significativa e represen-

tativa da população-alvo, o que inviabilizou a aplicação de métodos estatísticos inferenci-

ais, que não possuiriam adequada validade externa.  

A própria limitação de visitas, imposta no período de recolha de dados, pela vivência 

da quarta vaga de COVID-19, determinou inconvenientes que, podem influenciar negati-

vamente a validade dos resultados alcançados. O questionário, aplicado aos familiares, 

incluiu duas questões relacionadas com a possibilidade de realizar visita, que não foram 

analisadas, uma vez que estas circunstâncias, que diferem substancialmente das normal-

mente vivenciadas, influenciaram a sua resposta. Adicionalmente, esta situação inviabili-

zou a adoção da modalidade de autopreenchimento do questionário, inicialmente planeada, 

e temos consciência que, o heteropreenchimento pelo investigador, que, pertence à classe 

profissional cujo desempenho foi avaliado, introduziu um viés não previsto, relacionado 

com a desejabilidade social. 

Também o facto de termos decidido excluir da amostra, ainda que resguardados pelo 

princípio ético da beneficência, os familiares dos utentes cujo óbito se registou entre o seu 

contacto com o GASU-CHUA e o momento da eventual colheita de dados, pode ter intro-

duzido neste estudo um viés de seleção, dado que, nada nos diz que, a satisfação reportada 

por este cluster de familiares, sobre a qual nada sabemos, não pudesse, eventualmente, 

ser diferente daquela que avaliámos. Este viés de seleção, pode ser novamente mencio-

nado, se considerarmos que não inquirimos familiares de utentes que não tiveram esta 

experiência de contacto com o GASU-CHUA e que podem ter níveis de satisfação muito 

distintos. Isto determina, por um lado, que os nossos resultados apenas terão potencial de 

generalização para a população de familiares contactados por este gabinete. Assim, os 

resultados demonstram que a satisfação com atividade desenvolvida pelo GASU-CHUA está 

associada com a satisfação global dos familiares com os episódios de urgência investiga-

dos, mas, não nos permitem afirmar nada relativamente aos níveis de satisfação com os 

cuidados de enfermagem, percecionados por estes familiares, comparativamente com os 

que não tiveram oportunidade de ser contactados pelo GASU-CHUA. 

Dado o exposto, consideramos que, em termos de monitorização do projeto e de de-

senvolvimento do conhecimento relacionado com a temática, seria pertinente a realização 

posterior de um estudo mais estruturado, que colmate eventuais falhas deste estudo piloto.  
 

2.5. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Concluída a etapa de avaliação, é recomendada a divulgação de resultados, que pos-

sibilitará a disseminação externa do projeto desenvolvido, potenciando a sua transferência 

e adaptação a outros cenários.  
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O primeiro recurso, para a divulgação dos resultados da IPM por nós desenvolvida, é 

consubstanciado pela redação do presente capítulo, inserido no nosso relatório final, que 

após defesa em prova pública, será divulgado no Repositório Científico de Acesso Aberto 

de Portugal [RECAAP]. Posteriormente, correspondendo ao compromisso assumido com o 

NFIE do CHUA, em cumprimento da norma hospitalar, que regula a investigação na insti-

tuição (CHUA, 2019b), este relatório será partilhado com a instituição que, generosamente, 

acolheu os nossos estágios e autorizou a realização da IPM descrita, reiterando a nossa 

disponibilidade para partilhar o conhecimento integrado, nos contextos que considerem 

pertinentes.  

A redação final do processo de desenvolvimento deste projeto de melhoria contínua e 

dos seus resultados, que evidenciam as suas potencialidades, será ainda divulgada junto 

da Enfermeira Coordenadora do SUP-CHUA, uma vez que, é este o contexto para o qual 

foi planeado, e que, na nossa perspetiva, pode beneficiar da sua implementação e moni-

torização, melhorando os processos, e em que os maiores beneficiados serão as pessoas 

que a ele recorrem, as suas famílias e globalmente a comunidade servida pela instituição.  

Na pesquisa inerente à estruturação deste projeto de intervenção profissional, não 

encontrámos, relativamente ao contexto práxico concreto aqui visado, ou noutros seme-

lhantes no contexto nacional, outros estudos que objetivem a investigação da comunicação 

de enfermagem, integrada na atividade de um gabinete de acolhimento, com familia-

res/pessoas significativas de utentes atendidos em contexto de SU, enquanto determinante 

da satisfação com os cuidados de enfermagem. No sentido de evidenciar a competência de 

EE adquirida, relativa à disseminação da investigação desenvolvida para promover o de-

sempenho práxico de Enfermagem sustentado pela prática baseada em evidência [PBE], 

planeamos, num futuro próximo, elaborar um artigo de cariz científico, de divulgação deste 

estudo exploratório descritivo-correlacional, encarado enquanto estudo piloto. 

Concluímos, convictos que, a implementação e divulgação deste projeto de melhoria 

contínua dos cuidados de enfermagem, além das potencialidades já evidenciadas, se insere 

numa estratégia de marketing profissional, ao promover a visibilidade e valorização da 

profissão junto da comunidade-alvo, favorecendo o seu empowerment como prática social. 

Para sermos vistos, temos que evidenciar o nosso saber ser, saber e saber fazer, dignifi-

cando-nos a nós mesmos e dando voz à profissão, no seio do SNS e da sociedade em geral, 

o que exige a nossa afirmação ancorada no agir, na postura e nas competências individuais 

e coletivas.  

A própria instituição poderia capitalizar a ampliação e divulgação do projeto, nos canais 

mediáticos disponíveis (por exemplo, página do hospital, comunicação social), que influ-

enciam as perceções dos cidadãos, assumindo o investimento no seu capital humano, pre-

ocupado com a humanização dos cuidados de saúde prestados à comunidade.  
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E AQUISIÇÃO DE-

COMPETÊNCIAS  

De acordo com o definido pela OE, o EE “é aquele a quem se reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas 

áreas de especialidade em enfermagem” (OE, 2019a, p. 4744), “tendo em conta as res-

postas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde, que demonstram níveis 

elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de compe-

tências especializadas relativas a um campo de intervenção” (OE, 2011, p. 8648).  

Encarada como um processo em espiral, a emergência das competências de enferma-

gem, enraizadas na centralidade da pessoa, que objetivamos com a realização deste curso 

de mestrado em EMC-PSC, implica um percurso de desenvolvimento que integre, simulta-

neamente uma base educacional e uma diversidade de experiências profissionais, cimen-

tadas com base em capacidade de julgamento crítico (Benner, 2001). Reforçando esta 

ideia, Phaneuf (2005) afirma que, este processo, implica uma estruturação que presume 

“a mobilização das capacidades cognitivas e socio-afetivas da enfermeira, de saberes teó-

ricos, organizacionais e procedimentais, tanto como habilidades técnicas e relacionais apli-

cadas a situações de cuidados, o que lhe permite exercer a sua função ao nível da exce-

lência” (p. 4). Para esta autora, este desenvolvimento emerge da interseção de três domí-

nios, designadamente: a estruturação da personalidade e os contributos das vivências pes-

soais; as aprendizagens decorrentes da formação e da experiência profissional e as solici-

tações, desafios e oportunidades de desenvolvimento proporcionadas nos cenários profis-

sionais ou de estágio, integradas com todas as experiências que proporcionem enriqueci-

mento experiencial e de conhecimentos.  

Neste sentido, esta terceira secção do presente Relatório de Estágio, pretende ser um 

testemunho analítico reflexivo do processo de aquisição das competências comuns do EE 

(OE, 2019a), das competências específicas do EE em EMC-PSC (OE, 2018d) e das compe-

tências de ME (UE, 2015), congruentes com o ordenamento legislativo dos graus acadé-

micos do ensino superior, vigente à data (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior [MCTES], 2006), que, pela sua transversalidade e complementaridade, sempre que se 

considerar coerente, serão analisadas conjuntamente com as anteriores. 

Percorrendo todo trajeto, teórico e de prática clínica, que integrou o curso de Mestrado 

em Enfermagem e integrando aquisições prévias da prática profissional de 22 anos, pro-

curámos refletir retrospetiva e intencionalmente sobre o sentido do que fizemos e como o 

fizemos, situacionalmente integrados e contextualizados. Fomentámos um diálogo interno 
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com a incerteza gerada, motivador da busca de respostas, decorrentes da capacidade de 

análise, organização e mobilização de diferentes saberes e conteúdos teóricos adquiridos, 

selecionados em função da sua pertinência, e procurámos apropriarmo-nos deles, alcan-

çando uma visão abrangente das situações e a identificação e compreensão dos seus as-

petos centrais, com valioso contributo na caminhada para a identidade profissional.  

No contexto dos estágios clínicos, aqui visados (realizados em contexto de UCIP e SU 

e cujos projetos incluímos nos Apêndices 1 e 2), o exercício de reflexão na ação e reflecção 

sobre a ação, foi realizado sistematicamente, guiado pelos conceitos de problematização, 

diálogo, liberdade e conscientização, que nos são propostos por Freire (citado por Miranda 

& Barroso, 2004), e monitorizado por enfermeiros de referência (supervisores clínicos e 

académico), que se constituíram como parceiros neste processo, que, concordando com 

Pereira-Mendes (2016), contribuiu significativamente para a construção do pensamento 

em enfermagem. 

 Com a narrativa que aqui elaboramos e comunicamos em texto, desenvolvemos um 

processo de investigação que pretende, no presente, recapturar e mobilizar as experiências 

vivenciadas, no passado, testemunhando sentidos e saberes, e pensar sobre elas, clarificar 

e estruturar as aprendizagens, num produto coerente e harmonioso, que favoreça a cons-

trução e entendimento do futuro, numa perspetiva que se pretende de “arte de crescimento 

intrínseco” (Netto et al., 2018, p. 2). 

 
3.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊNCIAS DE MES-

TRE EM ENFERMAGEM 

Conforme regulamentado pela OE (2019a), os EE partilham “um conjunto de compe-

tências comuns, aplicáveis em todos os contextos de prestação de cuidados de saúde” (p. 

4744). Resultantes do aprofundamento dos domínios de competência exigidos ao enfer-

meiro de cuidados gerais, este conjunto de competências “são (...) partilhadas por todos 

os EE, independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 

elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um 

suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação 

e assessoria” (p. 4745). A sua análise será organizada em torno de um conjunto abran-

gente de domínios, que visam, responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contí-

nua da qualidade; gestão de cuidados e, por último, o desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais.  
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Respon-

sabilidade 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 respeitam os direitos humanos e as responsa-

bilidades profissionais” (OE, 2019, p. 4745). 

Competência de Mestre em Enfermagem 

3. “Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e ges-

tão de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as respon-

sabilidades éticas, profissionais e sociais” (UE, 2015, p. 24). 

Ao EE é prescrito o dever de garantia de uma prestação de cuidados baseada no res-

peito pelos direitos humanos, promotora da segurança, da privacidade e da autodetermi-

nação da pessoa a quem presta cuidados, garantindo a sua dignidade (OE, 2019a). Neste 

sentido, a construção das competências integradas neste domínio, que desde já declara-

mos que sempre nos apaixonou, implicou capacidade de desenvolvimento de juízo crítico 

na tomada de decisão, ancorada num processo de reflexão ético-legal, com foco na huma-

nização das vivências práxicas, e, simultaneamente, enquanto ação orientada para cuidar 

de quem cuida.  

Na organização da base deste percurso, foi essencial a análise dos diversos documen-

tos que estruturam o enquadramento ético-legal da profissão de Enfermagem, nomeada-

mente, Convenção Europeia dos Direitos Humanos (Lei 65/78), Convenção para a Proteção 

dos Direitos do Homem e a Biomedicina (Lei 1/2001) e Lei de Bases da Saúde (AR, 2019), 

consubstanciados nos documentos que a regulam, em particular, o REPE (OE, 1996) e a 

Deontologia Profissional de Enfermagem (OE, 2015a), e, no contexto mais abrangente das 

responsabilidades civis e penais, a Constituição da República Portuguesa (RP, 1976), o 

Código Civil (Ministério da Justiça [MJ], 1966) e o Código Penal (MJ, 1995). Com o mesmo 

propósito, revelou-se, igualmente pertinente, a revisão dos conteúdos teóricos abordados 

no âmbito da UC Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem e o seu contributo para a 

compreensão e consciencialização da centralidade deste enquadramento ético-legal no de-

sempenho da profissão.  

No campo da reflexão aqui pretendida, reconhecemos, com muito agrado, a emergên-

cia de um significativo amadurecimento ético. A crescente importância atribuída à autode-

terminação do doente, como “mínimo ético”, sustentada por conceitos abrangentes e com-

plexos, como a liberdade e a autonomia, fundada no conhecimento (C. Rodrigues, 2019), 

que capacita o indivíduo para a participação na discussão do seu estado de saúde e das 
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diversas opções terapêuticas (Bandeira, 2014), enfraquece, progressivamente, o tradicio-

nal modelo assistencial paternalista, dificilmente defensável numa democracia plural 

(Pirôpo et al., 2018). 

Assim, evidencia-se a premente necessidade de balizar os limites da prática clínica, 

por recurso à adequada fundamentação das ações e posições adotadas, em teorias com 

forte contributo da área da filosofia, que estruturam a abordagem das questões éticas que 

dela emergem e a constituição de bases teóricas que procuram fornecer fundamentos à 

bioética (Petry, 2004), numa perspetiva de proteção bilateral, que salvaguarda, simulta-

neamente, a pessoa cuidada e o profissional. Nesta esfera, a Teoria Principialista, proposta 

em 1979 por Beauchamp e Childress, baseada nas conceções teológica e deontológica e 

assente em quatro princípios éticos (respeito à autonomia, beneficência, não-maleficência 

e justiça), é a mais difundida na ética biomédica (Petry, 2004; Contreras-Férnandez et al., 

2015). Pela sua capacidade de guiar a problematização dos dilemas morais decorrentes da 

práxis clínica, adotámo-la enquanto fio condutor desta nossa análise reflexiva. 

Perante a PSC, em que a gravidade e instabilidade da situação, pode pôr em causa a 

sobrevivência, as preocupações dos profissionais focam-se nas prioridades terapêuticas, 

objetivando o suporte dos sistemas. Num cenário em que o tempo é um fator absoluta-

mente determinante, impõe-se a monitorização contínua, visando a previsão e deteção 

precoce de focos de instabilidade, que possibilite a intervenção adequada e eficiente. Este 

contexto, marcado pela incerteza, pela complexidade e profícuo em situações geradoras 

de stress, como o contacto sistemático e direto com a dor e o sofrimento, situações de fim 

de vida e o receio de errar, potencia sentimentos de insegurança e a persistência de atitu-

des defensivas disfuncionais, que prejudicam o desenvolvimento pessoal e profissional e 

colocam na ordem da discussão diversas áreas de conflitualidade ética (Rosa et al., 2016; 

Santana et al., 2012). Nestas circunstâncias práxicas, em que L. Nunes (2015) destaca 

preocupações éticas relativas ao direito à informação, ao acompanhamento em final de 

vida e à responsabilidade profissional face a intervenções interdependentes, o enfermeiro, 

integrado numa equipa interdisciplinar, depara-se constantemente com situações em que 

é chamado a assumir a sua autonomia profissional, na tomada de decisão e no agir. 

Considerando o direito à informação, com forte presença no desenvolvimento da IPM, 

focada no tema da comunicação com a família/pessoas significativas no SU, colocaram-se-

nos dilemas relativos a que informação se deve dar, considerando o direito de veracidade, 

e a quem se pode fornecer essa informação. Em conformidade com a Lei n.º 12/2005, o 

princípio da autonomia constitui o fundamento do dever profissional de informar (artigo 

105º da Lei 156/2015), dado que fornecer à pessoa toda a informação pertinente para a 

compreensão de cada situação, reforça a autonomia colaborativa entre utente e profissio-

nal de saúde e contribui para o exercício da sua autodeterminação, que depende obrigato-

riamente de existir competência de decisão (Bandeira, 2014). Ainda no âmbito do direito 

à informação, a prática clínica diária de enfermagem coloca frequentemente questões que 
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os enfermeiros podem considerar conflituantes e em que, sobretudo por não estarem se-

guros dos seus próprios deveres, incorrem em atitudes que enquadram a má prática. Neste 

ponto, importa sublinhar que a informação é pertença da pessoa a quem ela se refere, o 

que implica que, salvo em situações excecionais, em que o princípio da benevolência se 

possa sobrepor, apenas poderá ser fornecida à família mediante a anuência expressa da 

pessoa (Deodato, 2015). Simultaneamente, em situações que envolvam prestar informa-

ção, claramente da esfera de responsabilidade de outro grupo profissional integrante da 

equipa multidisciplinar de cuidados de saúde, como sejam os diagnósticos médicos ou o 

prognóstico, o enfermeiro não se pode demitir da sua responsabilidade de encaminha-

mento, dado que no artigo 104º, relativo ao direito ao cuidado é anunciado o dever de 

“orientar o indivíduo para o profissional de saúde adequado para responder ao problema, 

quando o pedido não seja da sua área de competência”(AR, 2015b, p. 8079).  

Ainda inserida nesta categoria, abordamos a transmissão de más notícias, âmbito em 

que os contributos teórico-práticos da UC EMC 2, designadamente, o conhecimento e as 

premissas de implementação de protocolos de valor comprovado, como SPIKES7 ou 

NURSE8 (A. T. Pereira et al., 2013), foram essenciais na aquisição de competências. Neste 

âmbito, podem existir situações em que, a transmissão de informação, requer particular 

cuidado, garantindo o equilíbrio entre o direito à veracidade e o princípio da beneficência, 

que, em conjunto com as situações em que a pessoa não deseja ser informada, podem 

integrar o conceito de privilégio terapêutico (ERS, 2009). No entanto, é necessária a pon-

deração da licitude desta argumentação, que mascarada de compaixão, na realidade pode 

ser demonstrativa de uma postura paternalista (A. Rodrigues, 2017). 

A consideração do direito à informação, do direito à verdade e do exercício da autono-

mia privada levaram-nos a ponderar a figura jurídica do consentimento informado, que 

implica a afirmação da vontade livre, esclarecida e consciente, decorrente de “receber pre-

viamente a informação adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, bem 

como às suas consequências e riscos” (OE, 2007a, p. 2). O consentimento, oral ou escrito, 

pode assumir uma forma explícita ou implícita (dependendo da natureza, invasividade e 

riscos inerentes à intervenção nele visada) e pode, no exercício da mesma liberdade com 

que se expressou, ser revogado, em qualquer momento, até à sua execução (OE, 2007a). 

Neste sentido, a própria recusa de tratamento, não é mais que outra face do consenti-

mento, sendo que nesta situação, desde que garantidas, as condições de liberdade, cons-

ciência e informação, mesmo que o profissional de saúde não concorde com a decisão da 

pessoa, não tem outra hipótese senão acatá-la (Vera, 2010). 

 

 
7 Setting up; Perception; Invitation; Knowledge; Emotions; Strategy and Summary. 
8 Naming; Understanding; Respecting; Supporting; Exploring. 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

83 
 

 

Em ambos os cenários de estágio, foi relevante a reflexão da licitude da atuação, face 

a situações de incapacidade para consentir, que, simultaneamente, agregam deveres da 

enfermagem na área da humanização dos cuidados (artigo 110º da Lei 156/2015). Neste 

âmbito, ponderámos o consentimento presumido, que, nestas circunstâncias, permite a 

intervenção, sem consentimento expresso da pessoa, desde que não existe evidência obje-

tiva e fiável de que seria recusado ou sempre que a sua obtenção possa implicar adia-

mento, que possa representar perigo de gravidade ou de vida (Carvalho, 2013) e o con-

sentimento prospetivo, em que as decisões afirmadas só produzirão efeitos no futuro, e 

que transporta para este cenário reflexivo, a temática das diretivas antecipadas de vontade 

[DAV] (R. Nunes, 2012).  

Em torno desta temática, encarada enquanto “reivindicação da doutrina de consenti-

mento esclarecido” (APB, 2010, p.10), temos em preparação um artigo de revisão, para 

publicação em coautoria, e desenvolvemos uma ação de formação em serviço, apresen-

tada, com as adaptações consideradas pertinentes, em ambos os cenários de estágio, 

abrangendo as equipas de enfermagem da UCIP, SUP e UCInt (tópico que discutiremos, 

com maior detalhe aquando da análise das competências comuns do EE, do domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais).  

Ainda no domínio da informação, balizado pelo direito de privacidade, considerámos 

questões relativas ao dever de sigilo (artigo 106º da Lei 156/2015), em que se cruzam 

considerações legais e a decisão de guardar segredo ou partilhar a informação (L. Nunes, 

2015), e a ponderação de exceções, que salvaguardam o bem-estar de terceiros, e das 

dificuldades inerentes à proteção de informação pessoal confidencial, decorrentes da ina-

dequação das condições estruturais de espaço e falta de privacidade, que serão discutidas 

a jusante, e que se colocam sobretudo na partilha de más noticias ou nos casos de violência 

no adulto. 

Entendemos os cuidados no final de vida, integrados na área de abrangência dos di-

reitos à vida e à qualidade de vida (artigo 103º da Lei156/2015), e, simultaneamente, do 

dever de respeito pela pessoa em situação de fim de vida (artigo 108º da Lei 156/2015), 

respeitando o sincronismo, patente na conceptualização em enfermagem, entre a aborda-

gem da promoção da vida e a preocupação com a salvaguarda de uma morte digna (L. 

Nunes et al., 2005), em que, a morte é aceite, enquanto estádio terminal da vida (Deodato, 

2010). Decorrente da expressiva supremacia, tradicionalmente atribuída ao direito à vida, 

deparámo-nos com situações em que, o excecional desenvolvimento da tecnologia e dos 

conhecimentos próprios da medicina e da enfermagem intensiva, permitiram manter as 

funções vitais de pessoas que, sem este suporte, estariam necessariamente numa situação 

irreversível de morte iminente (Deodato, 2015). 

Necessariamente, esta realidade, com forte presença nos contextos de cuidados à PSC, 

suscitou-nos diversos dilemas éticos, nomeadamente no âmbito do início ou suspensão de 
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medidas de suporte de vida e da decisão de tentar ou não reanimar, que implicam a refle-

xão de práticas como a obstinação terapêutica ou a distanásia (Deodato, 2015; L. Nunes, 

2015), contrárias ao pretendido respeito pela dignidade humana, relacionadas a situações 

clínicas, críticas ou não, sem prognóstico de recuperação, que claramente deveriam ser 

enquadradas no domínio dos cuidados paliativos (C. Rodrigues, 2019). Estamos conscien-

tes que a adoção desta abordagem, que privilegia o maior conforto possível e a promoção 

de um fim de vida pacífico, implica que o enfermeiro assuma o compromisso de incluir na 

“sua prática reflexiva estratégias para otimizar os cuidados ao doente em fim de vida, 

sobretudo na gestão pessoal que faz da morte e da aliança terapêutica que estabelece com 

o doente, convertendo-se no elemento garante da qualidade de vida até ao fim” (Sapeta 

& Lopes, 2007). 

Na nossa reflexão das questões éticas relacionadas com o acompanhamento de enfer-

magem em fim de vida, entrecruzaram-se outras, relativas à responsabilidade profissional 

face a intervenções interdependentes (artigo 9º do REPE), enquadradas pelos deveres para 

com outras profissões (artigo 112º da Lei 156/2015). Não são raras as situações em que, 

na sequência de prescrições médicas, os enfermeiros são confrontados com a execução de 

procedimentos que avaliam como desproporcionados, extraordinários e inúteis, configu-

rando distanásia (C. Rodrigues, 2019). A análise crítica desta forma de agir, levou-nos a 

apreciar o dever de “recusar a participação em qualquer forma de (...) tratamento desu-

mano ou degradante” (AR, 2015b, p. 8079). Claramente enquadrada no território da liber-

dade de escolha, inerente à autonomia da profissão de enfermagem (Deodato, 2015), esta 

forma de agir é legitimada por parecer emitido pela OE (2015a), ao afirmar que “em ne-

nhuma circunstância existe dependência do exercício de Enfermagem face a outros profis-

sionais” (p. 169), uma vez que, mesmo “nas intervenções interdependentes, a autonomia 

do enfermeiro materializa-se na decisão sobre a execução ou não execução do ato pres-

crito, em função da avaliação que realize em concreto” (p. 169). 

Permanecendo na esfera da responsabilidade profissional, a consideração das inter-

venções interdependentes, colocou-nos dilemas adicionais, relativos a formas de prescre-

ver, em que destacamos a prescrição telefónica ou a prescrição oral, particularmente na 

resposta a situações emergentes. Nestas circunstâncias, apesar de estar instituído que o 

enfermeiro tem direito a indicações terapêuticas registadas num suporte que constitua 

prova documental, reconhece-se que a salvaguarda do melhor interesse e benefício da 

pessoa e, simultaneamente, da complementaridade e solidariedade entre os profissionais 

implicados, determina que, em circunstâncias específicas, os limites de determinadas com-

petências das várias profissões, se tornem débeis (OE, 2017e). 

Ainda no âmbito da observância de princípios humanistas, consideramos pertinente a 

reflexão relativa à implementação de medidas de contenção que, enquadradas pela orien-

tação n.º 021/2011 da DGS (2011d), visam a prevenção de comportamentos dos doentes, 

com potencial de comprometer a sua segurança ou a da sua envolvente. No cenário do 
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estágio inicial, na UCIP observámos sobretudo práticas enquadradas na definição de con-

tenção terapêutica, enquanto no Estágio Final, realizado num SUP, para além desta confi-

guração, pudemos observar outras, como a contenção física, mecânica ou química /farma-

cológica, que devem ser integradas, no âmbito da complementaridade funcional com os 

restantes profissionais de saúde, visando a segurança dos cuidados (OE, 2018c). 

Parece-nos igualmente incontornável, a apreciação das questões ético-deontológicas 

decorrentes das condições estruturais, em que salientamos a inadequação dos espaços 

físicos e das rotinas instituídas. Nesta esfera, faz-nos sentido começar por abordar a ques-

tão do direito de reserva da intimidade da vida privada, enquanto objeto do direito de 

personalidade (RP, 1976), acautelado pela deontologia profissional (artigo 107º da Lei 

156/2015). Se bem que, pela contiguidade entre as várias unidades de doentes, este di-

lema ético se tenha colocado no cenário do Estágio I, na UCIP 1, no entanto, assumiu 

maior proeminência no desenvolvimento do Estágio Final, no SUP. Neste serviço, em que 

o espaço próprio do utente é muito reduzido ou quase inexistente, expondo-o ao olhar 

indiscreto de outros utentes, acompanhantes e profissionais que passam, é patente o com-

promisso de todas as premissas inerentes ao respeito pela privacidade e dignidade da 

pessoa humana, núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais (OE, 2007a), que 

em muito ultrapassam a problemática da privacidade da informação. Identificam-se diver-

sos fatores concorrentes na inadequação da realidade práxica, designadamente: as precá-

rias condições da estrutura física, com pouco espaço e carência até de cortinas de indivi-

dualização das diversas unidades de atendimento; a elevada afluência de utentes que de-

termina, quase sistematicamente, a alocação de macas às áreas de corredores, que se 

transformam em espaços partilhados por utentes, com diferentes graus de gravidade, ori-

entação e consciência, num cenário de uma certa promiscuidade, em que observar a pres-

tação de cuidados, escutar, mesmo que involuntariamente, comentar ou mesmo questio-

nar são situações recorrentes (A. Silva, 2007).  

Na reflexão em torno do princípio da justiça, em que emergem questões relativas à 

distribuição de recursos, consideramos inevitável a discussão da carência crónica de recur-

sos humanos. Esta realidade, indissociável da sobrecarga de trabalho, com reflexo óbvio 

na escassez de tempo para a prestação de cuidados, e agudizada pela necessidade de 

celeridade na tomada de decisão na prestação de cuidados à PSC, potencia o risco de 

despersonificação no atendimento, com prejuízo das relações utente-profissional de saúde 

(L. Nunes, 2015). 

Neste ponto da nossa reflexão pessoal em torno da aquisição de competências do 

domínio profissional, ético e legal, consideramos pertinente a abordagem, ainda que muito 

superficial, da nova normalidade, que nos foi imposta pela emergência e dramática evolu-

ção da pandemia por COVID-19. Em condições excecionais, a capacidade de resposta im-

plementada, suscitou-nos uma profunda reflexão ética, determinada pelo dever de adequar 

o nosso agir deontológico à contemporaneidade das circunstâncias. Em resposta a estas 
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novas solicitações, emergiram, para além das diversas zonas cinzentas, que já abordámos, 

outras, que embora integrando todos os princípios éticos que regem a nossa prática, acen-

tuaram a pertinência do acesso universal e do direito á saúde e da defesa da vida.  

Na área da saúde, a reação em contexto excecional, obrigou à célere reorganização 

dos recursos humanos, instalações e materiais afetos à prestação de cuidados. Desde logo, 

a abordagem clínica dos doentes, implicou a garantia da prestação de cuidados, com res-

peito das condições de segurança e da qualidade, inerentes ao dever de excelência, sem 

qualquer tipo de discriminação dos doentes COVID-19 e de todos os outros, que não dei-

xaram de existir. No geral, apesar de se visar uma abordagem biopsicossocial e holística, 

a limitação de recursos influenciou negativamente a capacidade de prestar cuidados ver-

dadeiramente personalizados, com exacerbação da condição dos clinicamente mais vulne-

ráveis. 

