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RESUMO 
 
Introdução: Este relatório representa um percurso académico, bem como o desenvolvimento 

de um Projeto de Intervenção Profissional desenvolvido durante o Estágio Final, que visa a 

melhoria da segurança e da qualidade dos cuidados de saúde prestados à pessoa em situação 

crítica potencial dadora de órgãos e tecidos, através da elaboração de estratégias que 

permitam a atualização e uniformização dos cuidados de enfermagem. Assim, o enfermeiro 

pela sua proximidade à pessoa e família na prestação de cuidados, tem um papel 

preponderante na identificação, manutenção de potenciais dadores e acolhimento à família. 

Objetivo: Descrever as atividades e estratégias desenvolvidas durante o Estágio Final e em 

todo o percurso académico, bem como o seu contributo para a aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica - Pessoa em Situação Crítica, assim como as de Mestre em Enfermagem. 

Metodologia: Método descritivo que analisa as atividades desenvolvidas ao longo do Estágio 

Final; concomitantemente é descrita uma atividade major (Projeto de Intervenção Profissional), 

com recurso à Metodologia de Projeto e enquadrada a Teoria de Transição, de Afaf Meleis. 

Resultados: O processo de análise e reflexão de competências traduziu-se no percurso do 

estágio no contexto da Unidade de Cuidados Intensivos. O desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção Profissional visou promover a qualidade e segurança dos cuidados à Pessoa em 

Situação Crítica, procedendo-se à elaboração de uma norma hospitalar e à otimização de 

registos clínicos no âmbito do potencial dador de órgãos e tecidos. Conclusão: Procedemos à 

análise crítica, reflexiva e fundamentada das atividades desenvolvidas com destaque na 

aquisição e desenvolvimento de competências. Pretendemos a uniformização dos cuidados de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos, contribuindo assim, para o sucesso da 

transplantação que assenta em cuidados seguros e de qualidade, baseados em evidência 

científica. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Potencial dador de órgãos e tecidos; Unidade 

de Cuidados Intensivos. 
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ABSTRACT 
 

 Introduction: This report represents an academic path, as well as the development of a Pro-

fessional Intervention Project developed during the Final Internship, which aims to improve the 

safety and quality of health care provided to the person in critical condition as a potential donor 

of organs and tissues, through elaboration of strategies that allow the updating and standardiza-

tion of nursing care. Thus, the nurse, due to its proximity to the person and family in the nursing 

care, has a preponderant role in identifying, maintaining potential donors and family. Objective: 
To describe the activities and strategies developed during the Final Internship and throughout 

the academic career, as well as their contribution to the acquisition and development of com-

mon and specific skills of the specialist nurse in Medical-Surgical Nursing – Person in Critical 

Situation, also as a Master in Nursing. Methodology: Descriptive method that analyses the 

activities developed during the Final Internship; at the same time, a major activity (Professional 

Intervention Project) is described, using the Project Methodology and framed in Afaf Meleis’ 

Theory of Transitions. Results: The process of analysis and reflection on skills resulted in the 

internships course in the context of the Intensive Care Unit. The development of the Profes-

sional Intervention Project aimed to promote the quality and safety of care for the Person in Crit-

ical, proceeding to the elaboration of a hospital standard and the optimization of clinical record 

within the scope of the potential organ/tissue donor. Conclusion: We carry out a critical, reflec-

tive and grounding analysis of the activities developed, with emphasis on the acquisition and 

development of skills. We intend to standardize nursing care for potential organ and tissue do-

nors, thus contributing to the success of transplantation based on safe and quality care, based 

on scientific evidence. 

 
Keywords: Medical-Surgical Nursing; Potential organ and tissue donor; Intensive Care Unit 
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INTRODUÇÃO 
 

No âmbito da Unidade Curricular Relatório de Estágio, integrado no Plano de Estudos do 

4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação Enfermagem Médico-Cirúrgica – 

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

Politécnico de Beja, foi-nos proposto a elaboração de um relatório de estágio que termina com 

a defesa em provas públicas.  

A elaboração deste documento, sob a supervisão pedagógica da professora Maria Antónia 

Costa, reflete a análise reflexiva, crítica e fundamentada das atividades desenvolvidas no 

percurso formativo com o objetivo de comprovar e desenvolver competências comuns do 

enfermeiro especialista, competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica – Pessoa Situação Crítica [EEEMC-PSC] e a aquisição de competências de 

Mestre em Enfermagem. 

O plano Curricular deste Mestrado contempla dois estágios, um em Urgência e outro em 

Cuidados Intensivos. Após análise curricular foi dado creditação ao estágio de Urgência pelo 

facto de exercermos funções nesta área há 14 anos.  

Relativamente ao Estágio Final [EF] foi selecionada a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente [UCIP2], de uma Unidade Hospitalar, o qual teve início no dia 18 de novembro de 

2020 e términus a 30 de abril de 2021. A supervisão clínica deste estágio foi da 

responsabilidade de um Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica [EEEMC], 

com a colaboração de toda a equipa do serviço. 

Para enriquecer as aprendizagens propusemo-nos a realizar três estágios de observação, 

um na Viatura Médica de Emergência e Reanimação [VMER] de Portimão, outro no Serviço 

Municipal de Proteção Civil [SMPC] de Portimão e, o último no Grupo de Coordenação Local 

do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos [GCL-

PPCIRA]. A proposta para estes estágios era de 24 horas cada um; os dois primeiros foram 

realizados com sucesso, o último foi recusado devido à pandemia.  

De acordo com o Regulamento do Planeamento do Estágio Final (Santiago et al., 2020), 

no início desta etapa elaborámos um Projeto de Estágio (APÊNDICE I) onde delineámos os 

objetivos a atingir, bem como estratégias e atividades a desenvolver inseridos num plano 

estratégico de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do  

EEEMC-PSC e de Mestre, baseadas nos Regulamentos das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019a), das Competências Específicas 
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do EEEMC-PSC (OE, 2018a) e das  competências de Mestre em Enfermagem, de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 65/2018 pela Presidência do Conselho de Ministros, na entidade do Ministério 

da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

Durante o EF desenvolvemos um Projeto de Intervenção Profissional [PIP] (APÊNDICE II) 

referente à temática, «Cuidados de Enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na 

Unidade de Cuidados Intensivos» [UCI], inserido na linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de Vida”, definido pelo guião da Unidade Curricular EF. Foi ainda elaborado um 

artigo científico (APÊNDICE III) com a mesma temática do PIP, como elemento avaliativo da 

Unidade Curricular. 

A nível mundial, a doação e transplantação de órgãos representa um dos maiores avanços 

a nível da medicina, proporcionando assim uma melhoria na qualidade de vida a muitas 

pessoas, restabelecendo funções vitais fundamentais, que de uma outra forma não seria 

possível (Barros et al., 2012). A transplantação surge como o fim da linha em opções 

terapêuticas para doenças crónicas e terminais (Vesco et al., 2016). 