Começamos por abordar a questão, vista pelo nosso ângulo, na perspetiva da vivência 

dos profissionais de saúde. Pela inadequação quantitativa e qualitativa das equipas, cons-

tituídas pelo recrutamento de profissionais de saúde de distintas áreas de cuidados, que, 

não obstante a parca experiência na prestação de cuidados à PSC, responderam com 

enorme sentido de dever, acentuaram-se questões, simultaneamente técnicas e científi-

cas, relativas às condições de segurança na prestação de cuidados. Estes contextos foram 

marcados por uma significativa sobrecarga, determinada pela necessidade de mais horas 

de trabalho e pela inadequação dos rácios recomendados para contextos da maior diferen-

ciação no cuidado à PSC, e pela necessidade constante de capacitação numa área iminen-

temente desconhecida, permeada por elevados níveis de incerteza e insegurança. Face 

sobretudo à inexperiência, sublinhamos, enquanto fator adicional de tensão, a presença 

permanente do receio de errar, com impacto direto na qualidade dos cuidados prestados, 

a pessoas cuja situação clínica já encerrava significativa reserva de prognóstico, e, tradi-

cionalmente, muito associado a questões éticas de negligência, imprudência e imperícia 

(Pissaia et al., 2020).  

Não menos impactante, salientamos o receio de contágio e transmissão do SARS-CoV 

2, que aflorou uma multiplicidade de emoções intensas, geradas pela incerteza do que está 

por vir. Ainda que estejamos conscientes que, a obrigação de prestação de cuidados cessa 

sempre que esteja posta em causa a segurança dos profissionais envolvidos, a sobrelota-

ção dos serviços e a gravidade inerente à situação clínica de muitos dos doentes, exacer-

bavam o sentimento de impotência. Assim, num verdadeiro dilema ético e moral, cami-

nhou-se, com relativa frequência, sobre as linhas de segurança, como se de um arame de 

equilíbrio se tratasse, movidos pelo sentido de dever, determinado pelas necessidades dos 

doentes, e, simultaneamente, angustiados pelo risco em que colocávamos as nossas pró-

prias vidas, as dos outros doentes, dos nossos pares e dos nossos conviventes significati-

vos.  
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Abordamos ainda a ameaça à garantia de não discriminação experienciada por muitos 

dos profissionais diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes COVID-19, 

em diversos contextos, quer nas próprias instituições de saúde, como noutros ambientes 

(como a sua área residencial, supermercados, transportes públicos, etc).  

Apesar da idealização dos códigos deontológicos enquanto detentores de verdades ab-

solutas, eles não têm capacidade para abarcar a totalidade da complexidade inerente ao 

cuidado (T. Souza et al., 2021). Pela avaliação da nossa experiência pessoal, estamos 

convictos que ficarão na memória de muitos dos enfermeiros dilemas éticos, inerentes à 

prestação de cuidados, da ordem da ponderação da necessidade versus legitimidade, re-

lacionados com a experimentação/inovação, num cenário em que não existe tratamento 

da causa e se tem que decidir sobre o desconhecido. A incerteza que permeia esta reali-

dade, dificultou a ponderação relativa à participação em práticas que nos pareciam enqua-

drar distanásia, pelo que poderiam determinar incumprimento deontológico, relacionado 

com a participação em cenários de obstinação terapêutica.  

Entre as inúmeras consequências nefastas da pandemia, salienta-se, ainda, a proibi-

ção/limitação de visitas a familiares hospitalizados e a impossibilidade de vivenciar despe-

didas, que sendo mais visível nos contextos COVID-19, afetou pervasivamente todos os 

cenários hospitalares. Apesar de compreendermos a racionalidade que esteve na base 

desta decisão, não nos deixámos de questionar acerca da sua legitimidade, embora pos-

samos considerar que a minimização do risco de transmissão do SARS-CoV 2 pode ser 

entendida como inserida nas contraindicações, previstas enquanto exceção ao exercício 

deste direito (DGS, s.d.a). 

Numa tentativa de minorar a penosidade e a inimaginável carga emocional inerentes 

à vivência destas experiências, procuraram-se soluções inovadoras. Foi neste entorno que 

se implementaram as videochamadas, que na UCIP 1, em que estagiámos, foram integra-

das no projeto “Amor Entrelinhas”, que visou a promoção da humanização, integrada na 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados, e cujo principal desígnio foi “combater a 

doença sem esquecer as pessoas” (Postal, 2020). Procurou-se, na medida do viável, pro-

mover o contacto e a integração possível da família, numa tentativa de estreitar a distân-

cia, imposta pelo incontornável afastamento físico, e, simultaneamente, garantir o inte-

resse público, na salvaguarda da saúde e da vida, pela restrição da circulação de visitas, 

vindas do exterior da unidade hospitalar. No entanto, se pensarmos, esta solução, adotada 

tendo em vista o melhor bem para o doente e para a sua família, não é isenta de conflitu-

alidade ética, em particular nos casos de doentes inconscientes, em que se podem consi-

derar ameaçados os direitos de confidencialidade e privacidade, dada a impossibilidade em 

consentirem a transmissão das suas imagens. 

Mais despertos para a realidade vivenciada nos diversos cenários de cuidados em que 

nos movemos, em contexto profissional e académico, observamos níveis de prevalência, 

muito acima do desejável, de práticas eticamente inadequadas e possivelmente evitáveis, 
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e que, ainda que não intencionais e geralmente atribuíveis ao desconhecimento, são as 

que mais lesam o código deontológico dos enfermeiros. Inevitavelmente, esta realidade 

compromete a abrangência e qualidade dos cuidados, devidos aos indivíduos, que são 

objeto do nosso cuidar em enfermagem. Não podemos oferecer dimensões de que, nós 

próprios, temos fraca consciência e não conseguimos demonstrar, com a propriedade que, 

apenas a consciência plena do alcance da nossa autonomia profissional, permitiria.  

Congruente com a postura que, ao longo dos 22 anos de exercício profissional, temos 

perseguido, também no processo de aquisição das competências comuns do EE, do domínio 

aqui analisado, procurámos construir um percurso conducente à excelência do exercício 

(artigo 109º da Lei 156/2015), mantendo atitudes que cumprem os deveres que nos são 

prescritos, ao “analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas 

que mereçam mudança de atitude; (...) manter a atualização contínua dos seus conheci-

mentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação perma-

nente e aprofundada nas ciências humanas” (AR, 2015b, p. 8103). 

Da fundamentação exposta, que reflete o nosso amadurecimento, edificado com base 

na experiência prévia e na problematização e reflexão ético-deontológica da diversidade 

de oportunidades de aprendizagem, proporcionadas pelos cenários de estágio, no âmbito 

da prestação de cuidados de enfermagem à PSC, consideramos ter alcançado com sucesso 

as competências do domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal (OE, 2019a) e 

a terceira competência de Mestre em enfermagem (UE, 2015), aqui visadas. 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Melhoria 

da Qualidade 

B1. “Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica”;  

B2. “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de me-

lhoria contínua”;  

B3. “Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019, p. 4745). 

Competência de Mestre em Enfermagem 

5. “Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidis-

ciplinares e intersectoriais” (UE, 2015, p. 24). 

A qualidade e a segurança no sistema de saúde, que não existem uma sem a outra 

(Fragata, 2010), são uma responsabilidade multiprofissional, com contexto de aplicação 

local (OE, 2001), e, simultaneamente, constituem obrigações éticas, dado que, inegavel-

mente concorrem para a minimização dos riscos preveníveis, para o incremento da aces-

sibilidade aos cuidados de saúde, das opções, da inovação, da equidade e do respeito 

inerente aos cuidados disponibilizados (MS, 2015). Neste sentido, a OE (2001) sublinha 
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que “nem a qualidade em saúde se obtém apenas com o exercício profissional dos enfer-

meiros, nem o exercício profissional dos enfermeiros pode ser negligenciado, ou deixado 

invisível, nos esforços para obter qualidade em saúde” (p. 6). 

Conceptualizada em termos teóricos por Donabedian (1988), a qualidade em saúde 

assume-se composta por três dimensões distintas, nomeadamente, a estrutura, o processo 

e os resultados. Considerando o campo específico dos cuidados de enfermagem, a estru-

tura inclui os rácios enfermeiro-doente, sendo que, as dotações insuficientes e a sobre-

carga de trabalho, se associam à elevação das taxas de morbilidade, enquanto o processo 

é descrito em termos de intervenções autónomas, interdependentes ou dependentes e os 

resultados, sensíveis ao cuidar da enfermagem, englobam qualquer alteração no estado 

de saúde, comportamento ou perceção da pessoa, associados ou sensíveis a esses cuida-

dos recebidos (Danielis et al., 2021). Neste âmbito, a dotação em enfermeiros com com-

petências avançadas em PSC, para a qual esperamos em breve contribuir, tem sido asso-

ciada com o aumento da satisfação dos doentes e com a redução das taxas de mortalidade 

e da duração dos internamentos, com consequente decréscimo dos custos associados. 

O enquadramento jurídico legal português resguarda o direito de proteção à saúde, 

enquanto direito fundamental e social (AR, 2019; RP, 1976). No seguimento do processo 

de atenção ao problema da segurança do doente, iniciado em 2002 e consolidado em 2004, 

com a criação da World Alliance for Patient Safety (WHO, 2004), em 2019 a OMS acordou 

no desenvolvimento de uma ação concreta, que conduziu ao desenvolvimento da primeira 

estratégia global deste âmbito (WHO, 2021a). Assim emolduradas e respeitando as reco-

mendações do Conselho da União Europeia, as metas da OMS foram transpostas para o 

enquadramento jurídico nacional, resultando na aprovação do Plano Nacional para a Se-

gurança dos Doentes [PNSD] 2015-2020 (MS, 2015b), decorrente da Estratégia Nacional 

para a Qualidade na Saúde (MS, 2015d), em vigor à data de realização dos estágios clíni-

cos. No entanto salientamos que, no momento de elaboração do presente relatório, já nos 

encontramos sob abrangência do PNSD 2021-2026 (MS, 2021b). Neste sentido, a segu-

rança do doente emerge enquanto preocupação global de saúde pública, com a qual, en-

quanto profissionais de saúde, nos comprometemos e responsabilizamos com a mobiliza-

ção das nossas competências individuais, e que implica, simultaneamente, a gestão sisté-

mica de todas as atividades desta área (Azevedo, 2021).  

Orientados para os mesmos objetivos, na esfera da Enfermagem portuguesa, são di-

versos os documentos normativos que que enquadram a temática da qualidade em saúde, 

nomeadamente: a Lei 156/2015 (artigo 109º: da excelência do exercício), os Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001) e a sua especificação no âmbito dos 

cuidados enfermagem especializados, entre os quais, salientamos os Padrões de Qualidade 

dos Cuidados Especializados em EMC, com particular destaque para os da área dos cuida-

dos à PSC (OE, 2017a).  
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Procurando estabelecer uma base para a aquisição das competências deste domínio, 

no período inicial do estágio realizámos, ainda, uma revisão dos conteúdos teóricos minis-

trados nas UC “Gestão em Saúde e Governação Clínica” e “Políticas e Modelos de Cuidados 

de Saúde”, bem como, dos documentos acima citados, considerados estruturantes da te-

mática da qualidade e segurança no sistema de saúde português.  

Ao longo do desenvolvimento de ambos os estágios, orientámos o nosso esforço de 

aquisição de conhecimentos, reflexão e ação no sentido da adoção de uma postura de 

melhoria contínua da qualidade, com a inerente promoção da segurança dos doentes, pri-

orizando a identificação, avaliação e hierarquização dos riscos e refletindo relativamente a 

ações de melhoria a implementar. Visando estes objetivos, reconhece-se a necessidade de 

melhorar a adesão dos profissionais de saúde à sua avaliação e procurou-se a conscienci-

alização relativa aos recursos disponíveis, à dotação e adequação dos profissionais aloca-

dos aos cuidados e os aspetos relativos à organização do trabalho, considerando percursos, 

processos e instrumentos.  

Face à considerável complexidade inerente à prestação de cuidados à PSC, em que 

destacamos os contextos da UCIP 1 e da sala de reanimação e da OBS, do SUP, foi espe-

cialmente relevante a consulta e familiarização com protocolos clínicos e não clínicos e 

checklists em vigor nestes serviços. Neste item, em que o SUP do CHUA ainda tem largo 

espaço para melhoria, destacamos o contexto do primeiro estágio, dado que, na UCIP 1 

do CHUA, está implementada uma multiplicidade muito abrangente de normas e protocolos 

de serviço, alvo de atualizações frequentes, com base na PBE e convenientemente compa-

tibilizados com o contexto. Uma vez que estavam disponíveis e acessíveis a toda a equipa, 

em muito facilitaram a nossa integração na prática dos cuidados, promovendo tranquili-

dade, segurança e autoconfiança e, de forma mais relevante, a segurança dos utentes a 

que prestámos cuidados, sob supervisão da Enfermeira Supervisora Clínica.  

Neste campo foi igualmente essencial a familiarização com os diversos equipamentos, 

em particular aqueles com que detínhamos menor grau de familiaridade (monitores multi-

parâmetros, incluindo a PIC9 e PiCCO10, carros de urgência e desfibrilhadores, ventiladores, 

com possibilidade de vários modos ventilatórios, rampas, bombas e seringas infusoras e 

equipamentos de técnicas de substituição renal, entre outros). Pretendemos alcançar com-

petências técnicas, essenciais ao seu adequado manuseamento, fundamental para a segu-

rança da sua utilização, com potencial impacto na sobrevivência, recuperação e qualidade 

de vida, sobretudo em contextos práxicos, em que, a atenção ao outro em risco, exige 

segurança e rapidez de intervenção.  

 

 
9 Pressão Intracraniana  
10 Pulse índex Continuous Cardiac Output 
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Revelou-se, igualmente essencial, a revisão do plano de integração de profissionais no 

SUP do CHUA, realizada no período inicial do Estágio Final, conjuntamente com a Enfer-

meira Supervisora Clínica, e da qual resultou a identificação de oportunidades de melhoria, 

nomeadamente a sua operacionalização, prevendo a progressão da integração, mediada 

pela realização de avaliações intermédias. 

Visando explicitar o nosso processo de desenvolvimento de competências referentes 

ao domínio da melhoria da qualidade, optámos por estruturar a nossa reflexão com base 

no alcance dos objetivos estratégicos definidos no âmbito do PNSD 2015-2020 (MS, 

2015b).  

Objetivando a melhoria da segurança da comunicação, enquanto pilar estruturante de 

todos os processos que envolvem a segurança do doente, dedicámos especial atenção às 

circunstâncias que envolveram transferência de responsabilidade na prestação de cuidados 

(passagens de turno, transferências e altas), promovendo a continuidade dos cuidados, ao 

prevenir quebras de informação que potenciassem a ocorrência de incidentes, com even-

tual dano para o doente (Ahn et al., 2020). Neste ponto, não podemos deixar de salientar 

a barreira consubstanciada pela multiplicidade de sistemas eletrónicos de informação clí-

nica (o BICU®, na UCIP, e os módulos de urgência do ALERT® e de internamento do SClí-

nico®, no SUP), cuja intercomunicação e integração, não é de todo intuitiva, o que dificulta 

a circulação da informação clínica pertinente, entre serviços da própria instituição e até 

entre profissionais do mesmo serviço.  

Considerando a informação e esclarecimento do cidadão, que no essencial já foram 

discutidas, na reflexão da aquisição de competências do domínio da responsabilidade pro-

fissional, ética e legal, realçamos o papel da IPM desenvolvida. Este projeto de melhoria 

contínua, fomenta a desejada centralidade da pessoa e da família/pessoa significativa, em 

contexto de SU, promovendo o seu direito à informação. Neste âmbito, aproveitámos as 

oportunidades que se nos depararam, para promover a continuidade dos cuidados e incidir 

em áreas como o uso seguro da medicação, favorecendo a sensibilização para a Resistência 

aos Antimicrobianos [RAM], e a prevenção e controlo da infeção, tão em destaque no con-

texto pandémico vivenciado, favorecendo a higiene das mãos e a etiqueta respiratória.  

No que concerne ao incremento da segurança cirúrgica, dado o nosso contexto de 

exercício profissional dos últimos 16 anos, num BO Central, temos uma sensibilidade par-

ticular para esta área e estamos amplamente familiarizados com o projeto “Cirurgia Segura 

Salva Vidas”, que implica a adoção de um checklist de acolhimento do doente no BO e da 

Lista de Verificação Cirúrgica. Nos cenários de estágio, que partilham estreitas relações 

com o contexto operatório, esta nossa experiência profissional foi relevante, uma vez que 

potenciou a identificação de problemas na transmissão de informação, relevante na trans-

ferência de cuidados, e a recomendação no sentido da sistematização da adoção de um 

checklist pré-operatório. 
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No cenário da promoção do aumento da segurança na utilização da medicação, cuja 

preparação e administração representa cerca de 40% da totalidade das intervenções de 

enfermagem de âmbito hospitalar (Simone et al., 2018), no desenvolvimento de ambos os 

estágios, privilegiámos a adoção de uma postura de particular atenção, priorizando o es-

tudo da farmacocinética de medicamentos, com que estávamos menos familiarizados, e 

na sua documentação e monitorização.  

Alinhando a nossa postura com a prevenção do erro terapêutico, foram particular-

mente pertinentes as circunstâncias de prestação de cuidados de saúde emergentes, pre-

sentes em ambos os campos de estágio. As situações de iminente risco de vida, que tornam 

a atuação verdadeiramente tempo dependente e acrescentam significativos níveis de 

stress ao cenário (Simone et al., 2018), aportaram para o espaço de reflexão temáticas 

como: medicamentos de alerta máximo (DGS, 2015b) (em que se coloca a questão da 

validação ou dupla validação de procedimentos, que não está implementada), fármacos 

look-alike e sound-alike [LASA] (The Joint Commission, 2020; WHO, 2007) (relativamente 

aos quais se sugeriram algumas melhorias em termos de identificação, nomeadamente a 

utilização de rótulos pré-preenchidos e com código de cores, disponíveis na instituição, e 

acondicionamento, concretamente, nas malas de transporte e na organização dos fárma-

cos, no sistema de gestão automatizada de medicação PyxisTM MedStationTM ) e na área, 

absolutamente pantanosa, da prescrição oral, presencial ou telefónica, de fármacos.  

Neste campo, refletimos ainda a importância da reconciliação terapêutica (DGS, 

2016a), para a qual é determinante a comunicação eficaz de informação relativa à tera-

pêutica do doente, nas transições e transferências de cuidados, âmbito em que, uma vez 

mais, se evidencia a necessidade da adequação da comunicação entre os diferentes siste-

mas de informação implicados.  

Foi ainda alvo de ponderação crítica a subnotificação, nas plataformas online, nacio-

nalmente disponíveis para a notificação de reações adversas a medicamentos (Portal RAM, 

do Infarmed) e de incidentes (plataforma Notific@, da DGS). Nesta e noutras áreas, as 

práticas de notificação de incidentes de segurança, que garantem o anonimato de quem 

as realiza e a confidencialidade da informação relatada, pretendem favorecer a aprendiza-

gem com o erro e a promoção da implementação de ações de melhoria contínua. Neste 

sentido, procurámos ponderar os fatores inerentes à persistente subnotificação e as estra-

tégias com potencial de reverter esta situação indesejável, nomeadamente a importância 

de ser devolvido feedback ao notificador e a necessidade de apoio manifesto dos níveis de 

gestão das instituições (Lima et al., 2018).  

Enquanto quinto objetivo estratégico do PNSD 2015-2020 (MS, 2015b), a garantia de 

identificação inequívoca dos doentes (DGS, 2011c), que deve ter lugar previamente ao 

início de qualquer intervenção, é implementada em ambos os cenários de estágio, promo-

vendo a prevenção de diversos incidentes adversos, designadamente, a troca de destina-

tários de tratamentos invasivos ou eventualmente perigosos (como trocas de terapêutica, 
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de produtos para análises clínicas, transfusão de hemoderivados ou intervenções cirúrgi-

cas). 

As quedas e as úlceras de pressão constituem relevantes problemas de saúde pública 

e indicadores da qualidade dos cuidados prestados. Em particular, as quedas estão na 

origem de cerca de 10 a 15% dos episódios de urgência, constituído um dos principais 

motivos de internamento (Huded et al., 2015; MS, 2015b), e a sua ocorrência constitui o 

incidente de segurança mais reportado nos cuidados hospitalares (Costa-Dias et al., 2014). 

Reconhecendo a magnitude do seu impacto, a DGS (2019b) emitiu uma norma, que visa 

a prevenção e intervenção neste âmbito, preconizando a avaliação do risco, por aplicação 

da Escala de Quedas de Morse, validada para a população portuguesa (Costa-Dias et al., 

2014). 

De forma análoga, as úlceras de pressão representam fonte de sofrimento, aumentam 

o risco e a prevalência de infeções, influenciam negativamente a qualidade de vida dos 

doentes e dos seus cuidadores/familiares, podendo, no limite, precipitar a morte da pessoa 

(Alshahrani et al., 2021). Dada a relevância do impacto da sua ocorrência em Portugal, 

com registo de prevalência média na ordem dos 11,5% (DGS, 2011b), e o seu cariz signi-

ficativamente evitável (Alshahrani et al., 2021), a prevenção da sua ocorrência é um im-

perativo em termos de segurança do doente, balizado pela norma de orientação clínica 

017/2011 (DGS, 2011b), que prescreve a realização e documentação da avaliação de risco, 

viabilizada pela aplicação da Escala de Braden, validada para a população portuguesa (B. 

Sousa, 2012). Constatámos que, as recomendações de avaliação multifatorial dos riscos 

de queda e de desenvolvimento de úlceras de pressão e as suas monitorizações, não estão 

sistematicamente implementadas no SUP-CHUA, cenário em que esse risco é particular-

mente relevante, pela elevada afluência, pela inadequação das estruturas de atendimento 

e pela tipologia dos doentes que a eles recorrem. Já na UCIP 1-CHUA, estão implementadas 

ambas as recomendações, com recurso aos instrumentos preconizados (DGS 2011b, 

2019b), sendo que o plano de cuidados é individualizado de acordo com os níveis de risco 

determinados. 

Ainda no âmbito da análise da qualidade em saúde e da inerente segurança dos doen-

tes, é incontornável a consideração da prevenção e controlo das infeções associadas aos 

cuidados de saúde [IACS] e das RAM, que no fundo são duas faces de um mesmo pro-

blema. No entanto, por este ser o tema central na análise da aquisição da terceira compe-

tência específica do EE em EMC-PSC, prevenindo a repetição de conteúdos, reservamos a 

sua análise para um ponto posterior da elaboração deste relatório, sublinhando que, inse-

rido no domínio de competências da melhoria da qualidade, tivemos oportunidade de rea-

lizar auditorias clínicas, nesta área de atuação específica da nossa área de especialização 

em Enfermagem.  

Globalmente sublinhamos que a promoção da qualidade em saúde e da segurança dos 

doentes, embora dependente dos desempenhos de cada profissional de saúde, área em 
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que, obviamente, não nos demitimos da nossa quota de responsabilidade, implica a ne-

cessidade de apoio dos diversos níveis de gestão das organizações, nomeadamente em 

termos da dotação de recursos, materiais e, sobretudo, humanos. 

Da fundamentação apresentada, consideramos ter desenvolvido e atingido o essencial 

das competências comuns do EE enquadradas no domínio da melhoria da qualidade (OE, 

2019a) e da quinta competência de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Gestão 

de Cuidados 

C1. “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde”; 

C2. “Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando 

a garantia da qualidade dos cuidados” (OE, 2019, p. 4745). 

Competência de Mestre em Enfermagem 

1. “Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada” (UE, 2015, 

p. 24). 

Reflexo das alterações paradigmáticas, às organizações, em que se incluem as da área 

da saúde, foram exigidas transformações decorrentes do contexto social, político e econó-

mico pós-moderno (J. Alves et al., 2010). Neste âmbito, a liderança, entendida como “uma 

influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de co-

municação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos” (Sobrinho et 

al., 2018, p. 700), tem vindo a assumir maior relevância, enquanto objeto de estudo e 

preocupação constante das organizações, assistindo-se a uma progressão de modelos tra-

dicionalmente mais hierarquizados, para posturas mais flexíveis, em equipa, que recorrem 

a unidades semiautónomas (J. Alves et al., 2010).  

A liderança, essencial em todo os géneros de organizações humanas, guia as pessoas 

no sentido da realização das atividades necessárias, por livre e espontânea vontade, re-

presentando a intenção de controlar os acontecimentos, a sabedoria de apontar as direções 

a adotar e a capacidade de conduzir à realização das ações, recorrendo, de forma coope-

rativa, a capacidades e habilidades de outras pessoas (Chiavenato, 2014). Nesta linha de 

pensamento, sempre que o enfermeiro coordenar uma circunstância específica, influenci-

ando outros a adotar determinada atitude, estará a liderar. Cabe ao líder impulsionar a 

criatividade dos elementos da equipa liderada, estabelecer vínculos e fomentar a discussão 

coletiva, promovendo a participação colaborativa nos processos de decisão e o trabalho 

em equipa, o que implica a consciência das capacidades e interesses, reconhecendo o valor 

de cada um, aliado à complexidade inerente à natureza dos cuidados prestados (Sobrinho 

et al., 2018). 
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Integrando o processo transformacional que se vivencia nas organizações de saúde, a 

Enfermagem assumiu, para além do seu papel tradicional na área da prestação de cuida-

dos, responsabilidades na administração e gestão das diversas unidades funcionais das 

organizações de saúde que integra. Decorrente da natureza da atividade profissional do 

enfermeiro, as suas responsabilidades, no âmbito da gestão da assistência de enfermagem 

adaptada à situação (liderança situacional), devem edificar-se na capacidade para tomar 

decisões, com consciência do seu estilo de liderança e do contexto organizacional (J. Alves 

et al., 2010), responsabilizando-se por garantir os inputs imprescindíveis ao cuidado, atra-

vés da articulação dos diferentes profissionais e serviços, seguindo uma metodologia de 

trabalho em equipa intra e interdisciplinar, horizontal e de colaboração (Sobrinho et al., 

2018).  

A gestão é reconhecida pela OE como uma área de intervenção de enfermagem, sendo 

que o Regulamento n.º 101/2015 (OE, 2015c) enquadra o perfil de competências desta 

área, entre as quais se salientam as relativas à comunicação, às técnicas específicas de 

gestão, às técnicas de enfermagem, aliadas a forte presença de menções à preocupação 

com a qualidade e o trabalho em equipa. Da nossa observação crítica, em ambos os cená-

rios de estágio, compreendemos o elevado nível de exigência inerente a estas funções, 

que requerem autoconfiança fundamentada em conhecimento científico (Sobrinho et al., 

2018), dado que, a organização das diferentes unidades funcionais, implica a harmoniza-

ção entre as convicções, valores e expectativas do enfermeiro gestor, a pressão gerada 

pela equipa liderada e pelas hierarquias e os objetivos da própria instituição (T. Sousa, 

2012).  

Admitindo a persistência destas necessidades e os desafios inerentes à polivalência e 

multidisciplinaridade exigidas à Enfermagem, desde 2007, a OE desenvolve, em Portugal, 

o Programa de Liderança Para a MudançaTM [LPMTM] do ICN, visando o desenvolvimento 

dos enfermeiros no âmbito de competências de liderança e gestão efetivas (OE, 2007b). 

Sublinha-se a importância do conceito de inteligência emocional, enquanto atributo 

essencial à eficiência da liderança, garantindo a capacidade de lidar com as emoções pró-

prias e dos outros (Goleman, 2000). Essencial para a demonstração de respostas positivas 

na gestão do cuidado ao utente e no suporte de lideranças participativas, a importância da 

inteligência emocional sobressaiu significativamente nos ambientes de cuidados pressio-

nados pelo contexto pandémico, em que o desgaste psicológico extremo experienciado 

pelas equipas de saúde, tornaram premente a gestão de consequências emocionais, colo-

cando a tónica na procura do equilíbrio, impulsionador da empatia no cuidado de si e do 

outro, ao invés da supressão de emoções (Amestoy, 2020).  

Nestes ambientes altamente dinâmicos e pautados pela imprevisibilidade, em que, à 

considerável complexidade técnica dos cuidados de enfermagem à PSC, acrescem fatores 

como a sobrelotação e a carência crónica de recursos, que influenciam negativamente o 

planeamento e padronização das atividades, a liderança assume um papel preponderante 
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(K. Silva & Pires, 2011; S. Souza & Gusmão, 2018). Dela depende a sincronia do trabalho 

em equipa, alicerçado na empatia e confiança, promotoras de ambientes de trabalho mais 

saudáveis, que, ao contribuírem para a redução das taxas de rotatividade de profissionais, 

favorecem a qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados, pelo potencial de 

redução da ocorrência de erros, concorrendo para a excelência dos resultados, em termos 

de saúde dos utentes (D. Silva et al., 2014). 

Decorrente das caraterísticas inerentes a esta tipologia de serviços, as teorias de lide-

rança contingencial ou situacional e transformacional são essenciais para enquadrar a li-

derança nestes contextos, ainda assim, nenhuma destas teorias se adapta na perfeição a 

todas as circunstâncias vivenciadas (D. Silva et al., 2014), podendo algumas situações 

justificar a observação de uma postura de liderança mais autoritária, em vez de participa-

tiva (Sobrinho et al., 2018). 

Os documentos reguladores da prática especializada em enfermagem acentuam que 

os cuidados devem ser organizados visando o benefício dos seus destinatários, potenci-

ando, em cada contexto específico, as competências dos mais habilitados para a imple-

mentação de cada intervenção e garantindo que, as funções atribuídas ao EE, não estejam 

subordinadas à oscilação das disponibilidades em recursos humanos ou de convicções in-

dividuais (OE, 2017d). Face a este enquadramento, a OE (2017b) afirma que, nas equipas 

dotadas de EE, estes são os profissionais mais preparados e com formação mais adequada 

na área da gestão, pelo que lhes compete a atribuição da função de responsável de turno. 

Nos contextos particulares dos SU (OE, 2015b) e das UCI (OE, 2018b), sempre que possí-

vel, deve ser o EE em EMC-PSC a exercer estas funções, recomendações que, dentro das 

limitações impostas pela composição das equipas, eram cumpridas em ambos os ambien-

tes de estágio.  

Da observação do estilo de liderança exercida pela Enfermeira Supervisora Clínica, 

sobressai a promoção da criatividade e motivação, favorecendo a autonomia dos liderados 

na tomada de decisões, limitando a sua intervenção a situações em que ocorrem compli-

cações, e levando em linha de conta a maturidade dos elementos da equipa, quer em 

termos psicológicos, quer em termos de trabalho, o que inclui conhecimento e competên-

cias técnicas. Esta realidade corrobora a análise de diferentes autores, para os quais com-

partilhar e delegar são os dois estilos de liderança mais adotados pelos enfermeiros em 

contexto de SU (D. Silva et al.,2014), e que, com o aumento do tempo de serviço, de 

liderança e idade, os enfermeiros tendem no sentido de uma maior orientação para o re-

lacionamento, ancorado na confiança (J. Alves et al., 2010).  

Congruente com esta postura, que se refletiu na sua atitude de supervisão, a Enfer-

meira Supervisora Clínica demonstrou uma conduta promotora da nossa autonomia, me-

diada pelo apoio atento e pertinente, tendo-nos proposto, na metade final do estágio, que 

assumíssemos a liderança da equipa, na grande maioria dos turnos. Em complementari-

dade à observação crítica das intervenções da Enfermeira Coordenadora em funções de 
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gestão, consideramos que esta experiência foi determinante para a aquisição das compe-

tências do domínio aqui analisado, uma vez que nos proporcionou a vivência direta do 

planeamento, implementação e dificuldades das intervenções inerentes à função. 

Adicionalmente, considerámos pertinente a participação em diversas iniciativas forma-

tivas externas (realizadas em modalidade online), privilegiando a área da gestão e lide-

rança (Anexos IV a VII)11.  

Da fundamentação exposta, cremos ter desenvolvido e adquirido o essencial das com-

petências comuns do EE enquadradas no domínio da gestão de cuidados (OE, 2019a) e da 

primeira competência de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio do Desen-

volvimento das Aprendizagens Profissionais  

D1 – “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” (OE, 2019, p.4745). 

A visão holística e existencialista do ser humano, faz emergir inquietações que desa-

fiam a sobrevalorização de competências intelectuais, cognitivas e técnicas, em detrimento 

da necessidade de se fomentar o processo de crescimento interno de cada um, assente na 

premissa básica que, cada pessoa, considerada na sua integralidade, é muito mais que a 

soma das suas partes (Esperidião et al., 2002).  

No desenvolvimento de caraterísticas tão valorizadas e necessárias como a autoconfi-

ança ou a autoestima, é fundamental o desenvolvimento do autoconhecimento. De acordo 

com Phaneuf (2005), a primazia do conhecimento de si, seguido da mobilização das capa-

cidades pessoais, é indispensável ao desenvolvimento e afirmação da competência, nome-

adamente a de natureza relacional, em que “a ferramenta a afinar é a própria pessoa da 

enfermeira” (p.4). Também neste sentido, Joyce Travelbee (1963) salienta a importância 

do autoconhecimento do enfermeiro, para a adequada utilização consciente da sua perso-

nalidade, como ferramenta estruturante do agir em enfermagem, que implica o uso tera-

pêutico do self, na edificação de um relacionamento. Para esta teórica, é necessária a 

manutenção de elevado nível de autoconsciencialização, que permita que o enfermeiro 

esteja seguro de se estar efetivamente a relacionar, ao invés de se estar a projetar no 

 

 
11  

• Seminário Webinar “Eficiencia y Optimización in el Área Quirúrgica” (Associación Española de Enferma-
ría Quirúrgica) (Anexo IV);  

• Webinar “Riscos físicos e ambientais em perioperatório” (OE) (Anexo V);  
• Webinars “Human Resources and Crisis Management” (ESICM) (não conferentes de certificado de par-

ticipação): 
“Leadership in crisis management”, 
“Prevention, recognition and management of burnout”; 

• Webinar “Projeto S4Game / Multiplier Event S4Game: call for participants – Portugal”, soft skills train-
ing for surgical teams (Instituto Politécnico de Portalegre) (Anexo VI);  

• Webinar “Estratégias de Planeamento e Gestão de Prioridades” (For Your Mind: Serviços de Formação, 
Psicologia e Consultoria) (Anexo VII); 
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doente, numa atitude de sobre-identificação com o outro, que passa a ser um meio de 

aliviar a tensão das suas próprias necessidades insatisfeitas, e não um fim em si próprio, 

e conduz à imobilidade e inação.  

Com o intuito de desenvolver o seu equipamento emocional, “o cuidador deve melho-

rar a compreensão que tem de si próprio, das suas crenças, dos seus hábitos, das suas 

aversões, dos seus receios, tomar consciência dos seus mecanismos de projeção e de de-

fesa, a fim de adquirir uma autenticidade e um certo nível de confiança que lhe permitirão 

melhorar a qualidade dos cuidados que presta” (Rispail, 2002, p. 2). Esta caminhada pes-

soal, no sentido do próprio desenvolvimento, alicerça-se num conceito desenvolvido por 

Rogers e Kinget, para quem “em última análise, é, portanto, a capacidade do ser humano 

de tomar consciência da sua experiência, avaliá-la, verificá-la, corrigi-la, que exprime a 

sua tendência inerente ao desenvolvimento para a maturidade, ou seja, para a autonomia 

e a responsabilidade” (citados por Rispail, 2002, p. 2). 

Ainda neste campo, salientamos a importância da promoção da inteligência emocional, 

conceito proposto inicialmente por Daniel Goleman (2000), que o considera determinante 

no potencial de aprendizagem de recursos práticos, alicerçado em “cinco elementos: au-

toconsciência, motivação, autodomínio, empatia e talento nas relações” (p. 33), e que, 

sublinha assumir maior relevância, quanto maior for a complexidade do trabalho. É patente 

a sua centralidade no desenvolvimento de estratégias emocionais, dado a sua repercussão 

positiva nas atitudes, na flexibilidade, nas relações interpessoais, na retenção e na pre-

venção do burnout e, simultaneamente, na resolução de problemas e no resultado das 

intervenções implementadas no cuidado aos doentes (L. Sousa et al., 2020). No entanto, 

esta hercúlea tarefa nada tem de simples, dado que, são limitados os meios para a desen-

volvermos, além de que, é uma missão por natureza inacabada (Phaneuf, 2005). 

Neste percurso, sublinhamos a relevância da nossa formação académica em Psicologia, 

das contribuições da UC Desenvolvimento Pessoal em Saúde Mental, complementada por 

diversas leituras pessoais, pelo percurso profissional, que integra o exercício em circuns-

tâncias cirúrgicas urgentes e emergentes, e pela ampla diversidade de experiências ofere-

cidas por ambos os cenários de estágio, que, determinando uma multiplicidade de vivên-

cias emocionais, mobilizaram recursos pessoais desta área, com potencialidades para a 

práxis clínica.  

Privilegiámos a introspeção que, de acordo com Rispail (2002), constitui uma ferra-

menta primordial deste processo, pois, embora encerre múltiplos vieses, decorrentes das 

dificuldades em manter a objetividade (não negligenciar defeitos e empolar qualidades), 

promove a autorreflexão e a autoconsciencialização12, da estrutura da nossa personalidade 

e da forma como se interrelacionam entre si. Estes processos, complementados com as 

 

 
12 Self-awareness 
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deixas fornecidas pela retroação com os outros, permitem-nos a investigação e compre-

ensão de quem e como somos, e, simultaneamente, o que necessitamos fazer para nos 

desenvolvermos e evoluirmos (Rispail, 2002). 

Objetivámos uma atitude permanente de rentabilização das oportunidades de apren-

dizagem, através da manutenção de uma postura reflexiva, face às nossas práticas e limi-

tações, identificadas no decurso do desenvolvimento de ambos os estágios. Privilegiámos 

a identificação de lacunas e oportunidades de melhoria, em termos de conhecimentos e de 

competências de gestão emocional adaptativa, que visam o bem-estar e a humanização 

da pessoa alvo dos cuidados e, simultaneamente, um trabalho emocional autofocado, que 

objetiva a estabilidade do enfermeiro (Diogo et al., 2021), em situações de cuidados à 

PSC, designadamente, as que envolvem elevados níveis de stress.  

Realçamos ainda que, ao longo de todo este exigente processo de consolidação de 

aprendizagens, o continuum do desenvolvimento do autoconhecimento, revelou-se parti-

cularmente exigente em termos de harmonização com as demandas do desenvolvimento 

simultâneo da nossa atividade profissional. Conscientes de que, a eficiência do enfermeiro, 

também depende das suas atitudes face a si mesmo (Esperidião et al., 2002), a gestão 

destas circunstâncias, solicitou-nos uma postura de automonitorização permanente, orien-

tada no sentido de conseguir um posicionamento equilibrado no contínuo da harmonização 

de forças internas (personalidade e biografia) e externas, caraterizadas por exigências 

crescentes (tecnológicas, aumento da carga de trabalho).  

Não desvalorizando todas as outras oportunidades proporcionadas por ambos os ce-

nários de estágio, no âmbito da prestação de cuidados à PSC, que, marcadas pela vulne-

rabilidade, se revestem de significações marcadamente emocionais, sobretudo de natureza 

moral, exigindo estratégias de suporte da esfera da inteligência emocional (Diogo et al., 

2021; Jiménez-Herrera, 2020), não podemos deixar de salientar a prestação de cuidados 

em contexto de UCI COVID-19, que em muito contribuiu para o nosso desenvolvimento 

pessoal, no domínio de competências aqui refletido.  

Na tentativa de refletir a penosidade e exposição inerentes a estes contextos, a própria 

expressão “linha de frente”, adotada para designar os contextos em que se prestaram 

cuidados diretos aos doentes que adoeceram com gravidade, é uma expressão com origem 

no combate em situação de guerra (Diogo et al., 2021). Numa situação extrema e prolon-

gada, honorada pelo receio de adoecermos e de sermos fonte de contágio e pelo desgaste 

físico e mental. De certa forma, esta envolvente, determinou a amplificação da nossa se-

gregação social e o afastamento das nossas funções familiares, o que agudizou a labilidade 

emocional, os sentimentos de isolamento e a culpa.  

Foram múltiplos os fatores que contribuíram para nos suscitar relevantes conflitos mo-

rais e exigiram uma automonitorização constante das nossas emoções e mobilização dos 

nossos recursos internos, visando, simultaneamente, o autoequilíbrio e o uso terapêutico 

do self, nomeadamente: dificuldades decorrentes da escassez, racionamento e utilização 
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de EPIs, (que dificultam a respiração, a mobilidade, a execução de tarefas, ampliam o 

cansaço e constituem barreira ao cuidado mais afetivo e acolhedor); a necessidade de 

aumentar as horas de trabalho, com a consequente privação de descanso; contextos que, 

face às necessidades de adaptação, eram altamente mutáveis; a premência de suprimento 

das necessidades básicas dos doentes e lidar com um número muito expressivo de situa-

ções de despedida e óbitos, ocorridos em condições, em tudo distantes, das que preconi-

zamos para os cuidados em fim de vida, desacompanhados pela impossibilidade de prover 

o afeto e o amor dos mais próximos. 

Complexificada pela simultaneidade da vivência do internamento, neste cenário, de 

um familiar muito próximo, que pela idade e ausência de fatores de risco, integrou o grupo 

das vítimas improváveis da COVID-19, vimo-nos face à gestão do difícil equilíbrio entre os 

papéis de familiar e enfermeira. Esta vivência promoveu intenso sentido a um dos pressu-

postos da Teoria de Travelbee, ao afirmar que as denominações doente e enfermeira cons-

tituem estereótipos, dado que, são apenas características daquele momento e se referem 

a rótulos, semelhantes a tantos outros que os seres humanos atribuem uns aos outros, 

que apenas encerram utilidade no âmbito da organização da comunicação (Tomey, 2004; 

Waidman et al., 2006). Esta crise pessoal, associada às restantes dificuldades inerentes à 

prestação de cuidados neste contexto complexo, acentuou a importância do desenvolvi-

mento de autoconhecimento, visando minimizar os seus efeitos, no âmbito do estabeleci-

mento de encontros significativos, no espaço relacional enfermeiro-pessoa doente.   

Neste ambiente, fortemente ameaçador do equilíbrio, da satisfação profissional e sa-

úde mental, e que, confessamos ter sido, sem sombra de dúvida, o mais difícil e emocio-

nalmente exigente do nosso percurso profissional de 22 anos, em que apenas o elevado 

sentido de dever nos deu energia para prosseguir, foi absolutamente essencial e terapêu-

tico o desenvolvimento de relacionamentos positivos entre pares e doentes, vulnerabiliza-

dos pela doença, partilhando a solidão, o medo, o sofrimento e, simultaneamente, a espe-

rança e a alegria dos sucessos, sentimentos frequentemente invisíveis aos olhos dos que 

não partilhavam o mesmo cenário.  

Face à fundamentação exposta, que acentuou a consciencialização da necessidade de 

transformarmos a experiência em aprendizagem, consideramos ter adquirido com sucesso 

a competência em análise, integrada no domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais (OE, 2019a), numa perspetiva de darmos de nós mesmos, crescermos, assu-

mirmos compromissos e com eles amadurecer, contribuindo para a (re)construção e po-

tencialização contínua da práxis clínica. 
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio do Desen-

volvimento das Aprendizagens Profissionais 

D2. “Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (OE, 2019, p. 

4745). 

Competência de Mestre em Enfermagem 

2. “Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de Enfermagem baseada na evidência”; 

6. “Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 

dos pares e colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 

de saúde em geral e da Enfermagem em particular” (UE, 2015, p. 24). 

A persecução da excelência nos cuidados de saúde remonta aos primórdios da funda-

ção da enfermagem moderna, com Florence Nightingale a inaugurar o estudo dos resulta-

dos dos processos de cuidado ao doente na década de 1860 (Larabee, 2011). No entanto, 

a defesa da PBE emerge mais recentemente, demonstrando eficácia na promoção da qua-

lidade dos cuidados de saúde prestados, com reflexo óbvio em termos de melhoria dos 

resultados para os doentes. 

A PBE representa uma abordagem da solução de problemas, que envolve a fundamen-

tação da tomada de decisão clínica, ancorada na melhor evidência, resultante da pesquisa 

científica sistematizada, harmonizada com o conhecimento empírico derivado da prática 

clínica, garantindo o respeito pelos valores e preferências do doente (Gronvik et al., 2018), 

favorecendo o abandono de práticas não sistematizadas, perpetuadas pela reprodução ou 

tradição (Camargo et al., 2018). 

É consensual a persistência de uma atitude positiva dos enfermeiros face à PBE, que 

concordam que, a incorporação dos resultados da investigação na prática clínica, incre-

menta a qualidade dos cuidados de saúde, por melhorar a confiabilidade das intervenções, 

os resultados para o doente e a redução de custos (Camargo et al., 2018). No entanto, 

não obstante a existência de modelos que, no âmbito da Enfermagem, procuram enquadrar 

esta mudança de paradigma práxico, como o amplamente citado Modelo para a Mudança 

para a PBE (Rosswurm & Larabee, 1999; Larabee, 2011), e o crescimento do volume de 

investigação em Enfermagem, que se deve principalmente à expansão da formação pós-

graduada, a transferência de conhecimento pretendida não se refletiu expressivamente na 

prática nos contextos clínicos.  

Esta transferência de evidências ainda representa um importante desafio, que objeti-

vamente observámos, dado que nem todos os enfermeiros detêm o conhecimento ou ha-

bilidades para pesquisar, ler, apreciar criticamente e aplicar os resultados da pesquisa 

(Camargo et al., 2018; Gronvik et al., 2018). Identificam-se ainda outras barreiras na 

apropriação dos resultados da PBE e à sua integração no exercício profissional dos enfer-
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meiros, nomeadamente a carência na alocação de tempo e recursos para este efeito, agra-

vadas pela sobrecarga de trabalho, cuja resolução implica o comprometimento dos níveis 

de gestão das organizações (Larabee, 2011), e a resistência à mudança de práticas, asso-

ciada à perceção de pouca autoridade na introdução de alterações na práxis clínica (Gron-

vik et al., 2018).  

Considerando que a Enfermagem representa o grupo profissional com maior expressão 

numérica nos ambientes hospitalares, transformações na forma como encara a produção 

de cuidados impactam as organizações como um todo. Neste sentido impõe-se a imple-

mentação de estratégias que promovam um agir assente no julgamento crítico, decorrente 

da integração da PBE nos cenários clínicos (Carmago et al., 2018). Sugere-se o desenvol-

vimento de formação nesta área, com base nas problemáticas que emergem dos contextos 

práxicos e nos princípios da Andragogia (Gronvik et al., 2018). 

A edificação do processo de aquisição de competências deste domínio foi, desde o 

início, estruturada por recurso à revisão das macropolíticas de saúde vigentes e dos docu-

mentos reguladores da profissão de Enfermagem, nomeadamente dos deveres gerais vei-

culados pelo artigo n.º 97 da deontologia profissional (OE, 2015a), que prescreve a obri-

gação do exercício da profissão assente na adequação de conhecimentos técnicos, conso-

lidados pela experiência, e científicos, fundamentados pela PBE, enquanto pilares da to-

mada de decisão, respeitando os valores do doente, e visando a melhoria da qualidade dos 

cuidados. Neste percurso, foram igualmente essenciais os contributos dos conteúdos abor-

dados nas UCs “Investigação em Enfermagem”, pelo seu contributo na abordagem e apre-

ciação da evidência científica, e “Formação e Supervisão em Enfermagem”, pelo enqua-

dramento teórico e operacional das áreas da educação, da pedagogia, da formação e da 

supervisão, e a manutenção de uma atitude de pesquisa e estudo contínuo de bibliografia 

cientificamente relevante, na área de prestação de cuidados à PSC, de acordo com as 

necessidades identificadas, a partir da reflexão das circunstâncias vivenciadas em cada um 

dos cenários de estágio.  

Numa atitude de persecução contínua da melhoria dos cuidados prestados e promoção 

da visibilidade aos saberes próprios da profissão, a formação contínua visa aprofundar o 

grau de desenvolvimento pessoal, profissional e das organizações, em que nos inserimos, 

e, simultaneamente, favorecer a adaptação às inovações originadas num mundo em cons-

tante mudança (Tojal, 2011). Objetivando a aquisição das competências na área da PBE 

em Enfermagem, considerámos pertinente a participação em diversas iniciativas formati-

vas externas (realizadas em modalidade online), privilegiando a área do cuidado à PSC 
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(Anexos VIII a X)13, sendo que nos abstemos de listar neste ponto as restantes, prevenindo 

a repetição de conteúdos, e optamos por referi-las ao longo da discussão da aquisição das 

competências dos diferentes domínios, consoante os seus conteúdos. 

Integrante da formação contínua, a formação em serviço, intenciona colmatar as ne-

cessidades de formação dos elementos das equipas de enfermagem, em contexto de tra-

balho (Tojal, 2011). Neste sentido, em ambos os contextos de estágio, constatámos a 

contaminação por uma certa tanatofobia, persistente nas sociedades ocidentais contem-

porâneas e refletida na dificuldade que, mesmo os profissionais de saúde, sentem ao lidar 

com a temática do fim de vida (Martinez & Lima, 2016). Frequentemente, esta realidade 

conduz a processos de decisão falaciosos, relativos a rumos de tratamento, assumidos 

como melhores para o doente, desconsiderando os seus valores e desejos e desprezando 

a sua participação na tomada de decisões sobre si mesmo (R. Silva, 2013), sem o colocar 

no centro da sua vida, isto é, sem o reconhecer como detentor de autonomia própria (Ban-

deira, 2014). Da conscientização deste entorno, emergiu a necessidade de formação nesta 

área e adveio a seleção da temática das DAV, para desenvolvimento e apresentação de 

uma ação de formação em serviço. 

O tema proposto foi aceite na sequência da realização de entrevistas não estruturadas, 

com as Enfermeiras Gestoras e Enfermeiras Supervisoras Clínicas da UCIP 1 e SUP do 

CHUA, e pela concordância do Professor Orientador de ambos os estágios e da elaboração 

do presente relatório. Reforçando o diagnóstico situacional e, simultaneamente, permitindo 

a avaliação da intervenção, foi aplicado e analisados os resultados de um questionário 

(incluído para eventual consulta no referido Apêndice 21), às equipas de enfermagem dos 

serviços visados. Neste campo, sublinhamos que a apresentação de dados se restringe aos 

resultados obtidos na UCIP 1 do CHUA, uma vez que, provavelmente por uma multiplici-

dade de constrangimentos circunstanciais, a fase diagnóstica da aplicação do questionário 

não obteve respostas por parte elementos das equipas de enfermagem do SUP e da UCInt 

deste hospital.  

Privilegiando os desafios da temática na ótica da Enfermagem, apresentámos duas 

sessões de formação em serviço (planos de sessão em Apêndice 22), que, com o intuito 

de contornar as limitações impostas pelo cenário pandémico vivenciado, foram conduzidas 

numa modalidade síncrona de e-learning à distância (com utilização da aplicação Teams 

da Microsoft®, implementada no CHUA para fins formativos), e que abrangeram as equipas 

de enfermagem da UCIP 1 (Anexo XI), do SUP e da UCInt do CHUA. No tratamento do 

 

 
13  

• Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica 2021 (Anexo VIII);  
• “Educational course for the EAGLE Study: Safe-anastomosis quality improvement Intervention to reduce 

anastomotic leak following right colectomy and ileocaecal resection” (Anexo IX); 
• Webinar “idoneidade Formativa: Construção de Ambientes Favoráveis” (Anexo X); 
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tema, percorreu-se o seu enquadramento jurídico, ético e deontológico, aproveitando a 

oportunidade para disseminar e discutir resultados de investigação em torno do conheci-

mento e atitudes dos enfermeiros face a esta matéria. Em Apêndice 21 apresenta-se o 

documento que pretende testemunhar o processo de desenvolvimento desta atividade for-

mativa, estruturado em conformidade com o método de planeamento em saúde (Impera-

tori & Giraldes, 1993). O mesmo apêndice possibilita a consulta do suporte didático da 

apresentação das sessões de formação, elaborado com apoio do software PowerPoint®, 

que foi disponibilizado aos serviços, estando disponível para consulta desmaterializada, na 

pasta da formação, disponível para consulta no ambiente de trabalho informático das equi-

pas.  

Objetivando evoluir no sentido do aperfeiçoamento de competências na área da inves-

tigação em enfermagem, elaborámos uma revisão sistemática da literatura, subordinada 

ao tema “Satisfação dos utentes dos Serviços de Urgência: fatores relacionados com os 

cuidados de enfermagem” (Apêndice 4). Deste processo resultou a redação de um artigo, 

com base na estrutura preconizada pela revista RIASE (Revista Ibero-Americana de Saúde 

e Envelhecimento), à qual o submeteremos para avaliação, em termos de adequação para 

publicação, intencionando a disseminação da investigação.  

Na área da desejada disseminação da investigação, apresentámos ao “XXII Congresso 

Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem 

Intensiva” um póster científico sob o tema “Simulação em catástrofe: que contributos”, 

por nós elaborado, em coautoria com colegas deste mestrado (Apêndice 23 e Anexo XII).  

Corroborando resultados da investigação em torno da PBE em Enfermagem (Gronvik 

et al., 2018), no decurso da realização desta formação pós-graduada, desenvolvemos com-

petências e confiança na aplicação das distintas etapas da PBE. Reconhecemos-lhe signifi-

cativa importância e assumimos maior responsabilidade na disseminação, apresentação e 

discussão de resultados da investigação, no contexto interpares, o que esperamos possa 

vir a impulsionar o reconhecimento do valor deste recurso, para a melhoria da prática 

clínica, e favorecer a mudança de atitudes em contexto práxico. 

Numa postura congruente com estes resultados e objetivando continuamente o al-

cance da meta, sempre inacabada, de fornecer o melhor cuidado a cada paciente, preten-

demos manter esta atitude, de envolvimento em atividades conducentes à mudança para 

a PBE, nomeadamente na manutenção de hábitos de leitura, avaliação crítica e discussão 

de artigos de pesquisa entre pares. Nesta ótica, intencionamos, num futuro próximo ela-

borar um artigo que reflita o trabalho desenvolvido com o planeamento, implementação e 

avaliação da IPM, que, consideradas as limitações, que lhe reconhecemos, encaramos en-

quadrado no âmbito da investigação primária, enquanto estudo exploratório da temática 

da comunicação com a família/pessoa significativa num SUP do sul de Portugal, enquanto 

fator de satisfação com os cuidados de enfermagem prestados.  
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Face ao acima exposto, consideramos adquiridas a competência do EE aqui visada, 

inserida no domínio das aprendizagens profissionais (OE, 2019a), e as segunda e sexta 

competências de ME (UE, 2015; UE 2016). 

 

3.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM EM 

PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

Congruentes com as competências comuns preconizadas para o EE (OE, 2019a), a OE 

(2018d) definiu competências específicas como as “que decorrem das respostas humanas 

aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para 

cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos 

cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (p. 4745).  

Considerando a vasta amplitude da área de especialidade em EMC, em 2018, a OE, 

reconhece a necessidade de especialização dos cuidados de enfermagem em distintas 

áreas emergentes. Assim, é definido que o EE em EMC-PSC, respondendo a necessidades 

que podem advir de situações de emergência, exceção ou catástrofe, presta cuidados de 

enfermagem “altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma ou 

mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e permi-

tindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacida-

des, tendo em vista a sua recuperação total” (OE, 2018d, p. 19362). Tendo em vista a 

estruturação destes cuidados, a OE, define ainda competências específicas para esta área 

particular da EMC, que, sempre que se considere coerente, abordaremos conjuntamente 

com as competências de Mestre em Enfermagem. 
 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 

Pessoa em Situação Crítica 

1. “Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e/ou falência orgânica” (OE, 2018, p. 19359). 

Competência de Mestre em Enfermagem 

4. “Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 

ao longo da vida” (UE, 2015, p. 24). 

O progresso das ciências da saúde e das tecnologias associadas aos cuidados desta 

área ampliaram significativamente as possibilidades que se podem oferecer à PSC, dando 

origem a outras formas de cuidar, cuja intrínseca complexidade exige elevada preparação 

dos profissionais de saúde implicados. Adicionalmente, reconhece-se que, com frequência, 

a doença crítica envolve falência multiorgânica, estando associada a significativa morbili-
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dade e mortalidade. Contudo, na maioria dos doentes, existe um período em que se reco-

nhece deterioração fisiológica, que antecipa o agravamento da situação clínica e a falência 

orgânica, sinais que, de acordo com a pesquisa, frequentemente não são identificados 

(Bennet et al., 2016). Assim, mobilizando os conhecimentos adquiridos, procurámos de-

senvolver uma atitude proactiva de observação, focada em eventuais focos de instabili-

dade, antecipatória do risco de complicações, que podem determinar deterioração irrever-

sível, e a intervenção atempada, que visa prevenir incapacidades.  

Neste sentido, visando a persecução da excelência do desempenho na prestação de 

cuidados de enfermagem à PSC, em ambos os cenários de estágio, preconizados pela OE, 

através da emissão de diversos pareceres, como cenários em que as funções inerentes à 

área de especialização em EMC-PSC (a que a conclusão do presente curso de mestrado 

nos habilitará), assumem particular relevância (OE, 2015b, 2017b, 2017d, 2018a, 2018b, 

2020a), foram importantes as revisões dos conteúdos teóricos abordados em diversas UC, 

nomeadamente, Fisiopatologia e Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada e 

EMC 1, EMC 2, EMC 3, EMC 4 (incluindo a conclusão dos cursos Basic, Immediate and 

Advanced Life Support [BLS, ILS e ALS] e International Trauma Life Support: Avanced 

Provider Course [ITLS] (Anexos XIII a XVI) e EMC 5. 

Ao longo de todo o processo formativo e em resposta às necessidades de aprendiza-

gem identificadas, a aquisição de conhecimentos foi complementada pela pesquisa e es-

tudo contínuos, de bibliografia atual, pertinente e de elevada relevância científica, decor-

rente da PBE, nas áreas da enfermagem de CI e de urgência e emergência. Revelou-se 

relevante a familiarização com guidelines pertinentes, que constituem valiosas ferramentas 

na construção da melhoria de qualidade do desempenho práxico dos enfermeiros (Myaneh 

et al., 2020). Dada a realidade pandémica vivenciada, foi igualmente incontornável a aná-

lise de recomendações para a abordagem do COVID-19, no âmbito da PSC (SPMI, 2020). 

Enquadrados pela PBE, com as necessárias adaptações aos contextos, os diversos pro-

tocolos, implementados em ambos os serviços clínicos, favorecem a padronização e ade-

quação das intervenções e, em muito, facilitaram as nossas integrações e o desejado de-

senvolvimento de competências na gestão de protocolos terapêuticos complexos. Realça-

mos, pela sua grande expressão na organização dos cuidados, a vigência de múltiplos 

protocolos14, alvo de revisões regulares, na UCIP 1, em que desenvolvemos o estágio ini-

cial. 