Ao longo do tempo, a evolução técnica e científica possibilitou melhorar a forma de 

colheita, preservação e transplante de órgãos e tecidos, permitindo assim uma curva crescente 

a nível de doação e transplantação (Ministério da Saúde [MS], 2013a). Neste momento, em 

Portugal, existem três formas possíveis de doação de órgãos e tecidos, através de: dador vivo, 

dador morto em morte cerebral e dador morto em paragem cardiorrespiratória. A grande 

maioria advém de dador em morte cerebral. Estatisticamente podemos aferir, através de dados 

estatísticos da sociedade portuguesa de transplantação, que em 2018 existiram 417 dadores 

sendo que 317 em morte cerebral, 28 em paragem cardiorrespiratória, 60 em dador vivo e 12 

em dador sequencial (Sociedade Portuguesa de Transplantação, 2019). Estes números ficam 

muito aquém do desejado, pois há muitos dadores «perdidos» por um défice de conhecimento 

nesta área, tanto pela população em geral como por profissionais de saúde.  

De forma a combater a escassez de órgãos e tecidos, é fundamental que os enfermeiros 

tenham consciência da importância de uma atuação precoce junto da pessoa em situação 

neurocrítica, pois esta pode vir a constituir um potencial dador de órgãos/tecidos. Para uma 

prestação de cuidados de excelência, é necessário capacitar os profissionais de competências 

técnicas e humanas, permitindo assim assegurar uma resposta adequada às necessidades da 

pessoa.  O sucesso da doação e transplantação começa em profissionais de saúde treinados e 

com conhecimentos específicos; neste sentido, o enfermeiro tem um papel fundamental em 

todo o processo, tanto no reconhecimento precoce como na manutenção do potencial dador, 

em que é necessário agilizar os cuidados de enfermagem de modo a garantir a melhor 

condição funcional dos órgãos e tecidos, e no acolhimento e apoio à família. 
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Na procura de alicerces teóricos para fundamentar este relatório ancorámo-nos na Teoria 

de Transição de Afaf Meleis, em que existe uma mudança inevitável na vida da pessoa e dos 

seus familiares; há uma existência de transição saúde/doença pela morte inesperada e uma 

transição situacional pela perda de um familiar (Meleis, 2011). 

Dado o exposto, este relatório tem como objetivo geral descrever as atividades e 

estratégias realizadas durante o EF e em todo o percurso académico, bem como o seu 

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

EEEMC-PSC e competências de Mestre em Enfermagem.  

Para complementar o objetivo geral, planeámos os seguintes objetivos específicos: 

caraterizar o contexto clínico em que decorreu o estágio final; explicar detalhadamente as 

diferentes etapas de desenvolvimento do PIP; analisar crítica e reflexivamente o processo de 

aquisição de competências comuns e específicas do EEEMC-PSC e de Mestre em 

Enfermagem. 

O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro aborda o 

enquadramento concetual e teórico onde é explanada a Teoria de Transição de Meleis, 

qualidade em saúde e segurança nos cuidados, contextualização histórica da 

doação/transplantação, tipo de dadores e cuidados de enfermagem à pessoa e família. O 

segundo capítulo refere-se ao desenvolvimento do estágio final em que se realiza uma 

apreciação do contexto clínico na UCIP2, através da descrição da estrutura física, recursos 

físicos, materiais e humanos e uma análise de gestão e produção de cuidados; análise dos 

estágios de VMER e SMPC. Ainda neste capítulo desenvolvemos a atividade major, referente 

ao PIP, que tem início com a identificação da problemática da segurança da PSC no contexto 

da manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos na UCI e, as várias etapas de 

desenvolvimento do projeto: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento e 

execução e, avaliação e divulgação dos resultados. Por último temos o terceiro capítulo onde é 

realizada uma análise crítica e reflexiva do processo de aquisição de competências. 

Terminamos este relatório com uma breve conclusão do percurso vivenciado no âmbito do 

estágio e no decorrer destes dois anos de Mestrado, bem como uma avaliação dos objetivos 

propostos. 

Este documento encontra-se redigido à luz do novo acordo ortográfico de língua 

portuguesa, com exceção das citações de autores em que é mantido o texto original, bem 

como do cumprimento das diretrizes e normas de referenciação bibliográfica da American 

Psychological Association [APA], 7ª edição, (APA, 2020) e encontra-se formatado segundo as 

normas de elaboração de trabalhos escritos do Instituto Politécnico de Portalegre (Arco et al., 

2018). 
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1. ENQUADRAMENTO CONCETUAL E TEÓRICO  
 

Durante o EF e a realização deste relatório houve a necessidade de aprofundar os 

conhecimentos sobre o tema doação de órgãos e tecidos de forma a alicerçar a praxis clínica 

com a evidência científica. A PSC necessita de cuidados especializados, daí a importância da 

“existência de um quadro de referências para o exercício profissional do Enfermeiro 

Especialista em pessoa em situação crítica” (OE, 2015a, p.17243). 

A área da investigação permite a aquisição de conhecimentos e posteriormente de 

competências, que possibilita ao enfermeiro uma prática alicerçada com a evidência; assim, 

podemos aferir que “a prática baseada na evidência é uma abordagem que possibilita a 

melhoria da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente” (Galvão et al., 2004, 

p. 555). Além disso, é importante “que todos os enfermeiros procurem a evidência e a apliquem 

na sua prática quotidiana, com uma proporção crescente de participação ativa em 

investigação” (Craig & Smyth, 2004, p.4). Esta “reúne a disciplina como campo de 

conhecimentos, a teoria como campo de organização dos conhecimentos e a prática 

profissional como campo de intervenção e de investigação” (Fortin et al., 2009, p.16). Daí ser 

importante suportar este relatório com uma teoria de enfermagem, de modo a relacionar 

conceitos, proposições e definições com o tema escolhido. As teorias permitem orientar a 

investigação, mas também comprovar a sua utilidade na prática clínica (Fortin et al., 2009). 

 A escolha da teoria para sustentar o PIP e o processo de desenvolvimento de 

competências foi a Teoria de Transição de Meleis, que será abordada seguidamente. 

 

1.1. A TEORIA DE TRANSIÇÃO DE MELEIS 

 
A Enfermagem enquanto disciplina vem sendo construída com predominância empírica e 

científica, sustentada em referenciais teóricos que contribuem para uma evolução e um 

pensamento crítico dos profissionais de enfermagem. A teoria é essencial para a enfermagem 

enquanto disciplina académica, mas também para a prática da profissão (Tomey &Alligood, 

2004).  

Após uma revisão de várias teóricas em enfermagem a Teoria de Meleis é a que melhor se 

enquadra na temática dos «Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos 

na UCI», na perspetiva que existe uma mudança na vida da PSC e da sua família/pessoa 

significativa. 
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A palavra transição deriva do latim de Transitione que significa “ato ou efeito de passar de 

um lugar, de um estado ou de um assunto; passagem que comporta uma transformação 

progressiva; evolução” (Dicionário Porto Editora, s.p.). A transição não é apenas um evento ou 

uma mudança, é um processo psicológico que o indivíduo atravessa que permite uma nova 

adaptação a eventos perturbadores que surgiram. Ou seja, uma pessoa saudável que, 

repentinamente, tem um acidente vascular cerebral hemorrágico catastrófico e que cursa em 

morte cerebral, passa por um processo de transição, bem como a sua família que vivencia tal 

situação (Meleis 2011). 