 

 
14  

• Monitorização hemodinâmica básica base em CI e monitorização contínua do débito cardíaco (PiCCO); 
• Colocação, manutenção e remoção de dispositivos intravasculares; 
• Decisão do suporte nutricional (nutrição entérica e parentérica); 
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Procurando complementar os conhecimentos requeridos, considerámos igualmente 

pertinente a participação em diversas iniciativas de formação contínua, enquanto valioso 

elemento estrutural na melhoria da qualidade dos cuidados prestados, abrangendo a en-

fermagem em contexto de CI 15 (Anexos XII e XVII a XIX) e de SU16 (Anexos XX e XXI). 

Dada a sua transversalidade, a todas as áreas do cuidar em enfermagem, que atesta 

desde logo a importância que teve em ambos os contextos de estágio, decidimos inaugurar 

a reflexão da aquisição de competências deste domínio com a consideração dos aspetos 

relacionados com a comunicação e a construção da relação de ajuda. A funcionalidade da 

comunicação entre os diferentes profissionais de saúde, exige adaptabilidade à diversidade 

e dinâmica dos diferentes contextos, com variável complexidade de conteúdos e necessi-

dade de resposta a situações urgentes e/ou críticas, impregnadas de elevada emotividade, 

sendo imprescindível, à continuidade dos cuidados e à minimização de distorções e lacunas 

que possam propiciar a ocorrência de erro ou falhas graves no encadeamento dos cuidados 

necessários (Campos, 2017).  

 

 
• Ventilação mecânica não invasiva (VNI), intubação endotraqueal, traqueostomia percutânea, aspiração 

de secreções (incluindo doentes com via aérea artificial - EOT e traqueostomia), descanulação de tra-
queostomia e desmame ventilatório; 

• Prevenção da infeção associada à ventilação; 
• Cateterismo vesical (incluindo indicações para esvaziamento do saco coletor de urina); 
• Prevenção e controlo da colonização por MRSA (incluindo a utilização de toalhetes com clorohexidina) 

e Clostridium Difficile; 
• Normoglicémia, incluindo protocolo de insulinoterapia endovenosa; 
• Gestão da dor, sedação e delírio; 
• Analgesia epidural;  
• Anticoagulação com citrato nas terapias de substituição renal; 
• Profilaxia da nefropatia induzida por contraste; 
• Normotermia pós-PCR; 
• Diagnóstico e tratamento da neutropenia febril; 
• Abordagem da abordagem da FA e da intoxicação por organofosforados; 
• Atuação no doente neurocrítico: lesão cerebral aguda (TCE e hipertensão intracraniana, incluindo pro-

tocolo de fibrinólise intraventricular), suspeita/confirmação de hemorragia subaracnoídea e sus-
peita/confirmação de vasoespasmo. 

15  
• “XXII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enferma-

gem Intensiva”, em que apresentámos um poster científico sob o tema “Simulação em catástrofe: 
que contributos” (Anexo XII); 

• Formação em Serviço “Via Aérea e Ventilação Mecânica Invasiva” (Anexo XVII);  
• VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos (Anexo XVIII);  
• “World Sepsis Congress 2021 – Advancing Prevention, Survival and Survivorship of Sepsis and 

COVID-19” (Anexo XIX);  
• Webinar “Abordagem à pessoa em situação crítica em contexto de pandemia”. (Instituto de Ciências 

da Saúde da Universidade Católica) (não conferente de certificado);  
• “Jornadas de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica: Inovar em tempos de pandemia” (Politécnico 

de Leiria: Escola Superior de Saúde) (não conferente de certificado); 
16  

• “Curso de Urgência do Algarve, 4ª Edição” (Anexo XX); 
• Webinar “Via Verde AVC/Via Verde Coronária” (Anexo XXI);  
• Webinar “Suporte Avançado de Vida em Trauma: abordagem no SU” (Bwizer, 21 de junho de 2021, 

não conferente de certificado). 
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Integrante da filosofia da Enfermagem e dos indicadores de qualidade dos cuidados de 

saúde, é inegável a sua importância enquanto vetor da humanização, que implica o aco-

lhimento do doente na sua essência, efetivada pela ação, verbal e não-verbal, permeada 

de solidariedade, compreensão da pessoa doente, na sua singularidade ético-cultural 

(Campos, 2017; Parada et al., 2021; Pott et al., 2013). Neste sentido, considerámos igual-

mente pertinente a pesquisa de manuais de boas práticas no âmbito da humanização das 

UCI (Grupo de trabalho de certificação do Projeto HU-CI, 2019) e dos SU (Grupo de Trabajo 

de Humanización de los Servicios de Urgencias Hospitalarias, 2020), que abordam a co-

municação, enquanto linha estratégica do desejado desenvolvimento destas práticas.  

A comunicação com o doente crítico constitui um importante desafio, nomeadamente, 

pela frequente necessidade de suporte de ventilação mecânica invasiva, em que a presença 

do tubo endotraqueal ou da cânula de traqueostomia, limita determinantemente a capaci-

dade de comunicar, justamente numa circunstância em que, pelo risco de vida, vivencia 

maior fragilidade, e pode desencadear frustração, ansiedade e depressão, decorrentes da 

dificuldade em se fazerem compreender (A. Alves & Pareira, 2014; Holm et al., 2020). 

Neste cenário comunicacional, os enfermeiros, que constituem o seu maior parceiro (Holm 

et al., 2020), privilegiam a utilização da palavra falada, frequentemente, complementada 

por elementos não-verbais, enquanto, o doente, dispõe, sobretudo, de formas não-verbais 

de comunicação, que dependem de descodificação por parte do enfermeiro (A. Alves & 

Pareira, 2014). Entre as estratégias mais frequentemente implementadas pelos enfermei-

ros, destacam-se a leitura dos lábios do doente, o encorajamento, a utilização de gestos, 

falar pausadamente e aguardar pela resposta, dedicar tempo à compreensão do que o 

doente tenta comunicar, e a utilização intencional do toque (Al-Yahysai et al., 2021). Em-

bora existam ferramentas específicas, desenvolvidas para assistir a comunicação nestas 

circunstâncias, como quadros alfabéticos ou de imagens e as novas tecnologias, suporta-

das por smartphones ou tablets, disponíveis na UCIP, em que realizámos o estágio inicial, 

estas encontram-se pouco difundidas (Holm et al., 2020). Impõe-se a qualificação e em-

penho dos enfermeiros, na implementação de estratégias adequadas à comunicação nestes 

contextos, visando a promoção do bem-estar e otimismo da PSC, com potencialidade de 

tradução na rapidez da sua recuperação (Al-Yahysai et al., 2021). 

Ainda neste âmbito, reconhecemos que a admissão de uma pessoa significativa nestes 

cenários de cuidados à PSC constitui uma experiência significativamente stressante, po-

dendo, em casos limite, conduzir ao desenvolvimento do denominado síndrome familiar 

pós-cuidados intensivos17 (Curtis et al., 2021; Karlsen et al., 2021; Lebel & Charette, 2021; 

Parada et al., 2021), pelo que é desejável a integração da família no plano de cuidados, 

não só enquanto parceira, mas como foco desses mesmos cuidados. Esta componente dos 

 

 
17 Post-Intensive Care Syndrome-Family (PICS-family) 
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cuidados de enfermagem mereceu-nos particular atenção em ambos os estágios, e deter-

minou, no Estágio Final, o desenvolvimento da IPM em torno da temática central de de-

senvolvimento do presente relatório. Neste enquadramento, privilegiámos o desenvolvi-

mento de competências não técnicas, na promoção da relação com os familiares, de forma 

intencional e estruturada, procurando transmitir conforto e privacidade, fornecendo infor-

mação e demonstrando empatia, respeito e sensibilidade, procurando com esta atenção 

incluir a família na “prestação” de cuidados. Apesar dos enormes constrangimentos, de-

correntes da conjuntura pandémica, favorecemos a flexibilidade na avaliação individuali-

zada de cada situação, procurando não descurar a integração possível da família. Da co-

municação telefónica ou por videochamada, envolvendo família, PSC e enfermeiro, desta-

camos a avassaladora carga emocional associada, em particular nas vivências de despedi-

das. A referida flexibilização, permitiu enquadrar, ainda que enquanto exceções, o acom-

panhamento de visitas, em situações de especial gravidade ou contexto de fim de vida, o 

que, em muito, enriqueceu o nosso crescimento profissional e, simultaneamente, pessoal. 

Considerando a organização dos cuidados à PSC, privilegiámos a preconizada sistema-

tização, por recurso ao acrónimo ABCDE18 (American College of Surgeons [ACS], 2018). A 

sua adoção inserida em diversos algoritmos (como os do âmbito de SAV ou ITLS), susten-

tados pela melhor evidência proveniente da PBE e resultantes do consenso de peritos, 

promove a celeridade e a adequação da tomada de decisão, minimizando os riscos (L. 

Nunes, 2015). Esta abordagem uniformiza procedimentos, entre os profissionais envolvi-

dos, e prioriza a avaliação clínica, com identificação e intervenção na correção de circuns-

tâncias que representam risco de vida, sendo, simultaneamente, uma ferramenta que es-

tabelece uma linguagem comum e reduz o risco da ocorrência de erro, potenciando resul-

tados positivos (Bennet et al., 2016; Brown et al., 2021).  

Uma vez que, fatores associados à comunicação, estão presentes em mais de metade 

dos eventos sentinela, a adoção de uma estrutura metodológica na sua organização, em 

situações de transferência da responsabilidade nos cuidados de enfermagem, promove, 

simultaneamente, a continuidade e segurança dos cuidados, dado que, ao minimizar a 

perda de informação relevante, tem impacto positivo na prevenção da ocorrência de even-

tos adversos (Rodríguez et al., 2018). Esta abordagem padronizada, foi, simultaneamente, 

aplicada no SUP, em contexto de sala de emergência, com as adaptações indicadas em 

situação de trauma19 (ACS, 2018), quer, na comunicação implícita na transferência de 

cuidados, com as equipas do pré-hospitalar e nas passagens de turno, como na prestação 

 

 
18 Airway/Via aérea; Breathing/Ventilação e Oxigenação; Circulation/Circulação, Disability/Disfunção neu-

rológica; Exposure/Exposição 
19 A – Com controlo e imobilização da coluna cervical; C suporte cardiovascular com controlo da hemorragia; 

D – com controlo do ABC 
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de cuidados e nos registos de enfermagem, e na UCIP, na abordagem da PSC e na estru-

turação da comunicação verbal nas diversas circunstâncias de handover.  

Encabeçando a lista das motivações para procura de cuidados de saúde, pela popula-

ção em geral, a dor é definida como “uma experiência multidimensional desagradável, 

envolvendo não só um componente sensorial, mas também, um componente emocional 

que se associa a uma lesão tecidular concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa 

lesão” (International Association for the Study of Pain, citado por DGS, 2008, p. 6). No 

entanto, além da função de sinalização, atribuída à dor aguda, não apresenta qualquer 

outra função biológica, pelo que a sua persistência tem potencial de provocar alterações 

em diversos sistemas orgânicos, podendo originar morbilidade, orgânica e psicológica, 

eternização da dor e diminuição da qualidade de vida (DGS, 2017b).  

Neste sentido, a sua avaliação, monitorização e tratamento, com implementação de 

intervenções interdisciplinares, como as medidas farmacológicas, e autónomas, consubs-

tanciadas por medidas não farmacológicas, e a reavaliação das intervenções implementa-

das (Oliveira et al., 2016), que constituem, simultaneamente, “um dever dos profissionais 

de saúde, um direito dos doentes que dela padecem e um passo fundamental para a efetiva 

humanização das Unidades de Saúde” (DGS, 2003, p.1), percorreram transversalmente a 

generalidade dos cenários práxicos em que nos movimentámos, em contexto profissional 

e académico, ao longo dos últimos dois anos.  

Embora exista uma elevada conscientização da particular vulnerabilidade da PSC, de-

corrente da multiplicidade de intervenções dolorosas, inerentes ao seu tratamento, e ape-

sar das recomendações emanadas pelas diversas sociedades científicas, a dor continua a 

não ser encarada como prioridade, comparativamente aos restantes sinais vitais (Pinho et 

al., 2012). Admitindo a necessidade de melhorar a sua abordagem, com potencial na di-

minuição do risco de complicações (Teixeira & Durão, 2016), desde final dos anos 90, a 

DGS preparou e emanou diversos planos estratégicos, de abrangência nacional (DGS, 

2001a, 2008, 2013b, 2017). Com a publicação da Circular Normativa “Dor como o 5º sinal 

vital”, a DGS (2003) definiu boas práticas, no contexto dos serviços prestadores de cuida-

dos de saúde, como a avaliação e o registo sistemático, realizados contínua e regular-

mente, à semelhança dos restantes sinais vitais. Preconiza-se ainda a mensuração da sua 

intensidade, aplicando uma, entre três, escalas internacionalmente validadas, a saber: Es-

cala Visual Analógica [EVA], Escala Numérica e Escala Qualitativa ou Escala de Faces, de-

finindo as regras para a sua utilização (DGS, 2003).  

Salienta-se, contudo, que a adoção destas escalas, pela DGS, enquanto gold standard, 

para avaliação da dor e resposta à terapêutica analgésica, deixa de fora uma franja signi-

ficativa de PSC, nos diversos cenários de prestação de cuidados, nomeadamente os doen-

tes críticos com alterações do estado de consciência e comunicação ou submetidos a ven-

tilação mecânica e sedados (Pinho et al., 2012; Teixeira & Durão, 2016). Objetivando a 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

111 
 

 

avaliação da dor, neste grupo de doentes, existem escalas, baseadas em indicadores sub-

jetivos decorrentes da observação dos comportamentos, com valorização de parâmetros 

como diâmetro pupilar, expressão facial, desadaptação ventilatória ou inquietação e mo-

vimentos corporais, dotadas de bom grau de fiabilidade e validade (das quais ficam, ainda 

assim, excluídos os doentes submetidos a sedação profunda, tratamento com bloqueantes 

neuromusculares, tetraplegia e polineuropatia) (Pinho et al., 2012; Teixeira & Durão, 

2016). 

Visando promover a uniformização da utilização de instrumentos desta natureza e o 

desenvolvimento de competências dos profissionais de saúde relativas à avaliação da dor, 

no âmbito das UCI portuguesas, o Grupo de Avaliação da Dor, da Sociedade Portuguesa 

de Cuidados Intensivos [SPCI], elaborou o Plano Nacional de Avaliação da Dor (Pinho et 

al., 2012), emanando diversas recomendações, entre as quais destacamos as seguintes: 

o gold standard para avaliação da dor, que deve ser realizada em todos os turnos e sempre 

que se justifique, e da resposta à analgesia, é a dor relatada pelo doente; em doentes que 

manifestam capacidade para comunicar, recomenda-se a aplicação da EVA e a Behavioural 

Pain Scale [BPS] é adotada para avaliação da dor em doentes que não comunicam, sedados 

e ventilados (Pinho et al., 2012).  

Despertos para a importância da recomendação, no sentido de a formação em dor 

integrar o período pré-graduado e ser aprofundada e atualizada, numa ótica de continui-

dade, no decurso de todo o trajeto profissional (DGS, 2017b), considerámos essencial re-

forçar, neste percurso pós-graduado, o nosso conhecimento, nesta fundamental área dos 

cuidados, através da análise de guidelines internacionais de gestão da dor em contexto de 

UCI, assentes no conceito de analgesia multimodal (Devlin et al., 2018), e em situações 

de emergência (European Society for Emergency Medicine [EUSEM], 2019), complemen-

tada com a participação em iniciativas de formação contínua20. 

Considerando os campos de estágio, destacamos que, estas recomendações, estão 

protocoladas e são respeitadas na práxis clinica de enfermagem da UCIP 1. No entanto, no 

SUP, ainda que os enfermeiros reconheçam a importância da sua gestão, é frequente que, 

os utentes com dor de elevada intensidade, ainda tenham que esperar pelo seu alívio, o 

que poderia ser mitigado pela implementação de protocolos e fluxogramas terapêuticos, 

que permitiriam a instituição precoce de analgesia, implementada pelo enfermeiro. Da 

nossa observação neste contexto, constatamos que persistem múltiplos obstáculos, con-

gruentes com os descritos na literatura, que salienta a subsistência de dificuldades, de 

profissionais de saúde e utentes, na interpretação das escalas de avaliação da dor, o afas-

tamento do enfermeiro da prática de gestão da dor e a elevada carga de trabalho que recai 

 

 
20 Webinar “Os Enfermeiros também Sentem Dor: Estratégias de prevenção e Vivências do Enfermeiro com 

Dor Músculo-esquelética” (OE). 
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sobre a equipa de enfermagem (Oliveira et al., 2016), sendo particularmente sobressali-

entes lacunas na avaliação da dor em doentes mais idosos e/ou com disfunção cognitiva e 

na PSC submetida a ventilação mecânica (Varndell et al., 2020).  

Ambos os estágios proporcionaram, também, diversas oportunidades de participação 

no transporte intra-hospitalar, definido como transferência temporária ou permanente de 

doentes, no ambiente interno da instituição hospitalar, com finalidade diagnóstica ou tera-

pêutica (Gimenez et al., 2019), da PSC (de e para UCI, para serviço de imagiologia e BO). 

A efetivação de uma intervenção desta natureza, consubstancia uma atividade de grande 

complexidade, cuja eficiência da implementação implica o conhecimento dos riscos ineren-

tes ao doente (particularmente, em situações de hipóxia, híper ou hipocapnia, instabilidade 

hemodinâmica, hipertensão intracraniana e lesão vertebromedular) e ao próprio processo 

de transporte, em que os primeiros cinco minutos das transferências são críticos na ocor-

rência de eventos adversos (por exemplo, extubação endotraqueal, perda de acessos ve-

nosos, exteriorização ou clampagem de drenagens, inadequação da reserva de oxigénio, 

avaria ou insuficiência de bateria de ventilador e/ou monitores) (Francielli et al., 2017; OE 

& SPCI, 2008; V. Veiga et al., 2019), resultando danos, maioritariamente de nível mode-

rado, com influência no prolongamento dos internamentos em UCI e hospitalar global (Gi-

menez et al., 2017; Grion et al., 2017). Embora a decisão de transportar uma PSC, seja 

uma decisão cuja responsabilidade é da área médica, o seu planeamento e efetivação en-

volve, em todas as suas fases, os enfermeiros que, integrados na equipa multidisciplinar, 

devem assegurar condições de segurança, prevenindo a ocorrência de eventos adversos e 

garantindo as condições necessárias à manutenção do nível de cuidados, prevendo a even-

tualidade de o elevar (OM & SPCI, 2008). Dada a referida premissa de qualificação técnica, 

em parecer emitido pela MCEEMC, a OE (2017c) afirma que o EE em EMC-PSC constitui o 

profissional com formação mais adequada à integração em equipas de transportes da PSC. 

No processo pessoal de construção das qualificações técnicas recomendadas, foi rele-

vante a nossa habilitação em SAV (Anexo XV), suporte avançado em trauma (Anexo XVI) 

e a abordagem do tema em duas das ações de formação contínua frequentadas21 (Anexos 

XII e XXII), no período de realização deste mestrado. 

Ainda no âmbito da promoção da segurança do transporte intra-hospitalar da PSC, 

destacamos a importância das checklists, que comprovadamente incrementam a compli-

ance com as guidelines de segurança (Williams et al., 2020), existentes na sala de emer-

gência do SUP (prevendo, no início de cada turno, a revisão de malas de transporte e 

equipamentos de monitorização, perfusão de terapêutica EV e ventilação, incluindo fontes 

 

 
21  

• XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enferma-
gem Intensiva (Anexo XII); 

• Webinar “Transporte e segurança do doente crítico” (OE) (Anexo XXII). 
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de oxigénio) e na UCIP (Checklist de Transporte Intra-hospitalar, que prevê a avaliação do 

doente e dos equipamentos, na fase pré-transporte, e os procedimentos a acautelar no 

regresso à UCIP), cuja efetivação é da responsabilidade dos enfermeiros.  

Dada a considerável prevalência do delirium, que constitui a manifestação mais comum 

de disfunção cerebral na PSC, consideramos incontornável a sua abordagem, no âmbito da 

aquisição das competências aqui analisadas. Reconhece-se o seu significativo impacto ne-

gativo nos resultados, em que determina aumento da mortalidade, prolongamento do in-

ternamento hospitalar e o risco de dano, em que se incluem os níveis cognitivo e funcional 

de médio e longo prazo, como o desenvolvimento de demência (Stollings et al., 2021) e, 

simultaneamente, nos profissionais de saúde em que, pelo seu potencial stressor, pode 

afetar as dinâmicas do trabalho em equipa (Delgado, 2017). 

É amplamente reconhecida a associação do delirium com fatores como a dor, a agita-

ção/sedação, a imobilidade e a disrupção do sono, pelo que, atualmente, a sua abordagem 

conjunta, é globalmente considerada como a melhor prática (Devlin et al., 2018) e está 

implementada na UCIP 1. Visando a promoção da melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados à PSC, consubstanciada pela implementação destas guidelines, designadas pelo 

acrónimo PADIS22, preconiza-se a disseminação e implementação de estratégias de caráter 

multidisciplinar, fundamentadas na PBE, que permitam a sistematização das práticas re-

comendadas, através da adoção da bundle ABCDEF23 (Barnes-Daly et al., 2018).  

A adequação da complexa gestão destas situações, está intimamente ligada à eficácia 

da sua avaliação, pelo que foi importante a nossa familiarização com as escalas preconi-

zadas para este efeito, nomeadamente: a Confusion Assessment Method for the Intensive 

Care Unit [CAM-ICU] (Ely et al., 2001, validada para a população portuguesa por Sampaio, 

2012, e para este grupo de doentes, em particular, por C. Veiga, 2019), a Escala de Con-

fusão NeeCham (igualmente validada para o contexto nacional, por Neves et al., 2010), 

pelo seu potencial de avaliação diferencial do delirium face à confusão aguda, e a Richmond 

Agitation Sedation Scale [RASS], na apreciação do nível de sedação, dado que a sua pro-

fundidade deve ser evitada (Wennervirta et al., 2021).  

Ambos os contextos de estágio proporcionaram múltiplas oportunidades de abordagem 

da PSC, na sequência de traumatismo cranioencefálico [TCE] grave, que constitui uma 

importante preocupação em termos de saúde pública, em que, apesar da melhoria da ca-

pacidade terapêutica e do desenvolvimento de guidelines baseadas em PBE, se mantêm 

elevadas taxas de mortalidade e de sequelas neurológicas graves, entre os sobreviventes 

(Carney et al., 2016; A. Cook et al., 2020; Turgeon et al., 2019). No decurso de ambos os 

 

 
22 Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility and Sleep Disruption (Devlin et al., 2018) 
23 Assess, prevent, & manage pain; Both spontaneous awakening and spontaneous breathing trials; Choice 

of analgesia and sedation; Delirium: assess, prevent, and manage; Early mobility and exercise; Family engage-
ment and empowerment (Barnes-Daly et al., 2018). 
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estágios, a gestão da complexidade do doente neurocrítico (que, para além do TCE grave, 

integrou outras configurações patológicas, como encefalopatia, lesões ocupando espaço 

[LOE], Acidentes Vasculares Cerebrais hemorrágicos, malformações arteriovenosas [MAV], 

aneurismas cerebrais, rotos ou não) permitiu o treino de uma multiplicidade de interven-

ções na área da monitorização do estado de consciência (com recurso à Escala de Coma 

de Glasgow, essencialmente vocacionada para a fase aguda e que constitui um dos instru-

mentos de avaliação neurológica mais difundidos nos contextos de CI e SU), cuja deterio-

ração é, frequentemente, o primeiro sinal de agravamento da condição clínica (Feijó, 2015; 

Varanda et al., 2015), da monitorização e gestão da pressão intracraniana [PIC] e da pres-

são de perfusão cerebral [PPC].  

A gestão destes parâmetros implicou a implementação de protocolos terapêuticos 

complexos, que objetivam o tratamento do edema cerebral e a prevenção de complicações 

(entre os quais, salientamos a ventilação mecânica invasiva, orientada para a hiperventi-

lação, sedativos, analgesia e anestesia, terapia hiperosmolar e com corticoides, manuten-

ção de drenagens cérebroespinais, nutrição e outras, como a hipotermia profilática, a pro-

filaxia da infeção, da trombose venosa profunda e da atividade convulsiva). Ainda nesta 

esfera, a prática na sala de emergência do SUP, no decurso do Estágio Final, permitiu o 

desenvolvimento complementar de competências na área do suporte avançado de vida em 

trauma, visando estabilização primária e secundária, com eventual necessidade de enca-

minhamento para realização cirúrgica de craniotomia descompressiva, com colocação de 

sensor de PIC (área que bem conhecemos, dada a nossa ampla experiência profissional 

em BO).  

Uma vez que, a maioria das doações de órgãos, provêm de doentes falecidos, nos 

hospitais, em situação de morte cerebral (Bodí et al., 2015; YazdiMoghaddam et al., 2020), 

parece-nos pertinente prosseguir com a abordagem das questões associadas, em que ti-

vemos oportunidade de desenvolver competências, no decurso do estágio inicial na UCIP. 

Conjuntamente com a transplantação, a doação de órgãos representa uma das mais im-

portantes evoluções científicas das últimas décadas, no entanto, dada a complexidade e 

conflitualidade ética inerentes, persistem muitas incertezas no processo de diagnóstico de 

morte cerebral e manutenção do dador de órgãos (Victorino et al., 2019; YazdiMoghaddam 

et al., 2020). 

Objetivando o reforço de conhecimentos estruturantes da aquisição de competências 

desta esfera, procurámos conhecer, para a realidade portuguesa, os critérios de identifi-

cação de possíveis dadores de órgãos e tecidos, a legislação relativa aos critérios de morte 

cerebral (MS, 1994a), ao consentimento presumido (AR, 2007) e o Registo Nacional de 

Não Dadores (MS, 1994b), o processo de doação e transplantação e a organização do 

sistema português.  

Dada a grande proximidade proporcionada pela prestação de cuidados, o enfermeiro 

é frequentemente o primeiro profissional da equipa a identificar que, a condição clínica do 
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doente, justifica a avaliação de morte cerebral. Estando estabelecido um diagnóstico neu-

rológico, com potencialidade de conduzir à perda total e irreversível de todas as funções 

cerebrais, e excluídas todas as condições que possam confundir o exame clínico, a situação 

de coma, arreflexia do tronco cerebral e apneia permitem a determinação da morte cere-

bral (Greer et al. 2020; YazdiMoghaddam et al., 2020). Esta realidade determina impor-

tantes consequências clínicas, éticas e legais, dado que, pode implicar a suspensão de 

todas as medidas de suporte de vida ou a sua manutenção, visando a colheita de órgãos 

para transplante (Escudero et al., 2015).  

Também nesta área específica da prestação de cuidados em CI, que tivemos oportu-

nidade de vivenciar, no estágio em UCIP (com a distribuição, em vários turnos de 12 horas, 

de um doente nesta situação, sob tutoria da Enfermeira Supervisora Clínica), o enfermeiro 

assume um papel particularmente relevante, com elevado grau de envolvimento na pres-

tação de cuidados holísticos ao potencial dador, intimamente associado ao sucesso condu-

cente à viabilização da qualidade dos órgãos, e consequentemente, do processo de trans-

plantação, e à sua família (YazdiMoghaddam et al., 2020; Purushothaman, 2019). Neste 

enquadramento, foi relevante o conhecimento de guias de boa prática, desta área de cui-

dados (Ball et al., 2020; NHS, 2021), e do protocolo vigente no serviço. 

Ainda neste campo, parece-nos pertinente refletir que, a escassez de órgãos para 

transplante, persiste enquanto problema, resultando na morte de cerca de 10% dos doen-

tes em lista de espera para transplante, pelo que se reconhece a manutenção da necessi-

dade de otimizar a deteção de potenciais dadores de órgãos, dentro e fora das UCI (Escu-

dero et al., 2015). À semelhança dos cenários catastróficos vivenciados em Espanha e 

Itália, é expectável um impacto negativo da pandemia de COVID-19 na transplantação, 

decorrente do acréscimo de desafios colocados à eficiente gestão do processo de manu-

tenção do dador em morte cerebral, nomeadamente, a necessidade de realização de ras-

treios SARS-CoV-2, que pode influenciar o aumento do tempo de internamento em UCI, e 

as necessárias adaptações na prova de apneia, inserida nas provas de morte cerebral, 

conjugados com medidas apertadas de prevenção da propagação do vírus, tanto no con-

tacto com os profissionais de saúde, como nos momentos de visita de familiares, visando 

minimizar o risco de infeção dos doentes transplantados (Ribeiro et al., 2021). 

Destacamos as vivências, associadas a este caso clínico particular, que nos marcaram 

significativamente, logo pela juventude do dador, e pela conjugação de circunstâncias, que 

conduziram a que tivéssemos uma ampla visão de todo o desenrolar do processo. Em 

contexto profissional, prestámos cuidados na realização da craniotomia descompressiva, 

que ocorreu em regime de emergência, após helitransporte, na sequência de atropela-

mento de alta cinemática. Acompanhámos a sua evolução, através da prestação de cuida-

dos do âmbito do doente neurocrítico, no estágio na UCIP 1, o que incluiu a evolução para 

o diagnóstico de morte cerebral e a sua manutenção enquanto dador de órgãos, que de-

sembocou na colheita de órgãos, em que voltámos a estar presentes.  
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De todo este processo de prestação de cuidados à PSC, que em muito concorreu para 

enriquecer a aquisição das competências inseridas neste domínio, destacamos, no foro não 

técnico, a comunicação, estabelecida no âmbito do desenvolvimento da relação terapêutica 

com a família. Face à excecionalidade da situação e acautelando as precauções preconiza-

das, tivemos oportunidade de acompanhar visitas de vários familiares muito próximos, 

viabilizadas pela flexibilização das recomendações de proibição de visitas. Orientámos os 

nossos esforços no sentido da promoção de uma relação empática, de total disponibilidade, 

que integrou a comunicação de más noticias, e, o apoio essencial na gestão de emoções 

avassaladoras, indiscutivelmente agravadas pela vivência da situação em contexto pandé-

mico. Sublinhamos a sensibilidade necessária ao acompanhamento das despedidas, neste 

caso complicadas pela aceitação de que o dador está clinicamente em situação de morte, 

mas mantém as características de uma pessoa viva, e cientes de que o processo de doação 

interfere significativamente na gestão da dor, fundamental ao início da elaboração do pro-

cesso de luto, vivenciado de forma idiossincrática por cada um dos familiares. 

A consideração dos cuidados em fim de vida assume extrema importância no contexto 

da abordagem da PSC, em que apesar dos intensos avanços científicos e tecnológicos, a 

ocorrência da morte é muito frequente. Reconhece-se a associação desta temática com 

uma multiplicidade de situações patológicas, nomeadamente, relacionadas com o aumento 

da esperança média de vida e a progressão de doenças degenerativas crónicas, que en-

quadram situações de fim de vida em diversos cenários clínicos (Turgeon et al., 2019). 

Neste ponto, consideramos pertinente evidenciar a nossa reflexão em torno da temá-

tica da suspensão do esforço terapêutico, que ocorre com relativa frequência no contexto 

do doente neurocrítico (Bodí et al., 2015), e que, por envolver significativa sensibilidade 

ética, já foi anteriormente abordada, aquando da análise da aquisição de competências 

desse domínio. Visando o conhecimento e a compreensão de protocolos que promovem a 

melhoria dos processos de tomada de decisão e os cuidados em contexto de fim de vida, 

considerámos pertinente a pesquisa relativa a guidelines e tomadas de posição de limitação 

terapêutica e suspensão de suporte vital24 (Bandrauk et al., 2017; Douplat, 2020; Jensen 

et al., 2013). Salientamos o contexto particular dos SU, em que reconhecemos que, não é 

de todo desprezível, a percentagem de doentes, em que se aplicam diversas formas de 

limitação terapêutica, sobretudo em pessoas mais idosas, com múltiplas comorbilidades e 

importantes limitações funcionais prévias, das quais, a decisão de não tentar reanimar, é 

apenas um exemplo. Em contexto de CI, embora ocorram com frequência, revestem-se de 

particular complexidade e dificuldade nos doentes jovens, que apresentam lesões cerebrais 

severas, dado que viviam uma fase das suas vidas em que, a maioria, não apresenta 

 

 
24 Withholding and withdrawing life-sustaining treatments 
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patologia prévia e tinha pela frente a promessa de uma vida vivida com elevada qualidade 

(Turgeon et al., 2019).  

Pela sua formação, tradicionalmente vocacionada para a cura e a manutenção da vida, 

mesmo nas situações em que os profissionais de saúde têm consciência de que, os trata-

mentos disponíveis, não têm capacidade de reverter a situação de fim de vida, podem 

sentir-se impelidos a implementá-los, reforçando o mito instituído de que todos os recursos 

disponíveis devem ser utilizados até ao seu limite, como se fosse essa a missão dos cui-

dados em causa (Martinez & Lima, 2016). Assim, a integração da abordagem de cuidados 

paliativos, nos cenários de assistência da PSC, revela-se um recurso terapêutico de elevado 

valor, com potencial de reduzir a fragmentação dos cuidados, contribuindo para a valori-

zação de uma perspetiva multidimensional da qualidade de vida, traduzida na prevenção 

e redução do sofrimento e na humanização do processo de morrer (Eusébio & Cruz, 2019). 

A procura da qualidade assistencial, nesta etapa da vida da PSC, em que o foco do processo 

de cuidar se transfere necessariamente para o alcance de uma morte tranquila, implica a 

valorização do papel dos enfermeiros e a sua participação ativa neste processo. A posição 

de privilegiada proximidade ao doente, permite, aos enfermeiros, desenvolverem relações 

centradas nos doentes e seus familiares, que promovem o conhecimento dos seus desejos 

relativamente ao tratamento e estruturação de uma visão holística, promotora da integra-

ção simultânea de aspetos biológicos e psicossociais, no processo de tomada de decisão 

em final de vida (González-Rincón et al., 2018; Rivera-Romero et al., 2019). A adoção 

desta postura é sustentada por uma visão essencialmente humanista, nivelada na benefi-

cência, não maleficência e autonomia do indivíduo, em que a família é integrada como 

coadjuvante da qualidade de vida do doente em fim de vida (Cogo & Lunardi, 2015). 

Neste enquadramento, sublinhamos, ainda, a importância das, já referidas, DAV, cujo 

âmbito de aplicação não se restringe, de todo, ao contexto dos cuidados de saúde em fim 

de vida, mas que podem ser de grande utilidade para os profissionais de saúde, dado que, 

por proporcionarem redução da conflitualidade dilemática, aportam significativa segurança 

à complexidade das decisões envolvidas (Saioron et al., 2017). 

Dada a realidade pandémica vivenciada, é incontornável a referência ao COVID-19, na 

análise do desenvolvimento de competências do âmbito do domínio aqui analisado, sobre-

tudo na esfera de desenvolvimento do estágio inicial, em UCI. Aproximadamente, 5% dos 

casos de infeção confirmada, evoluíram para doença severa, com indicação para trata-

mento em CI, decorrente da necessidade de suporte respiratório, uma vez que, cerca de 

dois terços dos doentes, apresentaram critérios de ARDS25, com instalação de falência 

respiratória hipoxémica aguda, com infiltrados bilaterais, de que resultaram elevadas taxas 

 

 
25 Acute Respiratory Distress Syndrome 
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de mortalidade (Murphy et al., 2020). Pela sua elevada complexidade, esta realidade exigiu 

o conhecimento de guidelines relativas à abordagem da PSC com COVID-19, nomeada-

mente as recomendadas pela SPCI (2020), como conhecimento pertinente para enfermei-

ros não intensivistas, que fossem mobilizados para reforço das equipas dos Serviços de 

Medicina Intensiva (Alhazzani et al., 2020; BMJ, 2021; Griffiths et al., 2019), aos quais foi 

recomendada a abordagem segundo uma avaliação sequencial do ABCDEFG26 (SPCI, 

2020). 

As vivências de prestação de cuidados de enfermagem, em contexto de UCI COVID-

19, permitiram o desenvolvimento de múltiplas competências, em áreas como, o choque 

séptico (National Institute of Health [NIH], 2021a) e a disfunção de órgãos, como a insu-

ficiência renal aguda (NIH, 2020a), mas que colocou uma particular tónica nos cuidados 

centrados na ventilação. Nesta área, destacamos a oxigenoterapia por cânula nasal de 

alto-fluxo, a ventilação não invasiva de pressões positivas, a ventilação invasiva protetora 

pulmonar e a adoção da posição pronada (NIH, 2021b) e a consideração de aspetos parti-

culares da patência da via aérea, nomeadamente as guidelines de gestão de dificuldades 

não antecipadas de intubação endotraqueal (Frerk et al., 2015), e as adaptações recomen-

dadas na abordagem da via aérea, visando a gestão do risco de propagação da infeção (T. 

Cook et al., 2020). 

O SU, cenário de realização do estágio final, constitui a principal porta de entrada na 

instituição hospitalar, pelo que, de certa forma, representa o seu rosto. Dotado de carac-

terísticas muito próprias, o ambiente deste serviço é significativamente marcado pela im-

previsibilidade e pelo stress, que determinam dificuldades na padronização dos cuidados. 

Caracterizado por um ritmo de trabalho necessariamente acelerado, quer pela elevada 

afluência, quer pela natureza das ações, muito dependentes do tempo, em que poucos 

minutos podem determinar enormes diferenças de resultados, sobressai a necessidade da 

dotação com equipas adequadamente capacitadas, com elevado nível de conhecimentos e 

competências técnicas, psicomotoras e de humanização, que promovam a prontidão, em 

termos de tomada de decisão e a eficiente organização do trabalho em equipa multidisci-

plinar (Ferreira et al., 2020; J. Souza et al., 2017).  

Pelo valioso contributo para o desenvolvimento do estágio final, num SUP, salienta-

mos, pela sua vasta abrangência, a participação no 4º Curso de Urgência do Algarve, que 

partindo da contextualização da Triagem de Manchester, incluiu também a abordagem de 

diversas temáticas da prestação de cuidados urgentes e emergentes ao adulto, no âmbito 

de diversas especialidades médicas, entre as quais destacamos a Cardiologia (dor torácica, 

eletrocardiograma e arritmias), a Pneumologia (dispneia), a Cirurgia Geral (dor abdominal, 

 

 
26 A – Via aérea; B – Ventilação; C – Circulação; D – Monitorização Neurológica; E – Exposição; F – Família; 

G – Gestão de procedimentos técnicos. 
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trauma), a Urologia e Nefrologia (retenção urinária, hematúria, infeção urinária, oligoanú-

ria), a Medicina Interna/Intensiva (sépsis, intoxicações, dor lombar), a Gastroenterologia 

(hemorragia digestiva), a Endocrinologia (hipo e hiperglicemia, urgências endocrinológi-

cas), a Imunoalergologia (anafilaxia, urgências dermatológicas), a Neurologia e a Psiquia-

tria (perda de consciência transitória, défices neurológicos agudos, cefaleias, agitação psi-

comotora) e ainda Ginecologia-Obstetrícia, Otorrinolaringologia e Oftalmologia.  

Em consonância com as recomendações da OE, relativamente à diferenciação das fun-

ções do EE em EMC, em particular na sua vertente de cuidados de enfermagem à PSC, em 

contexto de SU (OE, 2017d, 2018a), foi privilegiada a prestação de cuidados de enferma-

gem nos setores em que, mais frequentemente, ocorre o atendimento da PSC, sobretudo 

em sala de emergência, que visa o acolhimento de doentes com elevado risco de morte 

(DGS, 2001b), e, em menor escala, no setor de OBS, o que propiciou uma diversidade de 

experiências que, em muito contribuíram para a aquisição das competências altamente 

especializadas deste domínio, objetivando a prevenção de complicações e minorando as 

incapacidades (Ferreira et al., 2020). Reconhecemos que as competências prévias, desen-

volvidas em contexto profissional e no estágio inicial, em UCIP, facilitaram a integração 

neste cenário de prestação de cuidados à PSC, que, pela imensa riqueza e diversidade das 

experiências clínicas proporcionadas, nos permitiu a mobilização de conhecimentos para a 

ação e a consolidação de competências de avaliação, monitorização avançada e atuação 

célere e segura, num ambiente protegido pela tutoria do Enfermeiro Supervisor Clínico, 

integrados em equipa multidisciplinar.  

Entre a multiplicidade de circunstâncias clínicas de prestação de cuidados de enferma-

gem à PSC, vivenciadas no decurso do estágio final, realçamos: trauma, incluindo, trau-

matismo cranioencefálico, Enfarte Agudo do Miocárdio [EAM], arritmias cardíacas, Paragem 

Cárdio-Respiratória [PCR], Acidente Vascular Cerebral [AVC] hemorrágico e isquémico e 

outras alterações do estado de consciência, tentativa de suicídio, choque (cardiogénico, 

hemorrágico e séptico), insuficiências respiratórias, com necessidade de oxigenoterapia ou 

ventilação, invasiva e não invasiva, anafilaxia, intoxicações medicamentosas, alterações 

metabólicas, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico  e ácido base, entre outros.  

Tivemos oportunidades diversificadas de implementar intervenções de enfermagem de 

urgência e emergência, nomeadamente, nas áreas de: transferências com necessidade de 

estabilização e imobilização da coluna vertical, cateterização venosa, periférica e central, 

e arterial, cateterização vesical, drenagem torácica, implementação de algoritmo de SAV 

em PCR (incluindo desfibrilhação ventricular), cardioversão elétrica, gestão de protocolos 

farmacológicos complexos (fluid challenge, sedação, analgesia, curarização, agentes re-

versores diversos, vapropressores, inotrópicos, vasoativos, cronotrópicos, fibrinolítico), 

gestão da via aérea (com aplicação de dispositivos básicos e avançados), ventilação me-

cânica não invasiva e invasiva, e transferências para outras áreas de cuidados (como UCIP, 

Unidade de AVC, UCI Coronários ou Bloco Operatório Central). 
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Tal como já discutido, no âmbito da reflexão da aquisição das competências comuns 

do EE, o desenvolvimento do estágio final, permitiu o exercício autónomo das funções de 

chefe de equipa, com o apoio da Enfermeira Supervisora Clínica, que exerce esta função 

desde há longos anos no SUP-CHUA, o que vai ao encontro das funções preconizadas pela 

OE, que através da emissão de pareceres, deliberou que, nos contextos de UCIP e SU, 

sempre que as equipas destes serviços disponham de EE em EMC-PSC, a função de chefe 

de equipa deve-lhes ser atribuída (OE, 2015b, 2018b).  

Face à abrangente fundamentação apresentada, que refletiu a reflexão crítica das vi-

vências proporcionadas pela realização de ambos os estágios, consideramos ter realizado 

o desenvolvimento necessário à aquisição da primeira competência específica do EE em 

EMC-PSC (OE, 2018d) e da quarta competência de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). 
 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 

Pessoa em Situação Crítica  

2. “Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da con-

ceção à ação” (OE, 2018d, p. 19359). 

As previsões apontam no sentido do aumento da frequência de desastres e a severi-

dade dos danos resultantes, o que já se tem vindo gradualmente a observar, decorrente 

de décadas de alterações climáticas, os incidentes resultantes da ação humana e o incre-

mento das vulnerabilidades, como a pobreza, a densidade populacional nos centros urba-

nos, as desigualdades sociais, os défices de educação cívica e conflitos (Park & Kim, 2017). 

Na sequência de crises de escala local, regional, nacional ou global, todos os anos, mais 

de 170 milhões de pessoas serão afetadas pela existência de conflitos e outros 190 milhões 

serão atingidos por desastres, de consequências devastadoras em termos de retrocessos 

no desenvolvimento, que podem ser de décadas, com relevantes custos coletivos nas vidas 

humanas (WHO, 2019). 

A conscientização desta realidade e da necessidade prioritária de reduzir os seus im-

pactos determinou, ao longo dos anos, a urgência do desenvolvimento e regular revisão 

de planos efetivos de preparação e gestão nesta área, por parte de organizações interna-

cionais, como atesta a recente publicação, pela OMS, do Health Emergency and Disaster 

Risk Management Framework (WHO, 2019). Atendendo à definição de desastre27, que pode 

 

 
27 “a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events 

interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: hu-

man, material, economic and environmental losses and impacts” (WHO, 2020, p.13).  
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assumir diversas formas e magnitudes, compreendemos que, as suas consequências po-

dem ser imediatas e localizadas, mas que, frequentemente, têm uma natureza difusa e 

podem arrastar-se ao longo de um vasto período temporal, desafiando ou excedendo a 

capacidade da comunidade ou sociedade afetada para lidar com os seus efeitos, pelo que 

podem requerer auxílio externo de jurisdições da vizinhança ou de nível nacional ou inter-

nacional (WHO, 2020). A sua ocorrência determina necessidades sem precedentes em ter-

mos de recursos materiais e humanos, que exigem alterações rápidas dos papéis e res-

ponsabilidades profissionais, com a flexibilidade a tornar-se palavra de ordem (Middaugh, 

2020). A manutenção de uma atitude de preparação/prontidão para o desastre, exige dos 

enfermeiros, pelo papel fundamental que desempenham em todas as fases da gestão da 

catástrofe, uma capacitação, em termos de conhecimentos e habilidades, na avaliação e 

satisfação das necessidades de cuidados dos utentes, e de mobilização e utilização dos 

recursos disponíveis, em colaboração com os outros grupos profissionais envolvidos na 

resposta (Thobaity et al., 2017).  

No entanto, uma multiplicidade de estudos, conduzidos em distintos contextos mun-

diais, revelam que a maioria dos enfermeiros demonstram preparação insuficiente nesta 

área e manifestam falta de confiança nas suas capacidades de resposta a desastres, o que 

revela a deficiência da educação e treino nesta área do desempenho profissional (Park & 

Kim, 2017). Reconhecendo a necessidade de desenvolvimento de um conjunto de compe-

tências, essenciais do âmbito da enfermagem de catástrofe, o ICN publicou, em 2009, um 

enquadramento destas competências, organizadas em torno das quatro áreas correspon-

dentes às quatro etapas da catástrofe (prevenção/mitigação, prontidão, resposta e recu-

peração), atualizadas e republicadas, na sua última versão, em 2019 (ICN, 2019).  

Na esfera da catástrofe, o SU representa o primeiro cenário em que as múltiplas víti-

mas são admitidas, examinadas e tratadas, pelo que, é fundamental a identificação dos 

fatores que afetam a competência das equipas de enfermagem destes serviços, no sentido 

da prestação de cuidados de enfermagem a estas pessoas, visando a redução dos riscos 

envolvidos, em termos de saúde e de vida (Park & Kim, 2017), incrementando a qualidade 

da preparação para a gestão de crises e desastres, no imediato e a médio e longo prazo 

(Schreyer et al., 2020). 

Procurando evoluir no sentido da aquisição das competências especializadas essenciais 

deste domínio, procurámos, no desenrolar de ambos os estágios, a familiarização e a com-

preensão dos conteúdos dos planos de emergência, de nível nacional, local e institucional, 

visando a compreensão do papel das estruturas de comando, da forma como a comunica-

ção flui no sistema, do processo de tomada de decisão, incluindo as questões éticas envol-

vidas, em contexto de catástrofe. No sentido de estabelecer uma base para a compreensão 

desta temática, foi essencial a revisão dos conteúdos teóricos abordados na UC EMC3, 

relativos à conceptualização, planeamento, gestão e operacionalização da resposta a situ-
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ações de catástrofe ou emergências multivítimas, incluindo uma multiplicidade de docu-

mentos estruturantes desta temática (AR, 2015a; Conselho de Ministros, 2013; DGS, 

2010; INEM, 2012; MAI, 2013). Considerando o enquadramento institucional, considerá-

mos pertinente a análise do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Município 

de Faro (Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro, 2010), ativado em Maio de 2020, no 

âmbito da vigência do Estado de Emergência motivado pela pandemia, do plano de catás-

trofe institucional (CHUA, 2018b), e o conhecimento do plano de evacuação da UCIP 1 do 

CHUA, uma vez que este instrumento é inexistente no SUP, refletidos na relação de orien-

tação desenvolvida com os Enfermeiros Supervisores Clínicos.  

No âmbito da aquisição de competências deste domínio salientamos, ainda, a contri-

buição da participação em dois Webinars, inseridos num ciclo formativo intitulado Human 

Resources and Crisis Management, desenvolvidos pela European Society of Intensive Care 

[ESICM] (que requereram inscrição, mas não conferiram certificado de participação) e, a 

conclusão dos cursos Advanced Life Support (Anexo X) e International Trauma Life Su-

pport: Avanced Provider Course (Anexo XI), inseridos nos conteúdos programáticos da UC 

EMC4, pela relevante contribuição na melhoria da implementação de intervenções life-

saving.  

Discutimos criticamente aspetos relacionados com a resposta institucional (em que 

identificámos um erro pertinente, na operacionalização descrita, envolvendo o BO), fami-

liarizámo-nos com o kit de triagem multivítimas, disponível no SU, refletimos acerca da 

necessidade de divulgação e conhecimento destes documentos e dos procedimentos, que 

visam operacionalizar a resposta das equipas dos serviços clínicos, e pesquisámos sobre 

as barreiras identificadas, em termos da eficiência e eficácia pretendida na resposta, no-

meadamente a rotatividade de profissionais.  

Dada a imprevisibilidade da ocorrência de catástrofes ou emergências multivítimas, 

que constituem, ainda assim, eventos raros, o know-how resultante do desempenho pro-

fissional de rotina não basta para o desenvolvimento das competências exigidas pela res-

posta a situações desta natureza (Jonson et al., 2017; Labrague et al., 2017). Assim, 

reconhecemos a importância do planeamento e implementação de atividades de modela-

ção e simulação, como simulacros, seminários ou exercícios de table-top, enquanto estra-

tégias pedagógicas, eficientes no sentido de potenciar a prontidão das equipas, na resposta 

eficaz à ocorrência de eventos desta natureza, quer em termos de treino, quer como for-

mas de testar os planos de emergência das instituições envolvidas (Morrison & Cantazaro, 

2010; Rahmati et al., 2018). No CHUA, as últimas atividades desenvolvidas nesta área, 

foram a participação, em março de 2018, num simulacro de emergência à escala total, que 

teve, como cenário fictício, um acidente com aeronave e que permitiu testar o Plano de 

Emergência do Aeroporto de Faro, e um table-top no SUP, em 2019. No período de desen-

volvimento dos nossos estágios, não ocorreram atividades desta natureza, pelo que não 
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se proporcionou esta oportunidade de aprendizagem prática. No entanto, enquanto ele-

mento de avaliação da UC EMC 3, desenvolvemos em coautoria, com colegas deste mes-

trado, um póster científico intitulado “Simulação em catástrofe: que contributos?”, que 

apresentámos ao XXIII Congresso Nacional de Enfermagem Intensiva e II Congresso In-

ternacional Ibérico de Enfermagem Intensiva (Anexo XII) e cujo processo de pesquisa e 

elaboração contribuiu para a conscientização da vantagens e barreiras associadas a estas 

práticas. 
Da reflexão relativa à aquisição deste domínio não podemos, de todo, excluir a pon-

deração da situação pandémica excecional, de abrangência mundial, que se tem vivenciado 

desde o início de 2020, e que constitui uma crise sanitária global, com elevado número de 

pessoas infetadas e a exposição dos profissionais a riscos extraordinários, resultando num 

incremento exponencial da necessidade de cuidados de enfermagem, nomeadamente do 

âmbito de cuidados à PSC.  

Contrariamente ao que habitualmente caracteriza as catástrofes, de certa forma, exis-

tiu uma pré-notificação relativamente ao COVID-19, no entanto, a onda de medo que in-

vadiu a esfera pública e a rápida propagação do vírus tornaram a resposta das organiza-

ções de saúde, em termos de preparação e tratamento, especialmente desafiante, impondo 

um certo imediatismo nas ações implicadas na manutenção da segurança de todos os en-

volvidos (Middaugh, 2020).  

Globalmente aceite que, a gestão constitui a chave da eficiência e produtividade, a 

relevância da sua importância nunca é tão saliente como no decurso de uma crise. Con-

trariamente ao que sucede em eventos que requerem uma intensa resposta imediata e de 

curta duração (como, por exemplo, emergências meteorológicas ou acidentes de viação 

multivítimas), os surtos infeciosos, em especial da dimensão da pandemia por COVID-19, 

exigem respostas prolongadas e sustentadas (Schreyer et al., 2020). Assim, face a acon-

tecimentos sem precedentes, os enfermeiros tendem a esperar informação, apoio e direção 

dos seus líderes imediatos e organizacionais (Shuman & Costa, 2020), o que exigiu das 

lideranças de enfermagem um esforço de enorme magnitude, em termos de gestão ante-

cipatória de necessidades e prioridades em recursos humanos e materiais, de capacidade 

de trabalho em equipa e gestão emocional, respeitando as orientações organizacionais, 

nacionais e internacionais, para paliar a evolução da pandemia, proteger a saúde e mitigar 

a propagação nas sucessivas vagas (Estalella et al., 2021).  

Em ambos os contextos de estágio testemunhámos a elevadíssima pressão assisten-

cial, com as equipas de enfermagem a demonstrarem competências na área da catástrofe, 

cobrindo todos os domínios preconizados pelo ICN (2019), nomeadamente, preparação e 

planeamento, comunicação, gestão de incidentes, segurança, avaliação e intervenção (D. 

Chang, 2020; Mao, 2021). Os vários níveis de gestão de enfermagem têm estado envolvi-

dos na reorganização e expansão de uma multiplicidade de processos nos serviços de ur-

gência, hospitalização convencional, semicríticos e críticos aumentando significativamente 
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o número de camas em UCI (Estalella et al., 2021). No contexto dos SU, a rápida evolução 

pandémica, exigiu uma reestruturação urgente e extensa em termos de definição de cir-

cuitos, otimização e expansão da capacidade de produção de cuidados, prevendo a provi-

são de recursos materiais e a redefinição de protocolos e fluxos de trabalho, contemplando 

a integração e rentabilização de recursos humanos não familiarizados com o funcionamento 

do serviço (Karaaslan et al., 2020; Schreyer et al., 2020).  

À semelhança do que ocorreu, em diversas escalas, a nível mundial, esta realidade 

também se verificou no contexto de estágio, em que o CHUA mais que duplicou o número 

de camas desta tipologia, pelo que, para compreensão das decisões de gestão relacionadas 

com a prestação de cuidados num cenário desta magnitude, revelou-se pertinente a con-

sulta e análise do Plano de Contingência de Medicina Intensiva 1 para o doente Covid-19 

Crítico, da Unidade Hospitalar de Faro (CHUA, 2020). Neste enquadramento, salientamos 

o papel chave desempenhado pelos níveis intermédios de gestão, representados pelos en-

fermeiros coordenadores dos serviços clínicos e pelos chefes de equipa, no processo de 

tomada de decisão, contribuindo com os seus inestimáveis conhecimentos e experiências 

de natureza clínica e constituindo uma linha direta para análise da evolução da situação 

no terreno da prestação de cuidados (Middaugh, 2020).  

A realização do primeiro estágio, no contexto práxico da UCIP 1 do CHUA, coincidiu 

com o agravamento da situação pandémica em Portugal, que no verão de 2020 tinha atra-

vessado uma certa estabilidade, com a chegada da segunda vaga em outubro e duração 

até ao início de dezembro. A conjetura vivenciada, à data, nas organizações de saúde 

determinava a necessidade de prever o reforço de recursos humanos com competências 

na prestação de cuidados à PSC. Assim, uma vez que desenvolvemos a nossa atividade 

profissional nesta mesma instituição, foi-nos dado conhecimento, desde o início, da orien-

tação da Coordenação de Enfermagem do serviço, no sentido de se focar particular atenção 

na rentabilização das oportunidades de estágio, para nos capacitar para reforço da equipa 

de enfermagem da UCIP 1, caso essa necessidade viesse a emergir.  

Após o período festivo do Natal, confirmaram-se as piores expectativas, emergindo 

uma avassaladora terceira vaga, que transcendeu, por muito, todos os números das vagas 

anteriores, atingindo no seu pico, em final de janeiro, 16500 casos e 303 óbitos num só 

dia, tornando Portugal num dos países mais afetados pela COVID-19 no Mundo (Jornal de 

Notícias, 2021). Assim, entre o início do mês de janeiro e o final do mês de março, já fora 

do contexto de estágio, fomos mobilizados nos primeiros contingentes de reforço da pres-

tação de cuidados de enfermagem à PSC, em contexto de UCI COVID-19, em conjunto 

com colegas que detinham experiência profissional prévia em CI. Apesar deste desempe-

nho, ter sido inserido em percurso profissional e não de cariz académico, não podemos, de 

todo, ignorar que ocorreu, em grande parte, em consequência da experiência de estágio 

recente e que em muito contribuiu para consolidar o pretendido desenvolvimento de com-

petências do EE em EMC-PSC, agora em contexto de prestação autónoma de cuidados, em 
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situação de exceção, à pessoa com síndrome respiratória aguda grave, com o apoio da 

expertise dos colegas peritos neste cenário de cuidados.  

Também a reta terminal do estágio final, realizado no SUP do CHUA, e em que, como 

já referi tive oportunidade de treinar competências no âmbito da chefia de equipa de en-

fermagem, veio contribuir para consolidar a aquisição de competências deste domínio. 

Marcados pela exacerbada conscientização da incerteza, que tem constituído a tónica 

dominante das nossas vivências, pessoais e profissionais, dos últimos quase dois anos, 

consideramos incontornável sublinhar a importância dos estilos de gestão das lideranças 

de enfermagem, em ambos os contextos de estágio. Através dos seus exemplos pessoais, 

demonstraram-nos a importância da manutenção consistente de atitudes de cooperação, 

participação e sentido de justiça, não prescindindo do recurso a estilos mais autocráticos 

e diretivos de liderança, visando a eficiência e eficácia, sempre que a resolução de proble-

mas imediatos, requeria intervenções dinâmicas e céleres. Assim, agradecemos, sobrema-

neira, esta oportunidade de aprendizagem no âmbito da gestão em situação de exceção, 

resultante da influência que a observação dos seus comportamentos, pautados de projeção 

de tranquilidade, empatia, confiança e, simultaneamente, autoridade, nos permitiu.  

Em fase de conclusão da reflexão da aquisição de competências deste domínio, importa 

ainda abordar a preservação de vestígios e indícios da prática de crime, que em contexto 

de cuidados de saúde remete para o campo da violência no ciclo de vida, nomeadamente 

da violência de género e violência doméstica. Considerámos estruturante estabelecer uma 

base teórica para a compreensão do tema, nomeadamente através da revisão dos conte-

údos ministrados na UC de EMC 3 e do referencial técnico publicado pela DGS (2016b), 

que versa a abordagem, diagnóstico e intervenção nos serviços de saúde, nesta área de 

cuidados.  