A mudança pressupõe sempre uma alteração na vida do ser humano. Fazendo a analogia 

com a temática, a PSC e a sua família/pessoa significativa sofrem uma transição nas suas 

vidas, e o enfermeiro tem um papel predominante neste processo, permitindo a desmistificação 

de dúvidas e o apoio na adaptação a uma nova vida, proporcionando assim um cuidado 

individualizado e humanizado, olhando para a pessoa/família de forma holística. 

A Teoria de Transição tem início na década de 1960 com a enfermeira e cientista egipcio-

americana, Afaf Ibrahim Meleis, esta é uma teoria de médio alcance em que Meleis refere que 

a principal função da enfermagem é ajudar na transição a uma nova condição de vida (Davies, 

2005). Uma mudança requer sempre um reajustamento e uma adaptação. 

Chick e Meleis (1986) citados por Schumacher e Meleis (1994) definem transição como 

uma passagem de uma etapa da vida para outra. 

Segundo Meleis (2011), a pessoa deve ser considerada como um indivíduo com 

características próprias que está em constante interação com o meio ambiente e fatores 

externos, e que apresenta capacidades intrínsecas de mudança e adaptação, mas que devido 

a situações inesperadas pode entrar em desequilíbrio. Assim, podemos afirmar que o ser 

humano tem o poder de se adaptar a várias adversidades da vida, passando por períodos de 

transição e de readaptação à realidade. 

Face ao exposto, fazemos a analogia da Teoria de Transição à vivência de uma transição 

saúde-doença-morte da PSC e perda por parte da família, passando assim de um padrão de 

vida saudável para uma situação de doença súbita e/ou inesperada e de uma passagem da 

vida para a morte. O diagnóstico de morte cerebral de um potencial dador de órgãos e a 

transmissão desta informação à família/pessoa significativa é um momento de viragem na vida 

de qualquer um dos intervenientes, sendo que o enfermeiro tem um papel imprescindível nesta 

situação. 

Os enfermeiros preparam “(…) os clientes para a vivencia das transições e são quem 

facilita o processo de desenvolvimento de competências e aprendizagem nas experiências de 

saúde/doença” (Meleis et al., 2000, p.13). 
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Os profissionais de saúde que mais tempo despendem com a PSC são os enfermeiros, no 

sentido em que estão presentes vinte e quatro horas, apoiam a PSC e família/pessoa 

significativa na identificação de problemas, concebendo estratégias e utilização de recursos 

para vivenciar e ultrapassar fases difíceis.  Os enfermeiros para prestarem cuidados numa 

situação de transição de vida necessitam de identificar o tipo de transição inerente, de modo a 

desenvolver um plano de intervenção adequado às necessidades reais (Meleis et al., 2000). 

Assim, os tipos de transições podem ser: saúde/doença, em que existe uma alteração 

súbita do estado de saúde que afeta a qualidade de vida; situacional, associado a 

acontecimentos em que há alternância de papéis entre a pessoa e família/pessoa significativa; 

desenvolvimental relativo a mudanças ao longo do ciclo vital, como o nascimento, 

adolescência, envelhecimento e morte; organizacional, que ocorre quando há alterações no 

ambiente social, político, económico e intraorganizacional. Quanto ao tipo de padrão são 

consideradas múltiplas (várias transições) ou simples; sequências ou simultâneas (ocorrem aos 

mesmo tempo); relacionadas ou não relacionadas (relacionam-se entre si ou não). (Meleis et 

al., 2000).   

Assim, podemos aferir que a PSC, potencial dadora de órgãos/tecidos e família/pessoa 

significativa experienciam uma mudança significativa nas suas vidas, sendo sujeitas a 

transições múltiplas pois são duas partes intervenientes e em simultâneo uma vez que as afeta 

ao mesmo tempo.  

A PSC passa de uma fase de mudança súbita de saúde para um estado de doença, 

podendo recuperar total ou parcialmente, ou de acordo com a nossa temática, pode ser 

considerada possível dadora de órgãos/tecidos, se a lesão for irreparável e considerada em 

morte cerebral. 

Nesta situação, o enfermeiro assume um papel de ajudar no processo de transição e na 

reorganização, de forma indireta, à pessoa recetora do órgão/tecido com vista à melhoria da 

qualidade de vida, preservando os órgãos através dos cuidados prestados ao potencial dador.  

De ressalvar que a família/pessoa significativa do potencial dador não pode ser 

negligenciada, sendo o enfermeiro o elemento dinamizador no que concerne ao 

acompanhamento na adaptação, definição de estratégias e mobilização de recursos, de modo 

a facilitar o processo de transição da melhor forma e recuperar um nível de bem-estar. 

Segundo Meleis et al. (2000), o primeiro passo a dar é o conhecimento sobre a situação, 

de forma a facilitar o ajustamento da pessoa/família/pessoa significativa ao processo inerente à 

transição. Quanto melhor é o conhecimento mais facilidade existe no ajustamento. A 

consciencialização do problema traduz-se numa melhor adaptação da pessoa/família/pessoa 

significativa à experiência de transição que está a vivenciar, no caso concreto do nosso tema, a 

família/pessoa significativa deve ser envolvida o mais precocemente possível de forma a 
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identificarmos necessidades, medos, expectativas, receios, a fim de prestar os melhores 

cuidados e, definir as estratégias mais adequadas, facilitando assim o processo de 

readaptação. 

A consciencialização é a pedra basilar para o envolvimento saudável na experiência de 

transição. Existem várias condicionantes à transição, entre elas, fatores intrínsecos e 

extrínsecos inerentes à pessoa/família/pessoa significativa que podem influenciar positiva ou 

negativamente o processo de transição. Assim, o enfermeiro deve definir qual a informação a 

transmitir de modo a que esta seja percecionada e assimilada da melhor forma, tendo em conta 

crenças e valores, estatuto sócio-económico, preparação e conhecimento. A preparação da 

entrevista facilita o processo de transição, bem como o conhecimento adquirido à priori e as 

estratégias inerentes (Meleis et al., 2000).  

Os padrões de resposta da pessoa/família/pessoa significativa ao processo de transição 

podem ser de dois tipos: indicadores de processo e de resultados. Os primeiros compreendem 

o sentir-se ligado à família/pessoa significativa, amigos, profissionais de saúde; o interagir com 

indivíduos na mesma situação, profissionais de saúde, de modo a ajustar comportamentos e 

desmistificar dúvidas; o estar situado, ajuda a vivenciar o agora e ultrapassar os momentos 

difíceis; desenvolver confiança e cooping, de modo a definir estratégias, utilização de recursos 

com vista a adquirir confiança e lidar da melhor forma com o problema (Meleis et al., 2000). 

Os indicadores de resultado contemplam a maestria, domínios de novas competências e 

integração fluida da identidade, ou seja, ajustar e adquirir a sua identidade à situação 

vivenciada. 

Para um processo transicional de sucesso, o enfermeiro deve transmitir confiança e ser 

compreensivo, prestar apoio emocional, escuta ativa, desmistificar conceitos, bem como 

realizar um plano estratégico de intervenção com o objetivo de uma transição saudável 

proporcionando uma readaptação e bem-estar físico e psicológico.  

Posto isto, podemos aferir que o enfermeiro, detentor de perícia, tem o papel principal 

como facilitador no processo de transição promovendo o reequilíbrio e a promoção da melhor 

qualidade de vida à pessoa/família/pessoa significativa. 

 

1.2. QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA NOS CUIDADOS 
 

Nas últimas décadas verificou-se uma evolução das políticas de saúde a nível mundial, 

orientadas cada vez mais para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, equidade no acesso 

à saúde e qualidade dos cuidados prestados, sendo que o objetivo fulcral é a excelência no 

cuidar (Silva, 2012). 
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A qualidade em saúde é definida 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.” (MS, 2015a, p.13551).  

Segurança do Doente é definido como “a redução do risco de danos desnecessários 

relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável. Um mínimo aceitável 

refere-se à noção coletiva em face do conhecimento atual, recursos disponíveis e no contexto 

em que os cuidados foram prestados em oposição ao risco do não tratamento ou de outro 

tratamento alternativo” (Direção Geral de Saúde [DGS], 2011, p.14). 

Em Portugal, a qualidade e segurança são considerados um dever ético, pois são um 

contributo para a redução de riscos evitáveis, para um melhor acesso aos cuidados de saúde, 

equidade, escolhas de equipamentos, tecnologia e respeito por todos que colaboram com os 

sistemas de saúde e segurança dos cuidados de saúde (MS, 2015a). Esta é considerada o 

ponto chave no processo de melhoria da qualidade em saúde pois contribui para a confiança 

do sistema nacional de saúde e da satisfação dos indivíduos (MS, 2015a). 

As políticas de saúde em Portugal são baseadas no Plano Nacional para a Segurança dos 

Doentes [PNSD] (MS, 2015a) e orientadas pela Estratégia 2020 da Organização Mundial de 

Saúde para a Região Europeia.  

O PNSD 2015-2020 tem como principal objetivo a melhoria dos riscos associados aos 

cuidados de saúde e consequentemente a melhoria da segurança e qualidade. Os gestores 

hospitalares têm a missão de definir metas e estratégias a atingir de modo a que os seus 

profissionais as cumpram na totalidade (MS, 2015a). Em 2013, são criadas, em todos os 

hospitais, Unidades de Saúde e Agrupamentos de Centro de Saúde, Comissões da qualidade e 

segurança, a fim de se fazerem cumprir as melhores práticas clínicas e incutir uma cultura de 

segurança nos cuidados. Estas comissões são obrigadas a elaborar planos e relatórios anuais 

sobre o planeamento e as atividades desenvolvidas de acordo com as prioridades definidas 

pela ENQS (MS, 2015a). 

A ENQS 2015-2020 tem como principal missão “potenciar e reconhecer a qualidade e a 

segurança da prestação de cuidados de saúde, para garantir os direitos dos cidadãos na sua 

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

De acordo com esta Estratégia as prioridades de atuação são:  
“a) Enfoque nas intervenções locais, nos serviços, unidades prestadores e 

instituições; b) Melhoria da qualidade clínica e organizacional; c) Aumento da adesão 
a normas de orientação clínica; d) Reforço da segurança dos doentes; e) Reforço da 
investigação clínica; f) Monitorização permanente da qualidade e segurança; g) 
Divulgação de dados comparáveis de desempenho; h) Reconhecimento da qualidade 
das unidades de saúde; i) Informação transparente ao cidadão e aumento da sua 
capacitação.” (MS, 2015a, p.13552). 
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Assim, com base nas metas de qualidade propostas pela Organização Mundial de Saúde, 

o PNSD 2015-2020 visa atingir os seguintes objetivos estratégicos: aumentar a cultura de 

segurança e ambiente interno; proporcionar segurança na comunicação, nas cirurgias e na 

utilização de medicação; assegurar a identificação correta dos doentes; prevenir quedas e 

surgimento de úlceras de pressão; manter a prática de notificação, análise e prevenção de 

incidentes, bem como prevenir e controlar infeções e as resistências antimicrobianos (MS, 

2015b). 

De acordo com o relatório de 2020, relativo a 2019, tendo por base o PNSD e a ENQS, 

podemos aferir que existiu um aumento de Unidades de Saúde certificadas, sendo que em 31 

de dezembro de 2020, existiam 263. Os resultados mais satisfatórios relativamente aos 

objetivos definidos pela ENQS e pelo PNSD são o aumento do número de auditorias internas e 

o aumento da prática de notificações de incidentes, sendo que estes últimos com mais 

notificações relativas a úlceras de pressão, quedas e cirurgias seguras (DGS, 2020). 

A possibilidade de lesão não intencional na prestação de cuidados de saúde é reconhecida 

pelos profissionais de saúde e, cada vez mais surge a importância da notificação deste 

problema, promovendo assim soluções de uma forma construtiva e não punitiva. Estas lesões 

proporcionam quebras a nível da segurança do indivíduo, provocam efeitos diretos na 

qualidade em saúde, através da perda de confiança da pessoa com a instituição, aumento dos 

custos socioeconómicos bem como da impossibilidade de se atingir os resultados esperados 

no tempo previsto (OMS, 2019). Os eventos adversos associados a erros nos cuidados de 

saúde são considerados uma das 10 principais causas de morte e incapacidade a nível 

mundial, sendo que 50% podia ser evitada (OMS, 2019). 

Para melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados prestados, é necessário um 

investimento maior nos recursos humanos, físicos e tecnológicos, bem como um incentivo na 

área de investigação. 

 
 
1.3. DOAÇÃO/TRANSPLANTAÇÃO 
 

A nível mundial, a doação e transplantação é considerada um dos maiores progressos a 

nível da medicina no que concerne a cuidados de saúde (Portugal & Macheta, 2013). Com a 

evolução da ciência e da tecnologia houve um aumento da esperança média de vida para 

pessoas cuja morte era iminente; assim, o tratamento de diversas doenças que originam 

insuficiências ou falência orgânica/tecidular é considerado como a única alternativa segura e 

eficaz. A transplantação surge como o fim da linha em alternativas terapêuticas, determinando 

assim a melhoraria da qualidade de vida destas pessoas (Vesco et al., 2016). O termo 

transplante surge pela primeira vez com John Hunter em 1778, mencionando que é o ato de 
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retirar órgãos, tecidos ou partes do corpo de um ser vivo ou morto, com o objetivo terapêutico 

(Freire et al., 2014).  Portugal & Macheta (2013) referem que transplante é a mudança de 

células, tecidos ou órgãos de um dador para um recetor com a finalidade de restaurar ou 

melhorar a qualidade de vida da pessoa. 