No decurso do estágio final, verificaram-se duas ocorrências desta tipologia, nomea-

damente, o recurso de um utente ao SUP, atendido fora do contexto de doente crítico, em 

consequência de um episódio de violência doméstica e um outro utente, atendido em con-

texto de sala de emergência, na sequência de agressão física. Na primeira situação, ques-

tões relacionadas com a privacidade do utente, sobretudo decorrente do estigma ainda 

associado à violência doméstica, determinaram que não se considerasse adequada a nossa 

presença no atendimento deste utente, uma vez que a presença de mais um profissional 

de saúde, que neste caso não era considerado essencial à prestação de cuidados naquela 

circunstância específica, poderia constituir fator de constrangimento adicional ao utente. 

No entanto, após o atendimento foi-nos possível discutir a situação e os procedimentos 

recomendados no âmbito da norma institucional, com a responsável da Equipa de Preven-

ção da Violência em Adultos [EPVA] da unidade hospitalar, constituída a partir da publica-

ção de circular normativa interna (CHUA, 2018a) e cujas atribuições, competências e modo 

de funcionamento são regidos por regulamento interno publicado em 2019 (CHUA, 2019b).  
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No segundo episódio, acima referido, já mais despertos para o problema, detetámos 

enquanto colhíamos dados para a realização da anamnese inicial, em simultâneo com o 

desenvolvimento de outras atividades, mais técnicas, dos cuidados pertinentes, que se 

presumivelmente se tratava de uma situação decorrente de agressão física violenta, em 

contexto de presumível rapto. Conscientes de estarmos perante uma situação de alegado 

crime, sinalizámos a situação junto do enfermeiro e médico responsáveis naquele sector, 

tendo sido reportada a situação ao chefe de equipa de enfermagem e ao chefe de banco, 

que acionaram a presença do agente da PSP presente no SUP, dando lugar às diligências 

que culminaram na notificação à Polícia Judiciária, dado que o crime em apreciação era da 

sua área de jurisdição. Nos registos de enfermagem que realizámos, assegurámos incluir 

o registo das características das diversas lesões apresentadas (contundentes e incisas), 

que permitisse posterior apreciação dos vestígios, em complementaridade com os registos 

médicos e os resultados dos diversos exames complementares de diagnóstico realizados, 

e preenchido o formulário de referenciação da EPVA do CHUA, disponível na intranet.  

De tudo o acima exposto e, apesar de não termos vivenciado oportunidades de parti-

cipar na conceção de planos institucionais e em atividades de liderança ou treino da res-

posta a situações de catástrofe e multivítimas, consideramos que a pesquisa e estudo 

desenvolvidos e a prestação de cuidados à PSC, no contexto da situação de exceção de-

corrente do contexto pandémico por COVID-19, tal como das reflexões realizadas, indivi-

dualmente e interpares, sobre todos os tópicos envolvidos neste domínio de competências 

específicas, consideramos adquirida a  segunda competência específica do EE em EMC-PSC 

(OE, 2018d), aqui apreciada.  

 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 

Pessoa em Situação Crítica  

3. “Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a 

antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face 

à complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e ade-

quadas” (OE, 2018d, p. 19359). 

Ainda que metade das IACS sejam evitáveis com a implementação de PBCI (WHO, 

2021c), estas persistem como a principal ameaça em termos de segurança do doente, 

afetando, simultaneamente, os profissionais de saúde, com cerca de 9 milhões de casos 

reportados anualmente, apenas na Europa (WHO, 2021b), pelo que nenhuma instituição 

de saúde pode desprezar as suas implicações e impacto (DGS, 2017c; Haverstick et al., 

2017; WHO, 2021b). Constituindo um verdadeiro problema de saúde pública, que, dada a 

complexidade inerente ao seu diagnóstico, se adivinha ainda subdimensionado (Afzal et 

al., 2021), contribuem para o incremento da morbilidade e da mortalidade, prolongam a 

duração dos internamentos e agravam notoriamente os custos associados aos cuidados de 
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saúde (Jayasree & Afzal, 2019). Projeções internacionais estimam que, caso esta perigosa 

espiral não seja invertida, até 2050, o aumento da RAM será anualmente responsável pela 

morte de mais de 10 milhões de pessoas (DGS, 2017c).  

Reconhecida como a pedra de toque em termos de prevenção das IACS, a higiene das 

mãos nos profissionais de saúde é indiscutivelmente reconhecida como a medida mais 

simples, económica e eficaz, que, considerada individualmente, tem capacidade de salvar 

8 milhões de vidas por ano (Abdulhassan & Ali, 2020). A implementação de políticas na 

área da higiene das mãos, a que Portugal aderiu em 2008, pode gerar ganhos, em termos 

de redução de custos, 16 vezes superiores aos custos da sua implementação (WHO, 

2021c). A monitorização da adesão a boas práticas, alinhada com o modelo da OMS “Cui-

dados limpos são cuidados seguros”, é absolutamente central no controlo desta problemá-

tica, e iniciou-se nas unidades de saúde portuguesas em 2009 (DGS, 2017c). O ano 2014 

marcou o início da promoção global das Precauções Básicas de Controlo da Infeção [PBCI], 

com a publicação do Programa de Prevenção e Controlo das Infeções e Resistência aos 

Antimicrobianos [PPCIRA], que integrou a Estratégia Multimodal das Precauções Básicas, 

estabelecendo regras de boa prática a adotar por todos os profissionais de saúde na pres-

tação de cuidados (DGS, 2017c). Sublinhamos que a higiene das mãos realizada pelos 

utentes dos serviços de saúde, embora raramente abordada, é igualmente um determi-

nante relevante em termos da redução das IACS (Haverstick et al., 2017). 

À custa da prevenção e controlo da sua transmissão, nos últimos anos, tem-se regis-

tado uma tendência global de redução da incidência das IACS monitorizadas em Portugal, 

com os estudos de prevalência a demonstrarem valores tendencialmente favoráveis (7.8% 

em 2017, comparativamente a 10.5% em 2012) (DGS, 2017c), dos quais destacamos a 

redução da infeção do local cirúrgico em 12.8% e, em UCI, a diminuição em 10.81% da 

PAV e de 30.77% da bacteriemia (DGS, 2018a).  

Avaliado no contexto dos hospitais e da comunidade em Portugal, o consumo global 

de antibacterianos, embora num nível ainda elevado, têm-se mantido abaixo da média da 

Europa (DGS, 2017c). Considerando especificamente o consumo destes fármacos em meio 

hospitalar, entre 2013 e 2017, regista-se uma redução de 4.96% (DGS, 2018a). 

Dada a natureza prevenível das IACS e o envolvimento direto e permanente dos en-

fermeiros, em todos os cenários inerentes à prestação e gestão de cuidados de saúde, a 

OE (2017a), ao enunciar os descritivos da qualidade do exercício profissional do EE em 

EMC-PSC, prescreve que “na procura permanente da excelência no exercício profissional, 

face aos múltiplos contextos de atuação, à complexidade das situações e à necessidade de 

utilização de múltiplas medidas invasivas, o EE maximiza a intervenção na prevenção e 

controlo da infeção” (p. 17243).  

Quer pelo nosso trajeto profissional, que integra 16 anos de prática em BO, como pelo 

percurso de aprendizagem, percorrido ao longo destes dois últimos anos, com a realização 

deste curso de mestrado, estamos muito conscientes da importância central deste tópico, 
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enquanto premissa básica da segurança do doente. Neste sentido, no decurso da realização 

de ambos os estágios, perseguimos a consolidação de conhecimentos, integrados neste 

domínio de competências, visando estabelecer uma base para edificação da aquisição pre-

tendida. 

Nesta esfera, salientamos a revisão dos conteúdos teóricos da UC EMC 5, incluindo o 

trabalho académico realizado em torno da temática dos resíduos hospitalares, e a análise 

de documentos pertinentes nesta área dos cuidados de saúde, nomeadamente: o PPCIRA 

(DGS, 2017c); a norma referente às PBCI (DGS, 2013a); o conjunto de normas de orien-

tação clinica referentes aos diferentes feixes de intervenção de prevenção da infeção, no-

meadamente, as que abordam a prevenção da infeção associada à cateterização venosa 

central (DGS, 2015f), à cateterização vesical (DGS, 2015d),  à pneumonia associada à 

intubação (DGS, 2017a) e à infeção do local cirúrgico (DGS, 2015e), pela particular rele-

vância que estas bundles desempenham na promoção da segurança na prestação de cui-

dados de enfermagem à PSC. Pela proeminência da prevalência de colonização e infeção 

por Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina (MRSA) nos doentes internados em UCI, 

assumiu relevo a análise da norma da DGS que reflete esta preocupação (DGS, 2015c), 

plasmada no protocolo vigente na UCIP 1-CHUA, que enquadra as práticas deste âmbito, 

incluindo a sistematização da utilização dos toalhetes com clorohexidina. Ainda decorrente 

da preocupação com a interrupção da cadeia de transmissão das IACS, em particular em 

contextos práxicos que não nos eram familiares, analisámos, refletimos e atuámos em 

conformidade com as indicações decorrentes das recomendações para as preocupações de 

isolamento, básicas e dependentes das vias de transmissão (DGS, s.d.b).  

As condições inopinadas, não expectáveis e francamente complexas impostas pela 

pandemia por COVID-19, catapultaram a temática da prevenção e controlo da infeção para 

o espaço comum e público da vida de todos os cidadãos do mundo. No cenário particular 

dos cuidados hospitalares, este entorno determinou uma atenção, sem precedentes, no 

cumprimento das recomendações relacionadas com a prevenção e controlo da infeção por 

SARS-CoV-2, pelo que, perseguindo a segurança e a excelência do desempenho nos cená-

rios de estágio, considerámos incontornáveis a leitura e implementação das orientações 

emanadas pela DGS, transpostas para nível institucional pelo GCL-PPCIRA do CHUA, no-

meadamente: a definição de caso de COVID-19, as recomendações de isolamento social e 

isolamento, a abordagem do doente com suspeita ou confirmação de COVID-19, a utiliza-

ção de equipamentos de proteção individual, a estratégia nacional de testagem e cuidados 

post mortem (DGS, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2021b).  
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Destacamos ainda a frequência de diversas iniciativas de formação contínua de desen-

volvimento do conhecimento em torno da prevenção e controle das IACS e da RAM28  (Ane-

xos XIV, XXI e XXII). 

Almejando a evolução no desenvolvimento das competências deste domínio, procurá-

mos, no decurso de ambos os estágios, tal como no nosso desempenho profissional diário, 

evidenciar uma atuação em conformidade com as normas que enquadram a boa prática, 

refletidas nos protocolos implementados nos diferentes serviços clínicos, mantendo uma 

postura de permanente autovigilância no seu cumprimento, suportada em autoeficácia e 

elevado nível de conscientização ética.  

Não obstante os importantes avanços terapêuticos, a morbilidade e mortalidade asso-

ciadas à infeção mantêm-se em níveis preocupantes (Abdul-Aziz et al., 2020). Um estudo 

multicêntrico, conduzido em UCIs da Europa, contexto similar ao da realização do nosso 

primeiro estágio, revelou uma prevalência de 51% de IACS (Afzal et al., 2021). Face a 

esta realidade, não nos surpreende que, comparativamente a outros contextos de interna-

mento, nestas unidades, o consumo de antimicrobianos seja 10 vezes superior, trazendo 

para a esfera de discussão o problema da emergência de RAM (Abdul-Aziz et al., 2020). 

Nesta tipologia de serviços clínicos, a PAV é recorrentemente identificada entre as IACS 

mais prevalentes, com uma incidência entre 9 e 24% entre os doentes com entubação 

orotraqueal por mais de 48 horas, ocorrendo um crescendo na identificação de microrga-

nismos resistentes aos antimicrobianos, nomeadamente aos beta-lactâmicos e carbapene-

mos (Sarkar et al., 2016). Enfatizamos, ainda, a particular vulnerabilidade dos doentes 

neurocríticos, frequentemente imobilizados e confinados à cama, sujeitos a extensos perí-

odos de suporte ventilatório e múltiplos dispositivos invasivos, que, apesar da alargada 

implementação de bundles de prevenção, que testemunhámos, mantêm elevado risco de 

desenvolvimento de IACS, em particular pulmonares e urinárias (Halperin et al., 2016). 

No decurso do primeiro estágio em UCI e nos dois meses seguintes à sua conclusão, 

prestámos cuidados à PSC, em contexto de UCI-COVID. A pressão assistencial, associada 

à vertiginosa escalada do número de infetados, com frequente necessidade de suporte 

ventilatório, determinou a urgência de incrementar significativamente a dotação de camas 

 

 
28  
• Ação de formação desenvolvida pelo GCL-PPCIRA do CHUA, antes do início dos estágios, que teve 

como destinatários todos os enfermeiros admitidos pela instituição, para realização de estágio do âm-
bito da formação especializada em Enfermagem (não conferente de certificado); 

• “World Sepsis Congress 2021 – Advancing Prevention, Survival and Survivorship of Sepsis and COVID-
19” (Anexo XIX);  

• Congresso Internacional de Controlo de Infeção Hospitalar (Anexo XXIII);  
• Seminário “Prevenção e controlo da infeção relacionada com a cateterização vesical” (Anexo XXIV);  
• Webinar “Antibiotic de-escalation: how, why and what and how” (European Society of Intensive Care 

Medicine [ESICM]) (não conferente de certificado). 
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desta tipologia e forçou a rápida reorganização destes serviços, provavelmente, os mais 

sobrecarregados pela evolução pandémica. A necessidade de realocação de recursos limi-

tados, conduziu a cenários de escassez de recursos materiais e humanos, determinando a 

adaptação permanente de espaços, procedimentos e o recrutamento de profissionais me-

nos experientes no cuidado à PSC, fatores que, associados ao receio de contaminação, à 

inadequação dos rácios, à elevada complexidade das situações clinicas, com extensos in-

ternamentos e elevada necessidade de dispositivos invasivos, determinaram elevados ní-

veis de utilização de antimicrobianos. Além de contribuir para a emergência de RAM, esta 

conjetura, pode, simultaneamente, ter conduzido a danos colaterais, decorrentes da redu-

ção inadvertida da atenção dedicada às tradicionais medidas de prevenção e controlo de 

IACS, cuja verdadeira dimensão ainda não é completamente conhecida (Baccolini et al., 

2021).  

Nenhuma outra vivência, ao longo dos nossos 22 anos de profissão, tornou tão saliente 

a necessidade de implementação de rigorosas práticas de prevenção e controlo de IACS, 

dado que a acrescer aos tradicionais cuidados, deste âmbito, inerentes à prestação de 

cuidados de enfermagem em CI, impuseram-se numerosas medidas adicionais, preconiza-

das para contenção do COVID-19, visando a nossa própria proteção e a proteção dos pares 

e familiares, a quem inadvertidamente poderíamos transmitir a infeção. O medo, a escas-

sez e necessidade de racionamento dos EPIs recomendados e a penosidade inerente à sua 

utilização prolongada, marcaram determinantemente este período de desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

Posicionados na linha da frente dos sistemas de saúde, os SU, campo de desenvolvi-

mento do estágio final, representam a mais importante porta de entrada em termos de 

admissão hospitalar, em que diversidade de tipologias de doentes, sobre os quais, previa-

mente à sua admissão, pouco se sabe e a presença de circunstâncias de ameaça ou risco 

imediato de vida, podem ser potenciadoras da subvalorização ou negligência das medidas 

de prevenção das IACS (Abdulhassan & Ali, 2020; Kim & Lee, 2021). Consequentemente, 

nestes cenários, a adoção de bundles (conjunto de três a 5 intervenções de fácil execução), 

alicerçadas nas precauções básicas e nas associadas às vias de transmissão, essenciais na 

abordagem das IACS em qualquer contexto hospitalar, assume particular relevância, dada 

a elevada afluência de utentes, que, frequentemente, determina sobrelotação e sobrecarga 

de trabalho, associada à própria estrutura, com inadequação e insuficiência das instala-

ções, e dinâmica dos serviços, inerente à gravidade das situações de saúde atendidas e 

complexidade e diferenciação dos cuidados prestados (Liang et al., 2014; J. Silva et al., 

2020).  

A insuficiência das dotações de enfermagem, que está pervasivamente patente nos 

SU, e que se verifica, em particular, no SUP em que desenvolvemos o estágio final, torna 
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preocupante o fenómeno observado de oportunidades perdidas de cuidados de enferma-

gem29. A omissão, parcial ou total, ou atraso de cuidados de enfermagem necessários, 

determinado pela necessidade de estabelecer, racionalmente, prioridades clínicas, tem im-

pacto no incremento do risco de ocorrência de eventos adversos (como, crescimento das 

IACS, quedas, úlceras de pressão e erros terapêuticos), representando significativa ame-

aça à qualidade dos cuidados de saúde, que integra a segurança do doente (Mynariková 

et al., 2020).  

Da revisão de bibliografia relevante na área da prevenção e controlo das ICAS, no 

contexto da prestação de cuidados em SU, emergem medidas, que adotadas em conjunto, 

promovem resultados positivos, nomeadamente, a formação contínua, o incentivo à higi-

enização das mãos e à utilização de EPIs, a triagem dos doentes, a cultura de vigilância, a 

implementação de isolamento de doentes em coorte e a eficiência da higienização dos 

equipamentos e ambientes (J. Silva et al., 2020).  

Desenvolvemos um olhar crítico, sobre a prática de cuidados em contexto de SUP, em 

particular, pela observação, possibilitada pela realização de auditorias de monitorização da 

adesão dos profissionais de saúde à norma de Higiene das Mãos (DGS, 2019a) e da ade-

quação do uso e gestão de luvas nas unidades de saúde (DGS, 2015a), inseridas na me-

todologia da Estratégia Multimodal das PBCI. Sublinhamos a congruência da nossa obser-

vação, com os resultados de investigação, ao revelarem que, apesar de, o nível de conhe-

cimentos detido pelos profissionais sobre as precauções ser elevado, sobressai a evidência 

de baixo nível de compliance com as boas práticas prescritas pelas PBCI (Liang et al., 

2014; J. Silva, et al., 2020). 

Temos noção que, a COVID-19, impulsionou a cultura da higiene das mãos nos profis-

sionais de saúde, ainda assim, regista-se um elevado incumprimento dos cinco momentos 

preconizados, o que é consistente com os resultados da investigação desenvolvida nestes 

contextos específicos (Kim & Lee, 2021; Abdulhassan & Ali, 2020). Entre os fatores que 

podem influenciar este problema de adesão, identificam-se a falta de conhecimento, o uso 

de luvas em substituição da higienização das mãos, a incorreta realização do procedimento, 

incluindo os tempos de exposição aos agentes usados, a carência de recursos humanos, 

que determina escassez de tempo e favorece o esquecimento, os efeitos cutâneos da rei-

terada utilização, no decurso de cada turno, de agentes abrasivos (dermatites, irritação 

cutânea), a localização inconveniente ou insuficiente de lavatórios, as mãos não estarem 

visivelmente sujas e a perceção de baixo risco de infeção cruzada (Molinari, 2017). No 

entanto, conscientes de que, só por si, a disponibilidade de soluções de higienização e 

desinfeção das mãos (levantamento que, numa ótica de melhoria contínua dos cuidados 

de enfermagem, realizámos e discutimos no cenário do SUP-CHUA) e o conhecimento da 

 

 
29 Missed nursing care 
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importância do procedimento, não asseguram a adequada adesão a estas práticas, con-

cordamos com Abdulhassan e Ali (2020), que afirmam que a evolução pretendida no sen-

tido da mudança de comportamentos, integra o desenvolvimento de ações de educação e 

treino, mas implica a promoção de um ambiente organizacional que facilite a adoção de 

práticas corretas, mantendo uma atitude contínua de monitorização e avaliação.  

Face à constatação, neste cenário particular, de que a higiene das mãos constitui uma 

área de significativa preocupação, com inquestionável repercussão na segurança dos cui-

dados de saúde prestados, procurámos a reflexão informal conjunta com a Enfermeira 

Supervisora Clínica, a Enfermeira Coordenadora com funções de gestão do serviço e a 

Enfermeira Coordenadora do GCL-PPCIRA da unidade, da qual resultou o planeamento e 

implementação de uma iniciativa estratégica de conscientização nesta área, que evidencia 

necessidades óbvias de melhoria. Esta iniciativa foi operacionalizada através da organiza-

ção de um dia de sensibilização para a importância da higiene das mãos, na prevenção das 

IACS. Elaborámos diversos cartazes (divulgação da iniciativa; identificação dos 5 momen-

tos para higienização das mãos em diferentes circunstâncias de prestação de cuidados: 

doentes com necessidades de apoio na deambulação, em cadeirão ou em maca/cama; 

técnicas corretas de higienização das mãos e interpretação dos resultados da fricção com 

solução alcoólica com luminol) (elementos de suporte da iniciativa em Apêndice 24). Si-

multaneamente, distribuímos convites, que exibiam o slogan adotado “olhe para as suas 

mãos”, a todos os profissionais de saúde com que nos cruzámos no decurso da iniciativa, 

para exemplificarem a higienização das mãos, por recurso a uma solução alcoólica con-

tendo luminol (substância com propriedades luminescentes), visualizando em seguida, com 

recurso a equipamento específico (cedido, para o efeito, pelo GCL-PPCIRA do CHUA), a 

qualidade da técnica que executaram. Salientamos que, ao longo do turno de 12 horas, 

acompanhámos de perto a iniciativa, que registou elevados níveis de aderência, apoiando 

e exemplificando o procedimento, numa atitude colaborativa, promotora de comportamen-

tos seguros em ambiente hospitalar. 

Ainda no cenário do SUP, destacamos que, apesar de estar presente a preocupação de 

posicionamento dos doentes, conforme a cadeia epidemiológica da infeção, e da utilização 

de barreiras protetoras adequadas aos procedimentos, regista-se a inadequação das ins-

talações, agravadas pela insuficiência das dotações e pela sobrelotação, para permitir a 

adequada operacionalização do controlo ambiental nos isolamentos, nomeadamente as 

precauções adicionais relacionadas com a transmissão por via aérea (não existem quartos 

individuais, logo, nem se coloca a questão da recomendada pressão negativa) e, embora 

em menor escala, as associadas à transmissão por gotículas.  

Realçamos que, a implementação de práticas de isolamento, com benefícios bem do-

cumentados em termos de prevenção e controlo da infeção, pode resultar em consequên-

cias não intencionais para os doentes por ele abrangidos, dado que, como observámos, a 

limitação dos contactos por parte dos profissionais de saúde, pode determinar menores 
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níveis de vigilância e lacunas na documentação dos cuidados, aumentando o risco de de-

terioração, não detetada, da situação clínica e a ocorrência de eventos adversos prevení-

veis, entre os quais destacamos o desenvolvimento de úlceras de pressão e a ocorrência 

de quedas. Esta nossa observação é congruente com o afirmado por Berry et al. (2020), 

que lhes associam, ainda, a ocorrência de outros eventos adversos, da esfera da saúde 

mental, como depressão, ansiedade e sentimentos de estigmatização. 

No cenário muito exposto dos SU, reconhecemos o risco acrescido de infeção cruzada, 

que constitui relevante preocupação de saúde pública, e que, se torna particularmente 

expressivo, face à ameaça pandémica. Resultados de investigação revelaram que, cerca 

de 12% dos doentes admitidos por COVID-19, contraíram a infeção em ambiente nosoco-

mial não especificado, sendo que, este número ascende a 40%, se forem incluídos os 

profissionais de saúde (Nazerian et al., 2021). Face a esta realidade, e apesar do decrés-

cimo da afluência de utentes aos SU, decorrente sobretudo do receio de contágio no con-

tacto com os serviços de saúde, e da amplitude dos esforços de prevenção e controlo da 

infeção, nomeadamente com a manutenção de circuitos independentes para a assistência 

de doentes suspeitos, não se pode descartar a ocorrência de COVID-19 adquirido na se-

quência de atendimento em SU (Nazerian et al., 2021).  

Uma vez que, no cenário do Estágio Final, foi considerada prioritária a prestação de 

cuidados de enfermagem na sala de diretos, faz-nos sentido abordar a problemática das 

IACS neste contexto. Em particular, na prestação de cuidados ao doente politraumatizado, 

procurámos dedicar especial atenção à prevenção das IACS, dado que é conhecido que 

esta condição representa um risco substancialmente acrescido de infeção, que condiciona 

a elevação da morbilidade e mortalidade associadas ao trauma (Moore, 2015). Este acrés-

cimo de suscetibilidade à infeção, decorre da  conjugação de diversos fatores, que atra-

vessaram transversalmente os contextos de ambos os estágios e, simultaneamente, o 

nosso contexto profissional, em BO Central, entre os quais, se destacam o estado de rela-

tiva imunossupressão, derivado do próprio mecanismo de lesão traumática, e as vicissitu-

des inerentes ao seu tratamento, nomeadamente, admissão em UCI, inadequação do su-

porte nutricional, medicações, dispositivos invasivos, intubação endotraqueal, ventilação 

mecânica e necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas (Moore, 2015). Ainda no pa-

norama da sala de emergência, em que a prestação de cuidados se reveste de uma natu-

reza altamente tempo dependente, não permitindo a realização atempada de procedimen-

tos de testagem para COVID-19, tornou-se mandatória a observação de todas as PBCI e 

as precauções adicionais, relacionadas com o contacto, a proteção ocular e respiratória, 

sobretudo, dada a frequência da necessidade de procedimentos de gestão da via aérea, 

nomeadamente de ventilação e intubação (The Royal College of Emergency Medicine, 

2021). 
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Por fim, realçamos que, extravasando a prestação direta de cuidados de enfermagem, 

procurámos aproveitar todas as oportunidades que se proporcionaram em termos de edu-

cação para a saúde, visando a prevenção e controlo deste e de outros agentes infeciosos, 

a abranger profissionais, utentes e familiares/acompanhantes.  

Das atividades desenvolvidas e da sua reflexão crítica, acima relatadas, acreditamos 

estarem cumpridas as premissas, para consideramos adquirida com sucesso a terceira 

competência específica do EE em EMC-PSC (OE, 2018d) 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

7. “Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista, na sua 

área de especialidade” (UE, 2015, p. 24). 

A abrangência transversal que, esta competência particular, representa, face ao pro-

cesso global de aquisição de competências, que este terceiro capítulo do relatório final 

procura testemunhar, acaba por ser uma bela forma de o encerrar. 

Esta última competência associada ao grau de ME (UE, 2015), agrega tudo o acima 

exposto em termos de competências a desenvolver, e, consequentemente, em termos de 

atividades desenvolvidas no decurso das UC “Estágio em enfermagem à pessoa em situa-

ção crítica” e “Estágio Final”, pelo que, a consideramos alcançada. 

Terminamos convictos que nos formámos, mudámos, crescemos e nos reorientámos, 

melhorando. Assim, tal como defende Benner (2001), acreditamos que as nossas perce-

ções e decisões clínicas foram modificadas pela aquisição destas novas competências, en-

caradas como “um saber agir que implica saber mobilizar as suas capacidades e conheci-

mentos, e depois saber selecioná-los no seu repertório pessoal de recursos, de saber inte-

grá-los e transferi-los de um contexto profissional para outro” (Phaneuf, 2005). 
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CONCLUSÃO 

Este relatório, que agora concluímos e apresentamos, para defesa em provas, de ca-

ráter público, pretende ser testemunho da vastidão de oportunidades de aprendizagem, 

proporcionadas pelo percurso académico de realização do Mestrado em Enfermagem, na 

área da Enfermagem Médico-Cirúrgica: Pessoa em Situação Crítica, que enquanto estraté-

gia de qualificação profissional, objetiva o cumprimento do dever deontológico de assegu-

rar a atualização permanente dos conhecimentos (OE, 2015a). Nesta jornada, privilegiá-

mos uma prática iminentemente reflexiva na ação, sobre a ação e sobre a reflexão relativa 

à ação, visando a apropriação de conhecimentos e a consolidação de competências de 

tomada de decisão e de agir em consonância, que permitiu o desenvolvimento e aquisição 

de competências inerentes ao cuidar da enfermagem especializada, à PSC.  

Visando o cumprimento dos objetivos inicialmente delineados, começámos por ofere-

cer uma breve contextualização dos serviços clínicos, em que desenvolvemos ambos os 

estágios (UCIP 1 e SUP do CHUA). Prosseguimos, enquadrados no cenário do Estágio Final, 

em que, como preconizado planeámos, desenvolvemos e avaliámos, com base na meto-

dologia de projeto, uma IPM, em torno de uma temática identificada como relevante, na-

quele contexto práxico específico. Assim, se constituiu o mote para o desenvolvimento do 

tema central do presente relatório: a comunicação com a família/pessoas significativas, 

em contexto de SU, enquanto determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem. 

Reconhecemos, a esta intervenção, potencial transformador do ambiente, naturalmente 

stressante, inerente ao tipo de unidade específica, num cenário menos ameaçador e mais 

humanizado, de que beneficiarão todos os envolvidos. 