O Conselho Nacional de ética para as Ciências da Vida [CNECV] através de um parecer 

da proposta de alteração sobre Colheita e Transplante de órgãos e tecidos de origem humana, 

define transplantação como uma   
“modalidade terapêutica multidisciplinar muito complexa em que se procura 

substituir um tecido ou um órgão irreversivelmente lesados e cujo funcionamento 
deficiente pode mesmo acarretar risco de vida para o seu portador, por um outro, 
considerado clinicamente saudável e que é obtido de dador vivo ou de cadáver.” 
(CNECV, 2006, p.3). 

Existem três tipos de transplantes de acordo com a proveniência dos mesmos: 

autotransplante, em que há um enxerto de tecidos de um indivíduo para ele mesmo, sobretudo 

de revestimento cutâneo quando há perda de superfície corporal e medula óssea; 

homotransplante ou alotransplante, em que há transferência de tecidos, células ou órgãos 

entre indivíduos da mesma espécie; e xenotransplante ou heterotransplante, transplantação 

entre espécies diferentes (CNECV, 2006). 

Para que se efetive a transplantação há muitos passos a seguir, existem elos duma cadeia 

que não podem ser quebrados. Primeiramente, é fundamental que o cidadão esteja 

sensibilizado para esta temática e opte por ser dador, a este elo seguem-se a identificação de 

possíveis dadores, o diagnóstico de morte cerebral, a manutenção do potencial dador, a 

identificação do recetor, a colheita do tecido/órgão no dador, a transplantação, os cuidados pós 

transplante, a imunossupressão e o seguimento do recetor (Europeann Comitée on organ 

transplantation, 2018). O enfermeiro tem um papel essencial na maior parte destes elos, pois é 

ele que está presente vinte e quatro sobre vinte e quatro horas na prestação de cuidados à 

pessoa. É de extrema importância ser detentor de conhecimento sobre todo o processo 

inerente à doação/transplantação de forma a garantir a segurança e qualidade dos 

órgãos/tecidos a transplantar. 

A nível mundial, a escassez de dadores de órgãos/tecidos é um dos maiores e mais 

complexos problemas de saúde, visto que existe uma disparidade significativa entre a 

necessidade e a disponibilidade de órgãos/tecidos. Assim, vários países têm reunido para 

alterarem políticas de saúde, de forma a melhorar os números e garantir condições éticas e 

legais nesta área da doação/transplantação (Rudge et al., 2012). 
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1.3.1. Contextualização histórica   
 

O progresso a nível da doação/transplantação passou por vários marcos históricos ao 

longo dos tempos que determinaram a evolução terapêutica e o impacto desta na sociedade 

(Barcelos, 2009). As primeiras práticas a nível da transplantação têm início nos séculos VI e V 

a.C. em que médicos indianos tentam realizar enxertos de pele na reconstrução de narizes e 

orelhas.  A pele foi um dos órgãos com maior sucesso a nível de transplantação, servindo 

assim de incentivo para futuras experiências (Portugal & Macheta, 2013).  

No século XII realizou-se o primeiro transplante, quando os Santos, Cosme e Damião 

transplantaram a perna de um etíope, morto recentemente, num Sacristão que sofria de uma 

neoplasia do membro inferior, sendo considerados os padroeiros da transplantação (Periz & 

Sanmartín, 2004). No entanto, foi no século XX que a área de doação e transplantação teve um 

grande impacto na sociedade (Barcelos, 2009).  

Entre 1900 e 1937 foram realizadas as primeiras descobertas sobre os grupos sanguíneos 

e a sua compatibilidade (Barker & Markmann, 2013; Mota, 2004). Em 1933, o médico Voronoy 

efetuou o primeiro alotransplante renal de um dador cadáver (Lamb, 2000); no entanto, 

desconhecendo algumas regras básicas de compatibilidade, não teve sucesso falecendo o 

recetor horas depois. 

Em 1954, em Boston, os cirurgiões Joseph Murray, Merril e Harrison efetuaram com 

sucesso o primeiro transplante renal entre humanos, em irmãos gémeos; o recetor sobreviveu 

oito anos com qualidade de vida (Patrício, 2013).   Este mesmo cirurgião realizou o transplante 

de rim em dador cadáver em 1962. Murray recebeu o prémio Nobel de Medicina em 1990 

devido a estes marcos históricos.  

Em 1963, Hardy realizou o primeiro transplante de pulmão e em 1966 Lillehei e Kelly 

efetuaram o primeiro transplante de pâncreas. 

Em 1967, Starzl efetuou o primeiro transplante de fígado e, nesse mesmo ano, Barnard 

realiza o primeiro transplante de coração, sendo o dador um jovem, vítima de acidente de 

viação com lesões cerebrais irreversíveis, permitindo ao recetor viver 18 dias (Barker & 

Markmann, 2013; Mota, 2004).  Esta cirurgia não teve muito sucesso, no entanto foi 

impulsionadora para o desenvolvimento da ciência a nível dos transplantes (Andreu & 

Torregrosa, 1993).  Um mês e meio depois Barnard concretiza o segundo transplante cardíaco, 

sendo que o recetor sobreviveu um ano e sete meses (Barker & Markmann, 2013; Mota, 2004). 

Inúmeros foram os avanços que permitiram a expansão e o progresso na transplantação, 

entre eles, a compreensão da compatibilidade, o desenvolvimento da técnica cirúrgica e 

anestésica, bem como a introdução da imunossupressão (Barcelos, 2009; Silva, 2010). 
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Em Portugal, a transplantação surge associada ao nome do cirurgião António José 

Linhares Furtado, iniciando o seu percurso no final da década de 60, mais precisamente em 

1969 com o primeiro transplante renal em dador vivo, no Hospital da Universidade de Coimbra 

(Pereira et al., 2004). Dois meses mais tarde, o médico Viana Barreto realiza dois transplantes 

renais, mas sem sucesso (Mota, 1996). Na década de 70, seguiram-se algumas experiências 

de transplantação; no entanto, quase todas com desfecho de morte do recetor devido a 

rejeição (Portugal & Macheta, 2013).  Em 1976 surge o decreto-lei nº533/76 que regulamenta e 

autoriza a colheita de órgãos em dador cadáver e a sua utilização para transplante (Ministério 

dos Assuntos Sociais, 1976), esta era considerada das leis mais avançadas da Europa; 

contudo, tinha algumas lacunas, entre as quais não prever uma eventual recusa para a doação. 

Assim, os médicos não poderiam proceder à colheita se fossem informados de que o dador 

recusava.  

Na década de 80, mais precisamente em 30 de junho de 1980 reiniciaram os transplantes 

renais, pelo médico Linhares Furtado, que efetuou a primeira colheita de rim em dador cadáver, 

com sucesso. Em 1983, o médico Mário Pereira e a médica Eva Xavier iniciaram o programa 

de transplantação renal (Mota, 1996).  

Com o passar do tempo houve um desenvolvimento a nível da doação e transplantação, 

sendo possível transplante em órgãos como fígado, coração e pulmão, e em tecidos como 

córneas, ossos e ligamentos. O transplante de medula óssea teve início na segunda metade 

dos anos 80 e o médico Queiroz e Melo realizou o primeiro transplante cardíaco no Hospital de 

Santa Cruz, em 1986 (Barradas, 2010; Gamito, 2008).  