Terminamos convictos da sua pertinência, num contexto em que, a natureza urgente 

e emergente das necessidades de cuidados, frequentemente marcadas por condições crí-

ticas de saúde, confere características peculiares ao cuidar de enfermagem à PSC. As cir-

cunstâncias vivenciadas potenciam a sobrevalorização das dimensões instrumentais do 

cuidado, em detrimento das suas dimensões expressivas, pelo que, com demasiada fre-

quência, se negligencia a atenção à família, relegando as suas necessidades para segundo 

plano. Adicionalmente, reconhecemos que, numa conjetura de crescentes pressões econó-

micas, no sentido da produção de cuidados de enfermagem de excelência, ao menor custo, 

incorre-se na falácia de direcionar o esforço, maioritariamente, para a satisfação das ne-

cessidades físicas dos doentes, descurando as suas necessidades emocionais. Contrariar 

esta visão errónea e redutora, implica demonstrar aos utilizadores dos sistemas de saúde 

e aos seus níveis de gestão, estratégica e operacional, que, as horas de cuidados dedicadas 
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à satisfação de necessidades emocionais e espirituais do ser humano doente e da sua 

família, representam o recentrar na essência do cuidar em enfermagem e uma inestimável 

mais-valia na direção da desejada humanização dos cuidados de saúde.  

Neste enquadramento, a necessidade de gerir e transcender os complexos desafios 

decorrentes desta práxis quotidiana, requer desenvolvimento de competências especiali-

zadas, que assumem a centralidade da PSC e da sua família, numa abordagem sistémica. 

Uma vez que, a Enfermagem representa o grupo profissional com maior expressão numé-

rica, nos ambientes hospitalares, e ocupa uma posição privilegiada nos cenários de cuida-

dos, pela sua presença constante e por deter competências para avaliar e agir nas neces-

sidades dos doentes e familiares, consideramos estar estrategicamente posicionada para 

potenciar uma visão verdadeiramente holística do cuidar. Obrigatoriamente, adotar este 

agir, implica a integração da família do doente no plano de cuidados, ultrapassando a sua 

perceção como mero prolongamento da pessoa doente, e assumindo-a enquanto foco, 

igualmente relevante, visando uma tríade no cuidar, imposta pela inegável interceção dos 

conceitos de pessoa, família e enfermagem, inseridos, num nível de abrangência mais lato, 

de sociedade. 

Assim, desenvolvemos o presente relatório assumindo a relevância da relação tera-

pêutica, inerente à centralidade da pessoa e advogada por diversos autores de referência 

na nossa profissão e pela OE (2001), na definição dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

de Enfermagem. Neste âmbito, adotámos o referencial teórico-conceptual de Joyce Tra-

velbee, para quem, o objetivo do cuidado de enfermagem, é alcançado pelo desenvolvi-

mento de uma relação pessoa-a-pessoa, em que a diferença essencial entre enfermeiro, 

doente e família, reside na realidade de um deles necessitar de ajuda e o outro manifestar 

intenção de ajudar. Pela sua orientação, no sentido da compreensão do outro, em particu-

lar, através da análise e procura de sentido na doença e no sofrimento, que favorece o 

desenvolvimento de um agir em enfermagem, orientado para a construção de caminhos 

conducentes à melhoria da qualidade de vida, com reflexo evidente quer na esfera da 

família, quer na humanidade do próprio enfermeiro, reconhecemos a adequação deste mo-

delo enquanto metodologia de cuidado à família. 

Visando a reflexão, fundamentada e necessariamente crítica, do processo de desen-

volvimento e aquisição das competências comuns do EE (OE, 2019), específicas do EE em 

EMC-PSC (OE, 2018) e de ME (UE, 2015), desenvolvemos, na terceira secção do presente 

documento, a reflexão ancorada nas vivências e desafios práxicos proporcionados por am-

bos os estágios, procurando a sua integração síncrona com os conhecimentos resultantes 

das diversas UC, inseridas no conteúdo curricular deste Mestrado, os resultados da pes-

quisa e estudo autónomos de evidências, recentes e pertinentes, decorrentes da PBE, e as 

aquisições do nosso percurso profissional e pessoal, mediados pela manutenção de uma 

postura permanente de pensamento crítico. Consideramos adquiridas as competências vi-
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sadas e atingidos os objetivos a que nos propusemos, com a elaboração do presente do-

cumento, que promoveu a reflexão ativa do nosso processo de formação, mudança, cres-

cimento e reorientação, na procura de um sentido coletivo do que fazemos e somos, e na 

qual desejamos que, quem o lê, participe ativamente. Aspiramos que se possa tornar um 

meio privilegiado para aceder e compreender as vivências da práxis clínica e um instru-

mento no processo de construção, consolidação e difusão dos saberes próprios da Enfer-

magem, objetivando a persecução permanente da excelência dos cuidados. 

Para além das mais valias, inerentes à multiplicidade de interações com contextos e 

situações desconhecidas, destacamos a generosidade das equipas multidisciplinares de sa-

úde, com principal destaque para as de enfermagem, na forma como nos acolheram e 

partilharam experiências e reflexões próprias dos peritos. Nesta esfera, salientamos o pa-

pel das Enfermeiras Supervisoras Clínicas, referências na prestação de cuidados especiali-

zados em EMC-PSC, e do Professor Orientador que, pela sua mestria e atitude conforta-

dora, se constituíram parceiros fundamentais, neste percurso conducente à aquisição das 

competências visadas.  

Não podemos deixar de mencionar as dificuldades, inerentes à conciliação da vida 

pessoal e profissional com as exigências académicas, nomeadamente, o desenvolvimento 

de estágios, com relevante carga horária e significativa necessidade de trabalho autónomo, 

de pesquisa e estudo, que foram verdadeiros desafios de persistência e resiliência. É, igual-

mente incontornável, a referência à situação de exceção determinada pela vivência da 

pandemia por COVID-19, e, uma vez que já refletimos amplamente as suas implicações 

nefastas nos cenários de cuidados e nas vivências dos profissionais de saúde, queremos, 

sobretudo, acentuar as oportunidades de crescimento, pessoal e profissional, que emergi-

ram neste cenário inóspito e imprevisível.  

Para o futuro, ambicionamos a consolidação e ampliação, autónomas e contínuas, das 

competências técnicas, científicas e relacionais, enquadradas por um forte sentido ético-

deontológico, promotor da autonomia e da responsabilidade profissionais, evidenciadas 

pela habilidade na tomada de decisão e no agir, em situações complexas, multidisciplinar-

mente enquadrados. Adicionalmente, abraçamos o compromisso de promover a visibili-

dade e valorização da profissão, favorecendo o seu empowerment enquanto prática social. 

Para sermos vistos, temos que evidenciar o nosso saber ser, saber e saber fazer, dignifi-

cando-nos a nós mesmos e dando voz à Enfermagem, no seio do SNS e da sociedade em 

geral, o que exige a afirmação ancorada no agir, na postura e nas competências individuais 

e coletivas.  

Terminamos, conscientes que a entrega do presente relatório e a sua defesa, em pro-

vas de caráter público, embora reflitam o culminar de um processo conducente à nossa 

habilitação profissional, com o título de EE e ME em EMC-PSC, não representam, de todo 

um fim, mas sim, um novo início, em que assumimos responsabilidades acrescidas no 

âmbito do dever de persecução da excelência dos cuidados de enfermagem.
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Apêndice 4 - Revisão sistemática da literatura: “Satisfação dos utentes dos Serviços de 
Urgência: fatores relacionados com os cuidados de enfermagem”  
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REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Lisete Madeira – Enfermeira do CHUA, EPE, mestranda em Enfermagem Médico-Cirúrgica: 
A Pessoa em Situação Crítica, do Mestrado em Associação 2019/2021 Beja, Portugal  
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RESUMO 

Contexto: O serviço de urgência é, provavelmente, um dos cenários hospitalares mais 
desafiantes em termos da promoção da qualidade dos cuidados. Neste contexto, dada a 
expressiva presença dos enfermeiros na gestão e na prestação dos cuidados, compreende- 
se que a qualidade percecionada dos cuidados de enfermagem constitui um indicador critico 
na esfera da satisfação dos utentes dos serviços de urgência.  
Objetivo: Sintetizar evidência científica primária relevante, relativa aos fatores associados 
aos cuidados de enfermagem, que influenciam a satisfação dos utentes do serviço de 
urgência. 
Método: Revisão sistemática da literatura, por recurso aos motores de busca b-onâ, 
EBSCOhost e Pubmedâ, e cuja pesquisa foi estruturada pelos seguintes descritores MeSHâ: 
hospital emergency service, emergencies, patient satisfaction, nursing care, emergency 
nursing, nursing e nurses. Foram definidos os seguintes limitadores de pesquisa: artigos 
publicados entre 2018 e 2021, publicados em revistas académicas, revistos por pares e com 
texto completo disponível. Do total de 263 artigos identificados na fase inicial e, por recurso à 
estratégia PRISMA, foram incluídos na análise crítica 11 artigos. Resultados: Considerando 
os fatores associados aos cuidados de enfermagem, que influenciam a satisfação dos utentes 
do serviço de urgência, destacam-se positivamente a idade e a precisão percecionada da 
triagem, sendo que, os tempos de espera (para triagem, exames ou tratamentos) e a carga 
de trabalho apresentam a correlação inversa. Indiscutivelmente, destacam-se, pela forte 
correlação positiva, elementos de natureza relacional e humanista, como a comunicação 
empática, as diferentes vertentes da informação e a atenção dispensada pelos enfermeiros. 
Em termos de intervenções de enfermagem, com impacto na satisfação dos utentes, em 
contexto de SU, sobressaem as rondas frequentes de enfermagem.  

Conclusões: No sentido de incrementar os índices centrados no utente, designadamente, no 
âmbito da promoção da qualidade percebida dos cuidados e da satisfação, que se sabe 
influenciarem resultados, como a aderência ao tratamento e ganhos em saúde, sobressaiu a 
pertinência de investigação e desenvolvimento de programas de educação e intervenção de 
enfermagem, focados na atenção dispensada e no treino de competências comunicacionais 
e de empatia, em contexto de serviço de urgência.  
 
Palavras-chave: serviço de urgência; cuidados de enfermagem; satisfação dos 
utentes.  
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INTRODUÇÃO 

A satisfação é definida com base na comparação das expectativas que a pessoa tem, 

relativamente aos cuidados a receber, e a experiência dos cuidados de saúde efetivamente 

recebidos, sendo percebida como um resultado positivo, quando os cuidados igualam ou 

excedem as expectativas (1,2). 

Nos últimos anos, têm-se registado evoluções sociodemográficas que determinam um 

aumento dos conhecimentos das populações em termos de saúde (1), pelo que, a avaliação 

que os utentes fazem das suas experiências e a sua satisfação com os cenários de prestação 

de cuidados, emerge como referência no âmbito da qualidade dos cuidados de saúde (1,2,3).  

A satisfação vivenciada pelos utentes, face ao contexto de prestação de cuidados, influência 

o processo terapêutico e os ganhos em saúde, dele decorrentes (1), e, em alguns contextos, 

já́ é adotada enquanto fator diferenciador dos valores ressarcidos, por diversas entidades, às 

instituições prestadoras de cuidados de saúde, com reflexos óbvios na sua saúde e viabilidade 

financeira (3).  

Neste âmbito, a avaliação da satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde, deve ser 

considerada, enquanto relevante instrumento na identificação dos aspetos dos cenários de 

cuidados, passíveis de otimização, servindo de fio condutor no planeamento de intervenções, 

tomada de decisão e monitorização de cuidados, integrada numa gestão orientada pela 

filosofia de melhoria contínua (2). 

Frequentemente, o serviço de urgência [SU] funciona como porta de entrada na instituição 

hospitalar, pelo que, é no decurso da admissão neste serviço, que o utente tem o primeiro 

contacto e forma uma primeira impressão global relativamente à organização (4). No entanto, 

entre os diversos sectores hospitalares, o SU é, provavelmente, um dos cenários mais 

desafiantes, em termos de promoção da qualidade dos cuidados, dadas as dificuldades 

impostas por fatores como a sobrelotação, carência de vagas e camas hospitalares, recursos 

humanos e estrutura física inadequada para resposta às solicitações (2).  

Assim, compreende-se que, os profissionais de saúde dos SU, desempenhem um papel de 

relevo na edificação das primeiras impressões dos utentes face à perceção da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados pela instituição. Particularmente, os enfermeiros, que 

constituem o maior grupo profissional, no contexto global dos profissionais de saúde, e estão, 

simultaneamente, envolvidos na gestão e na prestação dos cuidados, em que vivenciam um 

elevado nível de contacto com os utentes, que também lhes atribui um papel destacado, 

enquanto elementos de ligação do utente com a equipa médica e outros profissionais da 

equipa de saúde, pelo que facilmente se compreende que, a qualidade dos cuidados de 

enfermagem, constitui um indicador critico no âmbito da satisfação dos utentes (2,4).  
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Reconhecendo que, a perceção que os pacientes têm dos serviços de saúde, tem impacto na 

avaliação das instituições, importa, no entanto, ressalvar que, avaliações positivas em termos 

de satisfação dos utentes, não são necessariamente indicativas de elevado nível de qualidade 

dos cuidados prestados (5). Assim, basear a sua apreciação, exclusivamente, na análise da 

satisfação dos utentes, encerra riscos que não podem ser ignorados. Em particular, questiona-

se a adequação e confiabilidade de tais avaliações, dado que, frequentemente, a avaliação 

global realizada pelo utente, de natureza essencialmente subjetiva, não representa um 

indicador fidedigno da verdadeira qualidade dos cuidados de saúde prestados, pois os utentes 

não detêm competências e conhecimento clínico, que lhes permita uma adequada avaliação 

das diversas facetas dos cuidados de saúde, pelo que, qualquer iniciativa de melhoria 

continua, não poderá ser exclusivamente ancorada na satisfação dos utentes(5).  

 

 

METODOLOGIA 

A revisão das evidências mais recentes representa uma mais valia para direcionar futuros 
esforços de melhoria contínua do contexto práxico de enfermagem e o desenvolvimento de 
nova investigação pertinente (6).  

Neste sentido, optou-se pela realização de uma revisão sistemática de literatura, integrada no 
contexto de prática baseada em evidências, que implica que a tomada de decisão em saúde 
seja ancorada em consensos de evidencias relevantes (7). A compreensão alargada da 
temática em estudo é favorecida pela adoção de uma metodologia de abordagem explicita, 
abrangente e sistemática, visando a constituição de um corpo de conhecimento, resultante da 
apreciação crítica e da condensação de resultados da mais recente e relevante pesquisa (7).  

A elaboração de uma revisão, desta natureza, preconiza um processo edificado a partir de 
seis etapas individualizadas, nomeadamente, a identificação do assunto e a definição da 
questão norteadora da pesquisa; o estabelecimento de critérios orientadores da pesquisa da 
literatura e da inclusão/exclusão de estudos; a categorização dos estudos a incluir e a 
extração de resultados ; avaliação dos artigos selecionados; a interpretação e integração de 
resultados, nomeadamente, por confrontação com outros dados de investigação, pertinentes 
para a compreensão da temática, e a apresentação da revisão que sintetiza o conhecimento 
assim explicitado (7) .  

A estratégia de pesquisa passou, inicialmente, por uma procura mais generalista, por recurso 

ao motor de busca Biblioteca do Conhecimento Online (b-onâ), através da combinação de 

diversos termos, relacionados com o tema de interesse, para ter uma noção dos resultados 

que emergiam e concretizar a definição do problema.  

Integrando esta etapa inicial do protocolo de revisão, seguiu-se a definição da questão de 

investigação, que funcionou como fio condutor da estruturação de todo os processo de 
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pesquisa e integração de resultados, por recurso à estratégia PICO (População, 

Intervenção/Interesse, Comparação/Contexto, Outcomes) (8), conforme esquematizado na 

tabela 1.  

 

Estruturada a partir do anagrama PICO, foi definida a seguinte questão de investigação: Quais 
os fatores, relacionados com os cuidados de enfermagem, que influenciam a satisfação dos 
utentes do SU?  

Identificados os termos considerados de interesse para a pesquisa em torno desta temática, 
relacionados a cada um dos elementos da estratégia PICO, verificou-se a sua validação, 

enquanto descritores indexados à base de dados Medical Subject Headings (MeSHâ). 
Posteriormente, a 20 de junho de 2021, com recurso aos descritores indexados selecionados, 
foi realizada a pesquisa final, que serviu de estrutura à presente revisão.  

Com recurso aos motores de busca Biblioteca do Conhecimento Online (b-onâ), EBSCOhost 

e PubMedâ, foram realizadas as pesquisas, combinando os descritores selecionados, em 
inglês, por meio de operadores boleanos, da seguinte forma: “hospital emergency service OR 
emergencies” AND “patient satisfaction” AND “nursing care OR emergency nursing OR 
nursing OR nurses” NOT “pediatric or child OR enfant OR adolescents” NOT “psychiatric OR 
mental disorders” NOT “obstetrics”. Para os motores de busca b-onâ e EBSCOhost cada frase, 
combinada na pesquisa avançada, foi limitada ao campo de pesquisa denominado “SU 

Termos do Assunto” e, no motor de busca PubMedâ, as frases de pesquisa foram definidas 
enquanto MeSH Terms.  

Nas pesquisas, assim conduzidas, foram definidos, enquanto limitadores de pesquisa, os 
seguintes: artigos publicados entre janeiro de 2018 e a data da pesquisa, junho de 2021, 
revistos por pares e com texto completo disponível. Não foi definida nenhuma restrição em 
termos de idioma de publicação dos artigos. Como tipos de fontes, foram selecionadas apenas 
revistas académicas.  

Das pesquisas realizadas resultaram, na primeira fase, um total de 263 artigos (158 via b-onâ, 

93 via EBSCOhost e 12 via PubMedâ). O fluxograma que se segue (figura 1) sistematiza o 
processo de identificação e seleção dos artigos incluídos na revisão, do qual, resultaram para 
análise crítica, 11 artigos, publicados em inglês, que reportam estudos primários.  

Salientamos que não foi encontrada, no decurso do processo de pesquisa, aqui descrito, 
nenhuma revisão, sistemática ou integrativa, que respondesse à questão de investigação, 
norteadora da presente revisão, pelo que se reforça a pertinência da sua elaboração.  
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A apreciação dos estudos selecionados para decisão da sua inclusão nesta revisão 

sistemática, teve em conta o nível de evidência, em termos de eficácia, de acordo com o 

preconizado pelo Joanna Briggs Institute [JBI] (10,11). Em termos de qualidade metodológica, 
os artigos selecionados foram apreciados pelos dois autores da presente revisão, enquanto 
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revisores independentes, por recurso às grelhas propostas pelo JBI (12), de acordo com o 
desenho de investigação, que orientou cada um dos estudos. Desta análise resultaram níveis 
de concordância que revelam qualidades metodológicas entre 62,5% e 100%, pelo que, se 
decidiu pela inclusão dos 11 artigos selecionados para a realização da presente revisão 
integrativa. Inserida, imediatamente abaixo, a tabela 2 resume estas informações relativas 
aos estudos admitidos para extração e discussão de resultados.  

 
 

A revisão resultante será́ considerada de nível de evidência 2b (revisão de estudos quase-
experimentais e outros estudos de desenho investigacional de menor nível de evidência).  
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APRESENTAÇÂO DE RESULTADOS 

A partir de cada um dos artigos selecionados foram extraídos conteúdos relativos a 
informações gerais dos artigos (autores, título, ano, digital object identifier: DOI, bases de 
dados em que foram identificados), características dos estudos conduzidos (desenho de 
investigação, processo de amostragem e participantes, contexto e objetivo) e os principais 
resultados obtidos.  

Os artigos incluídos, na presente revisão integrativa da literatura, foram publicados em 
revistas académicas indexadas, entre 2018 e 2021, e refletem estudos de diferentes desenhos 
de investigação (5 estudos quase-experimentais, 4 estudos descritivos transversais e 2 
estudos de natureza analítica).  

Em termos de participantes, os diversos estudos visam utentes que recorreram aos serviços 
de urgência estudados, sendo que alguns deles incluem, simultaneamente, enfermeiros que 
prestam cuidados nesses serviços. Foram adotados processos de amostragem não 
probabilísticos (5, 13, 14, 15, 16) e probabilísticos (17, 18, 19, 20), sendo que, em dois dos artigos 
incluídos, não está claramente expresso o tipo de amostragem implementado nos estudos 
conduzidos (21, 22). Em termos de contexto, a totalidade dos estudos aborda apenas uma 
instituição hospitalar, embora um dos estudos vise dois serviços de urgência da mesma 
estrutura hospitalar. Geograficamente, os artigos abrangidos refletem estudos conduzidos em 
diferentes países (5 nos EUA, dois em Israel, dois em Espanha, um em Inglaterra e um na 
Indonésia).  

O processo de colheita de dados foi maioritariamente realizado com base em diversos em 
questionários (que estão presentes na metodologia de 10, dos 11, estudos englobados), no 
entanto, em alguns deles, estes instrumentos, foram conjugados com estratégias de 
observação, como auditorias (5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22). Apenas um dos estudos incluídos é de 
natureza puramente qualitativa, o que determinou que, a análise dos dados, respeitasse um 
método de análise de conteúdo (19). Dos restantes, apenas um deles, não explicita a análise 
estatística dos dados (21).  

A presente revisão foi estruturada com base no método narrativo, uma vez que, os estudos 
incluídos, divergem em múltiplos aspetos, como a natureza metodológica (9 estudos 
quantitativos, um estudo qualitativo e um estudo de métodos mistos), intervenções 
implementadas, participantes e contextos, pelo que não se adequa uma meta-análise.  

Os dados resultantes da análise crítica, assim estruturada, dos 11 artigos incluídos, são 
sintetizados e apresentados numa tabela de extração (tabela 3), tal como recomendado pelo 
JBI (23), que é utilizada para anco a comparação narrativa entre os estudos selecionados.  
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Os estudos analisados agregam-se em dois grandes grupos: cinco estudos procuram descrever os 

fatores que influenciam a satisfação dos utentes de um SU com os cuidados de enfermagem 

prestados 
(13, 14, 18, 19, 22) 

e os restantes 6 estudos procuram estabelecer correlações entre 

intervenções de enfermagem implementadas no SU e a satisfação dos utentes assistidos nesses 

serviços 
(5, 15, 16, 17, 20, 21)

.  

Analisando as variáveis sociodemográficas, que influenciam a satisfação dos utentes do SU com 

os cuidados de enfermagem prestados, destaca-se que, a idade, apresenta correlação positiva com 

a satisfação 
(13, 14, 18)

, o que, Suprajitno e Anggraeni, explicam associando maior idade ao aumento 

da sensatez, à melhor compreensão das situações e condições, ao desenvolvimento de uma atitude 

paciente e maior aptidão para gerir expectativas mais realistas 
(13)
. Em termos de género, apenas 

um dos estudos refere existir correlação positiva entre o género feminino e a satisfação manifestada 

pelos utentes do SU 
(18)
. As habilitações académicas também se relacionam com a satisfação e a 

qualidade de cuidados percecionada pelos utentes dos SU, dada a maior capacidade para avaliar 

criticamente os cuidados prestados 
(13)
. Estas correlações significativas, entre satisfação dos 

utentes e idade, escolaridade e a ausência de associação com o género, são corroboradas por 

outros autores 
(2, 24)

. No entanto, nestes pontos, os resultados não são consensuais, uma vez que, 

por exemplo, Blanco-Abril e colegas não encontraram associação entre variáveis 

sociodemográficas e a satisfação dos utentes em contexto de SU 
(1)
. Considerando, ainda, as 

características pessoais, o otimismo também é referido como variável preditiva, que demonstra 

correlação positiva, de maior satisfação com os cuidados de enfermagem e com a satisfação 

global
(18)
.  

Da análise dos itens relacionados com a própria infraestrutura dos SU, a limpeza foi a dimensão, 

da escala de satisfação aplicada, com a pontuação média mais elevada
 (17)
. Intimamente ligadas às 

conjunturas estruturais dos SU, as fracas condições de conforto e privacidade, correlacionam-se 

negativamente com a satisfação global com os SU 
(18,25)

. A repercussão das infraestruturas na 

satisfação dos utentes, também é reconhecida por outros autores, que sublinham que, a sua 

desadequação, tem um efeito mais expressivo no sentido da não satisfação, comparativamente ao 

reflexo no aumento da satisfação, quando são positivamente avaliadas
 (3)
. Neste sentido, 

compreende-se que, as intervenções de enfermagem que visam a avaliação e otimização do 

conforto, impactam positivamente na satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, 

neste contexto 
(5)
.  

Elementos, relacionados com a própria organização do trabalho e o afluxo de utentes aos SU, 

também interferem com a satisfação dos utentes. Considerando a dimensão tempo, os tempos de 

espera, para observação ou tratamento, estão frequentemente correlacionados com índices mais 

baixos de satisfação dos utentes 
(6, 14, 19)

, o que, também,  se verifica relativamente ao tempo de 

espera para a triagem por enfermeiros 
(18, 26, 27) 

e ao tempo total de permanência no SU
(2, 17, 25)

. Muñoz 

evidencia que, este reflexo negativo dos tempos de espera, em termos de satisfação dos utentes, 

está, inclusive, relacionado com o aumento da incidência de episódios de violência, de utentes e 

acompanhantes, sobre profissionais de saúde 
(14)
. Salienta-se, no entanto, que os tempos 

percecionados pelos utentes têm maior impacto na satisfação, comparativamente aos tempos reais 
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(22). Outros autores corroboram estes resultados, sendo que, na avaliação que os utentes realizam, 

é, frequente, que o nível de prioridade atribuído, não seja considerado (28). Este efeito é amplificado, 

sobretudo se, os tempos de espera não são ocupados com tratamentos, exames ou ocorrem sem 

que qualquer informação, sobre a evolução da situação ou sobre os tempos de espera estimados, 

seja fornecida ao utente, o que potencia o sentimento de abandono e insegurança, pelo que interfere 

negativamente na satisfação dos utentes (28).  

Ainda no âmbito dos processos de trabalho, a precisão percebida na triagem realizada por 

enfermeiros (resultado conjunto da real precisão do processo de triagem e da extensão em que, os 

utentes, sentiram as suas necessidades escutadas, atendidas e resolvidas), apresenta correlação 

positiva com a satisfação global dos utentes do SU (20), o que vem na linha de conclusões de estudos 

anteriores (6, 27). Este efeito faz-se sentir direta e indiretamente, através da redução dos tempos de 

espera, que decorre da maior correção do procedimento, que atribui níveis de prioridade, em termos 

de atendimento (20). Previsivelmente, a carga de trabalho relaciona-se com a qualidade dos cuidados 

prestados, estando negativamente correlacionada com a satisfação dos utentes do SU (13, 20).  

Associados à satisfação dos utentes dos serviços de saúde no geral e dos SU, em particular, os 

elementos de natureza relacional e humanista, como a comunicação e a atenção surgem, 

reiteradamente em papeis de destaque. É unânime o reconhecimento de que as necessidades de 

utentes e familiares que procuram cuidados de natureza urgente diferem das sentidas noutros 

cenários de cuidados e que a comunicação com e entre profissionais de saúde, em contexto de SU, 

é verdadeiramente complexa e desafiante (14). Também o cuidado confortador (caring behavior), 
conceito tão relevante no âmbito do cuidar em enfermagem, está imbuídos de elementos 

eminentemente relacionais e indiscutíveis, no âmbito da humanização dos cuidados, sendo 

positivamente influenciado pelo conhecimento, alicerçado na experiência profissional, pela 

familiarização do ambiente de trabalho e pela qualidade positiva das relações de trabalho, e, 

negativamente, pelo aumento da carga de trabalho (13).  

Os resultados extraídos dos 11 estudos admitidos para análise, nesta revisão, são congruentes em 

corroborar a convicção que as competências comunicacionais dos enfermeiros e a forma como a 

comunicação é experienciada pelos utentes dos SU, à qual não são, de todo alheias, as palavras e 

os gestos dos enfermeiros (19), evidenciam correlação positiva com a sua satisfação global (5, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), pelo que é inevitável a sua apreciação reflexiva. Estas conclusões estão 

alinhadas com as de estudos precedentes (1,2, 6, 26, 29). Contudo, Tanniru e Kuntia, sublinham que, 

perceções positivas da comunicação, têm um impacto positivo, de maior magnitude, na satisfação 

global, comparativamente com as perceções negativas desta componente dos cuidados, que, 

embora induzam menor satisfação, o refletem em menor escala (3).  

Na apreciação qualitativa da temática da comunicação, distinguem-se componentes estruturais e 

unidirecionais, em que se incluem manifestações comportamentais inerentes à linguagem corporal 

(incluindo gestos, conscientes e inconscientes, como o contacto visual, o sorriso, falar de frente 

para o utente, colocando-se ao mesmo nível ou não agir demonstrando pressa) e que transmitem 

cortesia e respeito, demonstrando consideração pelo utente (cumprimentar, apresentar-se no 

primeiro contato, informar- se e utilizar a forma de tratamento preferencial do utente, empregar tom 

de voz adequado e amistoso, ouvir sem interromper e agradecer)(14,19,25).  



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 253 

 

 16 

Paralelamente, ao apreciar a comunicação, são incontornáveis elementos bidirecionais e de 
interação, iminentemente relacionais na sua essência, que viabilizam a transmissão de segurança 
e conforto (reconhecimento da ansiedade e emoções dos utentes e evidenciar que verificam 
regularmente o seu estado), humanismo (valorizar o bem-estar, os valores e a dignidade da pessoa, 
fornecendo rapport e respondendo prontamente às suas preocupações, como forma de prevenir 
sentimentos de despersonalização e objetificação), atenção (manter foco no utente e na evolução 
da sua situação clínica; manter atitude de escuta ativa e tomar notas; validar que se percebeu o 
que o utente verbaliza e que ele compreendeu o que lhe foi explicado e capacidade de resolução 
de problemas), e explicação (clarificar aspetos associados à situação vivenciada e esclarecer 
duvidas, tanto em termos de condição clínica, como os relacionados com exames de diagnóstico e 
tratamentos, adaptando a linguagem ao nível de entendimento do utente e assegurando-se que 
compreendeu)(14,19,25).  