Em 1993 surge a Lei nº12/93, que regulamenta a colheita e transplante de órgãos e 

tecidos de origem humana em Portugal; em 1994 a Ordem dos Médicos define os critérios de 

morte cerebral, que já se encontrava previsto no artigo 12º da Lei anterior. 

O Registo Nacional de Não Dadores [RENNDA] surge em 1993 e é regulamentado através 

da Lei 244/94, que prevê que o indivíduo tenha o poder de escolha em relação à doação; 

assim, este tem “total ou parcial indisponibilidade para a dádiva post mortem de certos órgãos 

ou tecidos ou para a afectação desses órgãos ou tecidos a certos fins (…) mediante o 

preenchimento adequado pelos seus titulares ou representantes legais de impresso tipo” (MS, 

1994a, p.5781) (ANEXO I). 

Em 2007 é criada a Autoridade para os Serviços de Sangue e de Transplantação [ASST], 

que tem como função regulamentar e fiscalizar a atividade de colheita, análise, manipulação, 

armazenamento e distribuição de órgãos e tecidos, bem como em 2008 se regulamenta a Rede 

Nacional de Coordenação de Colheita e Transplantação composta pelos Coordenadores 

Hospitalares de Doação e pelos Gabinetes Coordenadores de Colheita e Transplantação (MS, 

2008). 
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Devido ao número de órgãos/tecidos colhidos em indivíduos em morte cerebral ser 

insuficiente para as necessidades, o MS decidiu regulamentar os requisitos necessários para a 

colheita de órgãos em dador falecido em paragem cardiocirculatória, (MS, 2013a); assim, dia 1 

de janeiro de 2016 realiza-se a primeira colheita no Hospital de S. João, no Porto.  

Cada vez mais esta temática está em crescente expansão, daí ter sido decretado o dia 20 

de julho como o dia nacional da doação de órgãos e da transplantação. 

 

1.3.2. Tipo de dadores de órgãos/tecidos 
 

A doação/transplantação permite que várias pessoas em lista de espera tenham uma 

maior esperança de vida; no entanto, podemos constatar que o número de órgãos/tecidos é 

insuficiente para as necessidades, daí cada vez mais existir um apelo à população para doar, 

sendo esta doação considerada um ato de generosidade e de amor.  

Os órgãos e tecidos são provenientes de dois tipos de dadores: dadores vivos ou dadores 

mortos; estes últimos podem ser dador em morte cerebral ou dador de coração parado 

(Europeann Comitee on organ transplantation, 2018). 

Dador é qualquer ser humano, vivo ou morto, que coloque à disposição os seus tecidos, 

células ou órgãos para fins terapêuticos ou de transplantação (Assembleia da República [AR], 

2007).  

As colheitas em dador vivo regem-se pela Lei nº22/2007 de 29 de junho de 2007 que 

define os critérios de doação em vida e as doações em morte. 

De acordo com a Lei acima citada, todas as pessoas conscientes e orientadas, maiores de 

idade, podem doar órgãos, tecidos ou células com fim terapêutico do recetor, desde que não 

exista outro órgão ou tecido disponível de dador morto e/ou outro método alternativo; no 

entanto, no caso de dádiva de órgãos ou tecidos não regeneráveis esta fica pendente de 

autorização pela Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para Transplante 

[EVA]. (AR, 2007). 

As crianças menores de 18 anos e pessoas incapazes só podem doar órgãos e tecidos 

regeneráveis, sendo que esta dádiva só poderá ser efetuada perante os seguintes requisitos 

cumulativos: “a) Inexistência de dador capaz compatível; b) O receptor ser irmão ou irmã do 

dador; c) A dádiva ser necessária à preservação da vida do receptor.” (AR, 2007, p.4149). 

Nestas situações, menores de idade, carecem sempre de autorização dos pais ou ordem 

judicial, caso haja inibição do poder paternal ou ausência destes. No entanto, se a criança ou 

adolescente tiver capacidade de entendimento e manifestação de vontade terá de ter o 

consentimento da mesma. Em pessoas incapazes por problemas psíquicos há necessidade de 
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autorização judicial. O consentimento tem de ficar registado por escrito e é sempre revogável. 

A dádiva quando envolve pessoas de outra nacionalidade requer autorização judicial.  

Quando uma pessoa aceita ser dador é sujeita a vários exames físicos, laboratoriais e 

radiológicos, de forma a evitar o prejuízo da mesma. Assim, “fica proibida a dádiva e a colheita 

de órgãos, de tecidos ou de células quando, com elevado grau de probabilidade, envolvam a 

diminuição grave e permanente da integridade física ou da saúde do dador.” (AR, 2007, 

p.4149). 

Importa ressalvar que os atos médicos não coloquem em risco dadores e recetores sem 

que sejam consentidos por ambos. Assim, de acordo com a Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos no artigo 3: “1 - A dignidade humana, os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais devem ser plenamente respeitados.  2 – Os interesses e o bem-estar 

do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade.” 

(Comissão Nacional da UNESCO, 2006, s.p.).  

 Os transplantes entre dadores vivos causam alguma instabilidade na comunidade médica, 

visto estarem a sujeitar um indivíduo saudável a procedimentos invasivos, no entanto, devido à 

escassez, tem havido alguma flexibilidade nos critérios de aceitação de dador, tendo vindo a 

constatar-se uma curva crescente em dadores jovens, pares não relacionados e sem laços 

familiares (Pestana et al., 2013). 

No nosso país é permitido a doação em vida de rim, fígado, células do cordão umbilical, 

tecido pulmonar, sangue da medula óssea e membrana amniótica. (Sistema Nacional de 

Saúde [SNS], 2021b; SNS, 2021c). 

A colheita em dador morto segue os requisitos da Lei nº 22/2007 em que são considerados 

potenciais dadores post mortem: 
“1 - todos os cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros residentes em 

Portugal que não tenham manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade 
de não dadores; 

 2 - Quando a indisponibilidade para a dádiva for limitada a certos órgãos ou 
tecidos ou a certos fins, devem as restrições ser expressamente indicadas nos 
respectivos registos e cartão; 

3 — A indisponibilidade para a dádiva dos menores e dos incapazes é 
manifestada, para efeitos de registo, pelos respectivos representantes legais e pode 
também ser expressa pelos menores com capacidade de entendimento e 
manifestação de vontade” (AR, 2007, p.4149). 

Todos os indivíduos são considerados dadores exceto se estiverem inscritos no RENNDA. 

Esta inscrição é realizada através do preenchimento de um impresso do Ministério da Saúde, 

aprovado pelo Despacho Normativo nº700/94 (MS, 1994b), entregue nos Centros de Saúde, 

extensões dos mesmos ou no Balcão do Ministério da Saúde nas lojas do cidadão (ANEXO I). 

Todos os Hospitais ou Institutos de Medicina Legal só podem proceder à colheita de órgãos, 
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células ou tecidos, em dador morto, mediante a consulta do RENNDA a fim de confirmar se 

existe alguma restrição à dádiva. 

Segundo a WHO (2019), dador morto é um ser humano que doa órgãos e tecidos com o 

fim de transplante, que é declarado morto por critérios médicos. Podem existir dois tipos de 

dadores mortos: dador em morte cerebral, em que a morte é atestada por critérios 

neurológicos, e o dador de coração parado, em que o diagnóstico é baseado em critérios 

cardiopulmonares. 

Durante muitos anos, apenas os dadores em morte cerebral eram considerados potenciais 

dadores; contudo, com o evoluir da ciência e da tecnologia já é possível doação em dadores de 

coração parado, apesar de estes ainda serem uma pequena minoria.  

A história da doação prende-se muitas vezes com questões médico-legais que estão vincu-

ladas com a definição e compreensão de morte cerebral. A Associação Americana de Neurolo-

gia define morte cerebral sustentada em três sinais: ausência de funções cerebrais, coma e 

apneia (Nogueira, 2017). De acordo com a WHO (2019), morte cerebral é definida como a ces-

sação irreversível da função cerebral e do tronco cerebral que se manifesta como ausência de 

atividade elétrica cerebral e ausência de fluxo sanguíneo. 

As patologias/lesões mais comuns que culminam em morte cerebral são traumatismo cra-

niano, acidente vascular cerebral [AVC], tumor cerebral, bem como edema cerebral, overdose 

e aumento da pressão intracraniana.   

Em 1994, a Ordem dos Médicos definiu morte cerebral como sendo a cessação das fun-

ções do tronco cerebral e sua irreversibilidade (MS, 1994c). Assim, para que se estabeleça um 

diagnóstico existem alguns critérios subjacentes, são eles:  
“1) Conhecimento da causa e irreversibilidade da situação clínica; 2) Estado de coma 
com ausência de resposta motora à estimulação dolorosa na área dos pares crania-
nos; 3) Ausência de respiração espontânea; 4) Constatação de estabilidade hemodi-
nâmica e da ausência de hipotermia, alterações endócrino-metabólicas, agentes de-
pressores do sistema nervoso central e ou de agentes bloqueadores neuromuscula-
res, que possam ser responsabilizados pela supressão das funções referidas nos 
números anteriores.” (MS, 1994, p.6160). 

Desta forma, podemos afirmar que a plenitude das funções do tronco cerebral são essen-

ciais para a manutenção da vida, sendo que uma lesão irreversível nesta zona compromete a 

função cerebral e consequentemente induz a morte do indivíduo (Cruz, 2004).   

Segundo a Ordem dos Médicos (1994) para atestar o diagnóstico de morte cerebral é ne-

cessário a realização de pelo menos dois conjuntos de provas específicos. Essas avaliações 

devem ser realizadas em intervalos variáveis, de acordo com a idade e situação clínica do po-

tencial dador, a fim de garantir a irreversibilidade das funções cerebrais; pode variar entre duas 

horas (em situações muito evidentes) e 24 horas ou mais (por exemplo, em casos de anoxia 

cerebral em consequência de paragem cardíaca). São realizadas por dois médicos diferentes, 
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sendo um deles neurologista, neurocirurgião ou intensivista, em que nenhum deles pertença à 

equipa envolvida na colheita de órgãos e tecidos, e pelo menos um deles não deve pertencer à 

Unidade onde o indivíduo está internado. Estas provas implicam a realização de testes a fim de 

comprovar a ausência total dos seguintes reflexos do tronco cerebral: reflexos fotomotores com 

pupilas de diâmetro fixo, reflexos oculocefálicos, reflexos oculovestibulares, reflexos corne-

opalpebrais e reflexo laríngeo; e prova de apneia confirmando a ausência de respiração espon-

tânea (MS, 1994c). Após a realização das primeiras provas, se se confirmar o diagnóstico é 

necessário dar início ao processo de doação e a pessoa é considerada potencial dadora de 

órgãos/tecidos. Após a confirmação das segundas provas, o indivíduo é considerado morto e é 

registado no processo clínico a hora do óbito como a hora do términus destas provas. Reunin-

do condições para doação a equipa multidisciplinar deve aplicar toda a sua praxis clínica nesta 

pessoa de forma a prestar os melhores cuidados de manutenção ao potencial dador. De res-

salvar que os profissionais envolvidos no processo devem estar sensibilizados para o facto de 

não descurarem os cuidados de manutenção ao potencial dador já que a segurança e a quali-

dade dos órgãos/tecidos é diretamente proporcional aos cuidados prestados ao dador. Segun-

do Araújo e Massarollo (2014), existem vários conflitos éticos, por parte dos enfermeiros no 

processo de doação, entre os quais, a dificuldade em aceitar a morte cerebral como morte da 

pessoa, o não querer desconectar a pessoa do ventilador já que esta se mantém com o cora-

ção a bater, bem como conflitos a nível religioso e crenças. Assim, a incompreensão da morte 

cerebral, por parte dos profissionais de saúde, pode interferir nos cuidados prestados ao po-

tencial dador e consequentemente repercutir na qualidade dos órgãos e tecidos a transplantar 

(Magalhães, 2019). A qualidade de vida dos recetores é proporcional aos cuidados prestados 

ao potencial dador. 

Os dadores de coração parado ou dadores em assistolia são considerados outra fonte de 

órgãos/tecidos para transplante. Para que estes sejam viáveis é necessária uma minuciosa 

coordenação entre o tempo que medeia a paragem cardiorrespiratória [PCR] e a recolha dos 

órgãos.  

Em novembro de 2013, foi publicado em Diário da República o Despacho nº14341/2013, 

que determina os critérios médico legais de paragem cardiocirculatória irreversível, aprovada 

pela Ordem dos Médicos, definindo assim as condições para o diagnóstico de paragem cardio-

circulatória, sendo elas: 
 “a) Ausência inequívoca de batimentos cardíacos, traduzida por ausência de pulso 
central, de traçado eletrocardiográfico compatível com atividade ventricular eficaz, 
midríase arreflexiva; 
b) Ausência de movimentos respiratórios espontâneos por período não inferior a 10 
minutos;  
c) Realização, durante um período não inferior a 30 minutos, de manobras de suporte 
avançado de vida (SAV), ajustadas à idade e às circunstâncias que determinaram a 
paragem cardiocirculatória;  
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d) Nos casos de hipotermia (temperatura corporal < 33ºC) as manobras de res-

suscitação deverão ser prolongadas até à normalização térmica (36°C) antes de se 
proceder ao diagnóstico de morte por paragem cardiocirculatória”. (MS, 2013a, 
p.32856). 

À semelhança do que ocorre em indivíduos em morte cerebral, nenhum médico que atesta 

o diagnóstico pode estar envolvido na equipa de colheita ou transplante (MS, 2013a). Após 

atestar o óbito, é informado o Coordenador hospitalar de doação [CHD] e o Gabinete Coorde-

nador [GCCT] a fim de darem início ao processo.  