A informação de natureza clínica, com forte presença nos estudos incluídos nesta revisão, revela-
se fortemente associada à satisfação global dos utentes do SU (5,13,15,16,17,18,19,22). O ato de fornecer 
informação clínica, contribui para a compreensão da situação de doença (25), que favorece o 
empowerment do utente, em termos capacidade de autocuidado(19, 29), e, paralelamente, promove a 
construção da perceção do enfermeiro, enquanto perito na sua área de cuidados(19), pelo que é 
essencial, para alcançar ganhos em saúde e impulsionar a segurança dos cuidados(19).  

Adicionalmente, a informação relativa aos tempos de espera influencia, de forma estatisticamente 
significativa, a satisfação global dos utentes com os cuidados prestados no SU, sendo que, a sua 
omissão, se encontra entre as dimensões com maior poder preditivo de baixos níveis de satisfação 
(5, 15, 17, 22). Este resultado, que revalida conclusões de outras investigações, favorece a gestão de 
expectativas e reduz a frustração e a ansiedade, pela promoção do sentimento de controle (25, 29).  

Ainda na esfera das componentes relacionais dos cuidados de enfermagem, o elemento atenção, 
também demonstra forte reflexo na satisfação dos utentes que recorrem ao SU (15, 16, 17, 19, 20, 21) e é, 
de todo, indissociável da compreensão da comunicação, uma vez que, o desenvolvimento de 
competências comunicacionais, não existe sem a componente de atenção ao outro.  

Considerando, entre os artigos incluídos nesta análise, os que visam o estudo dos efeitos da 
implementação de intervenções específicas de enfermagem, a consideração da prática de rondas 
horárias (focadas na satisfação proactiva das necessidades do utente), demonstra estreita 
associação com o aumento das oportunidades de interação percebidas, entre os utentes e os 
enfermeiros, que lhes prestam cuidados. Por potenciar a comunicação, considerando todas as suas 
componentes, e a atenção percecionada, este fator tem evidente impacto na satisfação com os 
cuidados de enfermagem e a satisfação global dos utentes que recorrem aos SU (5, 15, 17, 21). A 
importância atribuída à frequência das rondas de enfermagem, face à melhoria da satisfação dos 
utentes do SU, valida resultados de outros autores (24, 28, 30), que sublinham efeitos clínicos 
significativamente positivos, relacionados com a minimização de riscos associados à prestação de 
cuidados de saúde, designadamente na prevenção de quedas e úlceras de pressão (30). A 
implementação, deste tipo de intervenção, favorece o desenvolvimento da comunicação, num 
ambiente seguro e de maior conforto(30), viabilizando a possibilidade de os utentes se sentirem 
envolvidos nos cuidados que lhes são prestados, o que minimiza sentimentos de incerteza, 
relativamente ao que se está a passar e ao que está planeado, reforçando a sensação de controle 
e empowerment na situação particular de fragilidade que experienciam(24,28). Adicionalmente, este 
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tipo de intervenção, está relacionada com a diminuição de eventos negativos em termos de 

segurança dos utentes (21).  

A passagem de turno, junto à unidade do utente, promove o sentimento de envolvimento na 

transmissão da informação, relativa aos cuidados que lhe são prestados(17), e, simultaneamente, 

contribui para o desenvolvimento da comunicação, uma vez que, favorece a consciência situacional 

e previne a perda de informação relativa ao utente, diminuindo a probabilidade de erro a ela 

associada(31). A sua conjugação, numa bundle de enfermagem, com rondas horárias e com um 
programa específico de melhoria de estratégias de comunicação, vem potenciar estes efeitos, 

refletindo-se num incremento, estatisticamente significativo, da satisfação dos utentes e na 

perceção de excelência da qualidade dos cuidados (17).  

A harmonização de rondas horárias, de enfermeiros alocados à prestação de cuidados, com rondas 

diárias dos chefes de equipa de enfermagem (focadas na consciencialização das necessidades do 

serviço, apreciadas em tempo real, permitindo agir de forma antecipatória, ao invés de uma postura 

meramente remediativa), tem reflexo no reforço do respeito e da confiança, no seio da equipa de 

enfermagem, e no acréscimo da visibilidade da importância da profissão, na prestação de cuidados 

de saúde em contexto de SU(21), demonstrando impacto na satisfaça-o dos utentes(21, 32).  

Igualmente no âmbito da análise do impacto da implementação de intervenções específicas de 

enfermagem, na satisfação dos utentes assistidos nos cenários dinâmicos e complexos dos SU, 

dois dos estudos incluídos na presente revisão, abordam o Mindfulness (16,20). Habitualmente 
descrito enquanto traço, que descreve uma característica intrínseca do individuo (pressupondo foco 

no presente e elevada sensibilidade ao ambiente, abertura a novas informações, relutância em agir 

com base em rotinas interiorizadas, através da experiencia prévia, manifestação de atitude não 

julgamental, face a si próprio e aos outros, e enfâse, mais nos processos, que nos resultados), o 

Mindfulness é, simultaneamente, reconhecido enquanto estado, que pode ser ensinado e 
desenvolvido, por recurso a intervenções que visam o seu treino, que constitui uma importante 

ferramenta para a eficiência no desempenho de múltiplas tarefas, através da promoção de 

estratégias de coping mais eficientes, da assertividade do julgamento, da capacidade de resolução 
de problemas e do compromisso com o trabalho(16). Assim, no âmbito dos cuidados de enfermagem 

em SU, a implementação de uma estratégia inovadora, ancorada no Mindfulness, que preconizou 
a monitorização e reavaliação periódica da situação dos utentes, resultou no acréscimo da atenção 

e da qualidade percebidas e na eficácia da comunicação desenvolvida, entre enfermeiros e utentes, 

de que emergiu uma significativa correlação positiva com a satisfação dos utentes (16). À luz de um 

modelo testado, o traço de Mindfulness, revelou ainda uma associação fortemente positiva com a 
satisfação dos utentes, num processo mediado pela precisão da triagem, que, só́ influenciou 

diretamente a satisfação dos utentes, nos cenários em que se registaram baixos índices de estado 

de Mindfulness coletivo (20). No entanto, Saban e colegas, constataram que, sob condições de carga 
extrema de trabalho, quaisquer destes fatores (Mindfulness, enquanto traço ou estado, e a precisão 
percebida da triagem) perderam a capacidade de funcionar como agentes amortecedores das 

condições do ambiente e não demonstraram capacidade para influenciar positivamente a satisfação 
(20).  
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CONCLUSÃO 

 

A preocupação com a satisfação dos utentes, face os cuidados de saúde que lhes são prestados, 
impõe-se perante a necessária rotação de perspetiva, num contexto de cuidados, que se preconiza 
centrado no utente. A adoção desta pressupõe o abandono progressivo do modelo biomédico, em 
ambientes ainda infiltrados por uma distribuição desigual do poder, na díade profissional-utente, 
caminhando no sentido do desejado empowerment da pessoa, que procura os cuidados de saúde, 
resultante da minimização de sentimentos de abandono, falta de controle e objetificação.  

Embora se reconheça que, os SU são contextos iminentemente dinâmicos e particularmente 
complexos, os profissionais de saúde que neles trabalham devem, ainda assim, procurar 
continuamente contornar e minimizar dificuldades decorrentes de fatores sobejamente conhecidos, 
designadamente, a elevada procura de cuidados, a sobrelotação dos serviços, a inadequação das 
infraestruturas e a carência crónica de recursos humanos, assim como, de obstáculos e situações 
não previstas.  

A presente revisão aponta no sentido da necessidade de desenvolvimento de programas 
profissionais de enfermagem, de treino de competências comunicacionais e de empatia, em 
contexto de SU, visando o incremento de índices centrados no utente, nomeadamente, no âmbito 
da promoção da qualidade percebida dos cuidados e da satisfação dos utentes, que se sabe 
influenciarem resultados, como a aderência ao tratamento e ganhos em saúde.  

Pelo seu posicionamento privilegiado nos cenário de cuidados, os enfermeiros desempenham um 
papel chave no desenvolvimento de investigação focada a satisfação das pessoas que vivenciam 
experiências de cuidados de natureza urgente, demonstrando a sua associação com os cuidados 
de enfermagem prestados.  

 

Limitações 

Começamos por sublinhar a limitação inerente aos próprios instrumentos de avaliação da 
satisfação, aplicados na maioria dos estudos que visam esta temática, dado que a fiabilidade e a 
validade atribuídas aos inquéritos de satisfação mantêm-se pouco consensuais na literatura, em 
resultado das fraquezas metodológicas que, frequentemente, lhes são apontadas, designadamente, 
ao nível da própria linguagem e da formulação dos seus itens, que podem afetar as respostas e 
introduzir variações nos níveis de satisfação reportados(4).  

Adicionalmente, a abordagem ancorada na avaliação da satisfação dos utentes, nem sempre 
reflete, de forma fidedigna, o que a pessoa realmente pensa ou quer traduzir em relação àquela 
experiência. Adicionalmente, a interpretação de avaliações subjetivas, em forma de texto livre, de 
natureza qualitativa, representa um importante desafio, inerente ao rigor metodológico requerido na 
análise de conteúdo. Até os desenhos de investigação quantitativa, em que, pretendendo uma maior 
objetividade, as hipóteses de resposta são traduzidas em termos de uma classificação numérica, 
encerram, ainda assim, alguns riscos inerentes de subjetividade, dado que, pessoas distintas, 
atribuem diferentes valores a resultados semelhantes (3).  
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A maioria dos estudos incluídos, nesta revisão integrativa, obedeceram a uma metodologia 

descritiva transversal, cuja análise é ancorada na correlação entre variáveis independentes e 

variáveis dependentes e que, carecem de capacidade para estabelecer inferências, em termos de 

causalidade. Além desta limitação de natureza metodológica, a totalidade dos estudos integrados, 

foram conduzidos num único cenário hospitalar, o que inviabiliza a comparação com outras 

realidades hospitalares, de outras localizações geográficas e com grupos de utentes com 

caraterísticas sociodemográficas distintas, o que, necessariamente, condiciona a sua capacidade 

em termos de generalização de resultados.  

Dada a natureza inerente à metodologia de revisão sistemática de literatura, que implica a análise 

da temática, balizada pelos descritores específicos selecionados, de acordo com os critérios 

impostos (em concreto: artigos publicados, entre 2018 e 2021, em publicações científicas 

indexadas, revistas por pares), assume-se o risco de deixar à margem das nossas conclusões, 

resultados explicitados em artigos que, ainda que relacionados com a temática, tenham sido 

indexados com base em descritores distintos ou outros, estejam a aguardar publicação ou tenham 

sido divulgados em publicações não indexadas ou não revistas por pares, e que, eventualmente, 

poderiam acrescentar contributos pertinentes. 
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Apêndice 5 - Análise SWOT 
 



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 260 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
1) Incentivos à implementação de processos de melhoria 

contínua (OE, MS, CHUA); 
2) Melhoria da satisfação de utentes, familiares e 

profissionais; 
3) Melhoria da imagem externa da instituição. 

 

FORÇAS 
1) Necessidade de melhoria já identificada no serviço; 
2) Motivação para a melhoria dos cuidados de enfermagem; 
3) Incentivo da Enfermeira Supervisora Clínica e das 

Enfermeiras do GASU; 
4) Recetividade demonstrada pela área da Qualidade e 

Humanização do CHUA; 
5) Equipa de enfermagem dinâmica; 
6) Lideranças fortes dos chefes de equipa de enfermagem; 
7) Valorização dos enfermeiros da equipa do SUP 

(detentores de experiencia e qualificações no contexto); 
8) Ganhos em saúde associados à satisfação dos 

acompanhantes. 

 

FRAQUEZAS 
1) Afluência excessiva ao SU; 
2) Subdotação crónica de enfermeiros; 
3) Mudança da Coordenação de Enfermagem; 
4) Rotatividade de Profissionais; 
5) Contexto marcado por elevada imprevisibilidade; 
6) Exaustão dos profissionais, agravada pela sobrecarga 

determinada pela pandemia por COVID-19; 
7) Não informatização dos registos do GASU; 
8) Resistência à mudança comportamental; 
9) Necessidades formativas na área da comunicação, 

incluído gestão de conflitos. 

 

AMEAÇAS 
1) Descontinuidade dos níveis de topo de gestão 

(dependentes de nomeações políticas); 
2) Carência de recursos humanos; 
3) Constrangimentos orçamentais; 
4) Postura mais reativa que proactiva. 

 

FA
TO

R
ES

 P
O

S
IT

IV
O

S
 FA

TO
R

ES
 N

EG
A

TIV
O

S
 

AMBIENTE INTERNO 
 

AMBIENTE EXTERNO 
 



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice 6 - Cronograma de desenvolvimento da Intervenção Profissional Major



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 262 
 

 
 



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 263 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice 7 - Anteprojeto Declaração de Aceitação do Estágio e Trabalho de Projeto, à 
aprovação do Conselho Técnico-Científico do IPBeja 
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Apêndice 8 - Folha de rosto do processo submetido ao CFIC-NFIE 
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ALUNOS e ORIENTADORES 

Aluno     Lisete Afonso Faustino Madeira   

Orientador (Universidade)  Adriano de Jesus Miguel Dias Pedrol 

Orientador (CHUA)   Ana Isabel Agostinho  

 

PROMOTOR 

     Clique aqui para introduzir texto                                    . 

INSTITUIÇÕES e SERVIÇOS 

Unidades/Serviços do CHUA  Serviço de Urgência Polivalente do CHUA 

Outros Serviços/Instituições  Clique aqui para introduzir texto                                    . 
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CARACTERÍSTICAS do ESTUDO 

Natureza do Estudo Clínico  ☐ Alvo do Estudo Animais  ☐ 
   Epidemiológico ☐    Humanos  ☐ 
   Revisão Literatura ☐ 
   Revisão Casuística ☐ 
   Terapêutico ☐ 
   Laboratorial ☐ 
 
Desenho do Estudo Observacional ☐  Retrospectivo ☐ 
   Experimental ☐  Prospectivo ☐ 
 
Países/Instituições Multinacional ☐  Nacional  ☐ 
   Multicêntrico ☐  Institucional ☐ 
 
Participantes  Grupo Controlo ☐  Selecção Aleatória  ☐ 
       Selecção Não Aleatória ☐ 
 
Est. Experimentais Aberto  ☐  Fase 2  ☐ 
   Cego  ☐  Fase 3  ☐ 
   Duplamente Cego ☐  Fase 4  ☐ 
 
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA ANÁLISE DO ESTUDO 

Consentimento informado  ☐ 
 
Participação de Grupos Vulneráveis  ☐  Crianças  ☐ 
       Grávidas  ☐ 
       Outros  ☐ 
 
Realização de inquéritos   ☐ 
Realização de entrevistas  ☐ 
Realização de exames/análises  ☐  No CHUA  ☐ 
Realização de estudos genéticos ☐ 

 
Recolha de dados   ☐  Clínicos  ☐ 
       Laboratoriais ☐ 
       Outros  ☐ 

 
Criação de base de dados  ☐  Anonimizados ☐  
 
Saída para outras instituições   ☐  Dados  ☐  Produtos biológicos ☐ 

 
Colheita de produtos biológicos  ☐  No CHUA  ☐ Anonimizados   ☐ 
 
Armazenamento produtos biológicos ☐  No CHUA  ☐ 
 
Criação de bancos de produtos  ☐  No CHUA  ☐ 
biológicos      No ABC  ☐ 
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DOCUMENTOS 

Cartas do Investigador  A/c Presidente CA   ☐ 
    A/c Presidente CES   ☐ 
 
Anexos    Proposta de Estudo/Ensaio  ☐  
    CV do Investigador Principal  ☐ 
    CV do Investigador CHUA  ☐ 
    Inquéritos/Questionários  ☐ 
    Termo de Consentimento Informado ☐ 
    Termo de Aceitação CNPD  ☐ 
    Termo de Aceitação CEIC  ☐ 
    Protocolo Financeiro   ☐ 
    Apólice de Seguro   ☐ 
    Outros    ☐ ________________________ 
         ________________________ 
         ________________________ 
 

AUTORIZAÇÕES 

        Data 
    Directores de Serviço ☐  ____________________________________ 

    CES   ☐ _______________ 

    CA   ☐ _______________ 
 
DATA da RECEPÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
i iÉ da responsabilidade dos proponentes: 
 1. Verificar que o estudo obedece às normas pré-definidas.  
2. Preencher a Folha de Rosto.  
3. Obter o consentimento local.  
4. Reunir os documentos necessários e entregá-los no Secretariado, com antecedência mínima de 90 dias em relação à data prevista para 
o início do estudo.  
5. Comunicar as datas de início e conclusão do estudo, bem como eventuais períodos de suspensão.  
6. Entregar o respetivo relatório de execução até 90 dias após o seu término. 
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Apêndice 9 - Sinopse do projeto de Intervenção Profissional Major 
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Apêndice 10 - Questionário: “Avaliação da satisfação dos enfermeiros do SUP- CHUA face 
à comunicação com os familiares/pessoas significativas”



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 306 
 

 
  

 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 1 

 

 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 307 

 
  

 2 

 

 

 2 

 
 

 
 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 308 

 
  

 3 

 

 

 3 

 
 

 
 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 309 

 
  

 4 

 

 

 4 

 
 
 

 
 

 
 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 310 

 
  

 5 

 

 

 5 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 311 

 
  

 6 

 

 

 6 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 312 

 
  

 7 

 

 

 7 

 
 

 
 

 
 

 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 313 

 
  

 8 

 

 

 8 

 
 

 
 

 
 

 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 314 

 
  

 9 

 

 

 9 

 
 

 
 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice 11 - Questionário: “Avaliação da satisfação dos familiares/pessoas significativas 
com a informação/comunicação por parte dos enfermeiros do SUP- CHUA”
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Apêndice 12 - Formulário de Consentimento Informado relativo à “Avaliação da satisfação 
dos familiares/pessoas significativas com a informação/comunicação por parte dos enfer-
meiros do SUP-CHUA”
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Questionário: “Avaliação da satisfação dos familiares/pessoas 
significativas com a informação/comunicação por parte dos enfermeiros 

do SUP-CHUA” 

 
Consentimento Informado 

 
 

Identificação do Sujeito Participante:  

 

Nome do Aluno Investigador: Lisete Afonso Faustino Madeira  

 

Data da aplicação do questionário: 

 

 

Declaro ter-me sido lido e ter compreendido este documento, bem como as informações 

que me foram fornecidas. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar neste estudo, sem ter que facultar qualquer tipo de justificação e sem 

que a prestação de cuidados necessários em qualquer necessidade futura de cuidados 

de saúde seja afetada. Desta forma, aceito participar neste estudo, de cariz académico, 

e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que 

apenas serão utilizados para esta investigação e de acordo com as garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo investigador.  

 

 

Questionário aplicado via telefónica: a pessoa que responde ao questionário, verbaliza 

inequivocamente o seu consentimento _____ 

 

 

Questionário aplicado presencialmente:  

 

_____________________________________________________________________

(Assinatura do participante, que responde ao questionário) 
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Apêndice 13 - Termos de responsabilidade relativos ao desenvolvimento da IPM  
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Apêndice 14 - Pedidos de autorização local da IPM
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Apêndice 15 - Pedidos de autorização institucional para desenvolvimento da IPM 
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Modelo 3: Pedido de autortzacOo lnstJtyçlonat 

Exmo(a). Senhor(a) 
Presidente da Comissão de ttica para a Saúde do 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 

Assunto: Investigação em contexto projeto de Intervenção em serviço, inserido em Estágio Académico - A 
comunicação com a pessoa significativa, em contexto de Serviço de Urgência, como determinante da satisfação 
com os cuidados de Enfermagem Investigação em contexto projeto de Intervenção em serviço, inserido em 
Estágio Académico 

Lisete Afonso Faustino Madeira (CC 10085672), na qualidade de Aluno (4V Mestrado em Associação em 

Enfermagem Médico arúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, a decorrer na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja), vem, por este meio, solicitar a V. Ex.! autorização para 

realizar no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. o Estudo de Investigação acima mencionado, de 

acordo com o programa de trabalhos e os meios apresentados. 

Data 07/06/2021 
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Apêndice 16 - Cartaz de divulgação da atividade do GASU-CHUA 
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Apêndice 17 - Folheto informativo tríptico de divulgação da atividade do GASU-CHUA 
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GABINETE DE 
ACOLHIMENTO DO 
SERVIÇO DE 
URGÊNCIA

Parceiros do Utente e da Família

A procura do Serviço de 
Urgência Polivalente do 
CHUA por situações não 
urgentes prejudica a 
nossa melhor resposta 
àqueles que mais 

precisam.
Rua Leão Penedo
8000-386 Faro

Horário: 
das 09h00 às 23h00 (todos os dias)

Telefone: 9X XXXXXXX

Email: yyyyyyy@chalgarve.min-saude.pt

Contactos

Serviço de Urgência Polivalente

808 24 24 24

Na doença aguda não emergente,
ligue gratuitamente e disponha de
um profissional de saúde para
orientar a sua situação.

Nos casos de menor urgência, os prazos
máximos de atendimento poderão sofrer atraso.

Triagem de Prioridades na Urgência 
Triagem de Manchester
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Sabemos que a necessidade de admissão e
tratamento num Serviço de Urgência constitui
um evento de vida permeado de
vulnerabilidade.

Visando a melhoria contínua do serviço que
prestamos à nossa comunidade, este projeto
procura demonstrar a disponibilidade da
equipa de cuidados de saúde do Serviço de
Urgência Polivalente do CHUA face à
informação à família/pessoa significativa dos
utentes assistidos no serviço e,
simultaneamente, transformar o ambiente
naturalmente stressante, inerente ao tipo de
unidade especifica, num ambiente menos
ameaçador, mais acolhedor e humanizado, de
que beneficiarão todos os envolvidos.

Por questões de segurança, os bens e valores do

utente (em que se incluem, próteses dentárias e

auditivas) serão sujeitos a espólio, em todas as

situações que o justifiquem (incapacidade do

utente para se responsabilizar por eles,

determinados tratamentos e exames,

internamento ou transferência. Na ausência de

familiares que se responsabilizem pela sua

receção, ficarão à guarda do serviço, até que

sejam levantados mediante solicitação junto da

Admissão de Doentes.

Os utentes conscientes e orientados poderão

responsabilizar-se pela guarda dos seus bens e

valores.

Bens e Valores

A obtenção de informação deverá ser
centrada no familiar/pessoa significativa
nomeado pelo utente (ou, este não tenha essa
capacidade, por consenso entre a família ou
cuidadores).

Informação Telefónica

• Será preferencialmente fornecida pelo
Gabinete de acolhimento do Serviço de
Urgência (GASU), através do número de
telemóvel 9X XXXXXXX, entre as 09h00 e
as 23h00;

• No sentido de proteção da
confidencialidade de dados, informação
clinica de maior especificidade, apenas
será prestada presencialmente.

Informação Presencial e Visitas

• Horário: Yh 00 – Zh00.

• Poderão ser agendadas por esta via
telefónica ou através de preenchimento do
formulário “Pedido de Informação / Visita”
junto da Admissão de Doentes.

• Entre as 23h00 e as 09h00 apenas será
prestada informação presencial, pelo Enf.º
Chefe de Equipa, mediante solicitação junto
da Admissão de Doentes.

Informação e Visitas

A Nossa Missão

Direito ao 
Acompanhamento
(Lei nº 15/2014, de 21 de Março)

“Nos serviços de urgência do SNS, a todos é

reconhecido e garantido o direito de

acompanhamento por uma pessoa por si indicada,

devendo ser prestada essa informação na admissão

pelo serviço”.

”O acompanhante deve comportar-se com

urbanidade e respeitar e acatar as instruções e

indicações, devidamente fundamentadas, dos

profissionais de serviço”, nomeadamente, nos

casos previstos, que impeçam a continuidade desse

mesmo acompanhamento.
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Apêndice 18 - Dados das estatísticas descritivas de análise dos resultados do Questioná-
rio: “Avaliação da satisfação dos enfermeiros do SUP- CHUA face à comunicação com os 
familiares/pessoas significativas” 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 346 

 

 1 

 
 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS ENFERMEIROS DO SUP-CHUA FACE À 
COMUNICAÇÃO COM OS FAMILIARES/PESSOAS SIGNIFICATIVAS 

 

 
Caracterização Sócio-Demográfica da equipa de Enfermagem do SUP-CHUA 
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 2 
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 3 

 
 

 
 
 

Satisfação dos enfermeiros do SUP- CHUA face à comunicação com os 
familiares/pessoas significativas 
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 9 

 

 
19. Numa perspetiva de melhoria continua, enumere uma sugestão que, na 

sua opinião, contribuiria para melhorar o serviço prestado pelos enfermeiros 

que integram o Gabinete de Acolhimento do Serviço de Urgência (GASU) do 

CHUA à comunidade que serve:6 respostas 

 

 

SUGESTÔES 

Frequência 
Absoluta 

Alargamento do horário de funcionamento (este ser um posto de trabalho do SU; ter 
um enfermeiro que assuma funções no GASU, nos 7 dias da semana, das 8h às 00h) .  

4 

Todos os conviventes significativos passarem pelo GASU antes de procurarem 

informação junto dos enfermeiros dos vários setores. 
1 

Aplicação de um projeto, com monitorização contínua da qualidade e com 
envolvimento dos profissionais e da comunidade.  

1 

Total 6 
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 10 

 
 
 

Muito obrigada pela sua disponibilidade! 
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Apêndice 19 - Análise estatística dos resultados do Questionário “Avaliação da satisfação 
dos familiares/pessoas significativas com a informação/comunicação por parte dos enfer-
meiros do SUP- CHUA”, realizada por recurso à versão 26 do software SPSS® Statistics da 
IBM 
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Apêndice 20 - Resumo e fundamentação das sugestões: Projeto de melhoria contínua: 
Gabinete de Acolhimento do Serviço de Urgência do CHUA 
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Apêndice 21 - Projeto de Formação, sob a temática Diretivas Antecipadas de Vontade 
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Apêndice 22 - Planos das Sessões de Formação apresentadas (UCIP 1 e SUP/UCInt do 
CHUA)
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Apêndice 23 - Póster científico: “Simulação em catástrofe: que contributos” (elaboração 
em coautoria)
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Apêndice 24 - Elementos de divulgação da iniciativa “Dia de sensibilização para a impor-
tância da higiene das mãos” (SUP-CHUA) 
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Anexo I - Consentimento institucional do CHUA e parecer do IPBeja relativos à identi-
ficação do CHUA no Relatório Final 
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Anexo II - Diferimentos dos pedidos de autorização institucional para desenvolvimento 
da IPM  



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 546 

 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 547 

 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 548 

 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 549 

 
  



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 550 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo III - Registos, em suporte de papel, do GASU-CHUA
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Anexo IV - Certificado de participação no Seminário Webinar “Eficiencia y optimização 
em el. área quirúrgica”
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Anexo V - Certificado de participação no Webinar “Riscos Físicos e Ambientais em Bloco 
Operatório”
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Anexo VI - Certificado de participação no Webinar do projeto S4Game 
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Anexo VII - Certificado de participação no Webinar “Estratégias de Planeamento e 
Gestão de Prioridades” 
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Anexo VIII - Certificado de participação no Simpósio Internacional de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 2021 
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Anexo IX - Certificado de participação no “Educational course for the EAGLE Study: 
Safe-anastomosis quality improvement Intervention to reduce anastomotic leak follow-
ing right colectomy and ileocaecal resection” 
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Anexo X - Certificado de participação no Webinar “Idoneidade Formativa: Construção 
de Ambientes Favoráveis” 



 
Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 

 
 

 568 
 



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 569 

 
  



Comunicação com a família no SU: determinante da satisfação com os cuidados de enfermagem 
 

 570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo XI - Certificado de apresentação da sessão de formação em serviço “Diretivas 
Antecipadas de Vontade, Desafios na Ótica da Enfermagem” 
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Anexo XII - Certificado de apresentação de um póster científico, em coautoria, sob o 
tema “Simulação em catástrofe: que contributos” ao “XXII Congresso Nacional de En-
fermagem Intensiva e II Congresso Internacional Ibérico de Enfermagem Intensiva” 
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Anexo XIII - Certificado de conclusão do curso “Basic Life Support [BLS]”
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Anexo XIV - Certificado de conclusão do curso “Immediate Life Support [ILS]”
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Anexo XV - Certificado de conclusão do curso “Advanced Life Support [ALS]” 
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Anexo XVI - Certificado de conclusão do curso “International Trauma Life Support 
[ITLS]: Avanced Provider Course" 
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Anexo XVII - Certificado de participação na formação em Serviço “Via Aérea e Venti-
lação Mecânica Invasiva” 
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Anexo XVIII - Certificado de participação VII Congresso Internacional de Cuidados 
Intensivos
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Anexo XIX - Certificado de participação no “World Sepsis Congress 2021 – Advancing 
Prevention, Survival and Survivorship of Sepsis and COVID-19” 
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Anexo XX - Certificado de participação no “Curso de Urgência do Algarve, 4ª Edição”
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Anexo XXI - Certificado de participação no Webinar “Via Verde AVC/Via Verde Coroná-
ria”
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Anexo XXII - Certificado de participação no Webinar “Transporte e segurança do do-
ente crítico” 
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Anexo XXIII - Certificado de participação no Congresso Internacional de Controlo de 
Infeção Hospitalar 
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Anexo XXIV - Certificado de participação no Seminário “Prevenção e controlo da infe-
ção relacionada com a cateterização vesical”
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