Em 1995, na Conferência de Maastrich, foram identificadas quatro categorias de dadores 

em paragem cardiocirculatória, sendo acrescentada mais uma em 2000, sendo elas: 

- Categoria I - Morte à chegada — falecido em contexto extra-hospitalar sem se saber a 

causa ou o tempo de morte; 

- Categoria II — Ressuscitação infrutífera — falecido no intra-hospitalar ou extra-hospitalar, 

sujeito a manobras de reanimação adequadas em tempo, mas sem êxito;  

- Categoria III — Doentes irreversíveis que aguardam paragem cardiocirculatória - falecido 

após suspensão de suporte de funções vitais; 

- Categoria IV — Paragem após o diagnóstico de morte cerebral - em que a assistolia é 

inesperada e se verifica antes ou durante o diagnóstico;  

- Categoria V — Paragem cardíaca súbita de doentes internados em serviços de medicina 

intensiva – indivíduos que apresentam paragem cardiocirculatória inesperada (MS, 2013a). 

No nosso país, tal como nos países do sul da Europa, não existe a tradição de limite de es-

forço terapêutico, em que a maioria das colheitas se realiza por consentimento presumido, op-

tou-se por colheita de órgãos apenas na categoria II de Maastrich (MS, 2013a). 

De acordo com os critérios emanados pelo Instituto Português do Sangue e da Transplan-

tação [IPST] (2014) os critérios de inclusão de dadores de coração parado são: 

- PCR presenciada pela equipa de emergência ou ausência de assistolia no momento da 

primeira avaliação ou choque recomendado; 

- Período de PCR até ao início de reanimação inferior a 15 minutos; 

 - Duração de PCR até ao início de suporte avançado de vida [SAV] inferior a 30 minutos, 

se inicio prévio de Suporte Básico de Vida [SBV];  

- Duração de SAV não inferior a 30 minutos, incluindo o tempo de deslocação para o hospi-

tal; 

- Distância do local da ocorrência ao hospital inferior a 30 minutos;  

- Tempo decorrido desde o início de SAV até ao hospital inferior a 90 minutos e tempo total 

desde a PCR até ao hospital inferior a 120 minutos. 

Estes critérios são exclusivos a indivíduos possíveis dadores em paragem cardiocirculató-

ria.  
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Em 2016 teve início um projeto piloto de alargamento de colheitas de órgãos, de forma a 

otimizar a doação de órgãos de dador em paragem cardiocirculatória refratária. Assim, em Ou-

tubro de 2016, este projeto teve início no Hospital de S. João com duração de 1 ano,  com a 

colaboração das VMER de S. João, Gaia e Matosinhos, tendo conseguido 27 possíveis dado-

res, dos quais colheitas de 44 rins e 30 transplantes; seguidamente, de outubro de 2017 a ou-

tubro de 2018 abrangeu o Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar Lisboa Central 

com a colaboração das 7 VMER em redor, com resultados de 36 possíveis dadores, com 20 

colheitas de rins e 18 transplantes; por último, em Janeiro de 2019 foi incluído o Centro Hospi-

talar e Universitário de Coimbra, ainda sem dados recentes (MS, 2018). 

Como refere Palmeiro et al. (2014, p.32), “quanto mais sensibilizados os profissionais esti-

verem para a problemática da escassez de órgãos, maior será a aceitação da colheita em PCR 

como uma boa alternativa de colheita, de forma a fazer face às necessidades de transplanta-

ção”. 

Para qualquer tipo de colheita, seja de dador vivo ou dador morto, há critérios de exclusão 

absoluta, são eles: causa de morte desconhecida, vírus da Imunodeficiência adquirida [HIV], 

Vírus da Hepatite B [VHB], Vírus da Hepatite C [VHC]; sépsis ativa; tuberculose ativa; neo-

plasia maligna; raiva; doença causada por priões; vacinação com vacina viva 4 semanas antes 

e SARS-Cov2 ativo ou 14 dias anteriores (Europeann Comitee on organ transplantation, 2018). 

Em Portugal, a nível epidemiológico o total de dadores mortos e de dadores vivos apresen-

ta alguma discrepância, tal como mostra o gráfico 1. Esta justificação prende-se com o facto de 

continuar a existir uma sociedade pouco sensibilizada para estas causas, sendo que o dador 

vivo só pode doar rim, uma porção de fígado e alguns tecidos enquanto que o dador morto po-

de doar todos os órgãos e tecidos. Ao longo dos anos denota-se um crescente aumento do 

número de dadores de 2015 a 2019, tendo havido um decréscimo significativo em 2020, prova-

velmente justificado pela pandemia (SNS, 2021b). 

 

 

Gráfico 1 – Total de dadores falecidos e dadores vivos em 2020 Fonte – SNS 2021b 
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1.3.3. Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos/tecidos e família 

 

A doação de órgãos/tecidos é caraterizado por um processo complexo e multifacetado que 

requer um conjunto de ações e procedimentos que visam transformar um potencial dador num 

dador efetivo. Este processo passa por várias etapas interligadas entre si, em que o enfermeiro 

tem um papel preponderante em todas elas, desde a identificação precoce do possível dador, 

avaliação do mesmo, cuidados de manutenção ao potencial dador, bem como o acolhimento e 

suporte à família/pessoa significativa.  

É importante referir que o cuidado ao potencial dador exige do enfermeiro não só 

habilidades técnicas e científicas baseadas em evidência, mas também capacidades a nível 

emocional, espiritual e psicológica. Alguns autores descrevem que os enfermeiros manifestam 

emoções ambíguas em relação ao potencial dador, deparando-se com um dilema ético, cuidar 

da pessoa clinicamente morta sem viabilidade, mas com características de um indivíduo vivo 

que representa uma fonte de órgãos/tecidos, sinónimo de esperança. O facto de o enfermeiro 

ter dificuldade em lidar com algumas destas situações pode comprometer os cuidados ao 

potencial dador e, consequentemente, a qualidade e segurança dos órgãos/tecidos. Daí haver 

a necessidade de treino constante e formação nesta área tão específica (Almeida et al., 2015; 

Silva, 2017).  

“A consciência da irreversibilidade do quadro de morte deve despertar no profissional a 

condição do aproveitamento dos órgãos para o transplante.” (Cavalcante et al., 2014, p.568). 

Assim, é de extrema importância prestarmos cuidados ao potencial dador com a mesma 

dedicação que cuidamos as outras pessoas, visto que este potencial dador será fonte de 

órgãos/tecidos para transplante e, assim melhorar a qualidade de vida de outros indivíduos.  

O enfermeiro destaca-se na equipa multidisciplinar por ser o elemento que mais tempo 

permanece com a pessoa; assim, necessita de adquirir competências no domínio da técnica, 

humanas e relacionais. A dimensão técnica engloba uma prática clínica na execução de 

procedimentos, técnicas específicas e cumprimento de protocolos instituídos, com o objetivo da 

manutenção do potencial dador a nível da estabilização hemodinâmica e a nível da 

componente humana, nas relações interpessoais com a família (Cavalcante et al., 2014). O 

enfermeiro executa várias atividades diferenciadas em todo o processo de doação, desde a 

identificação precoce do possível dador até à colheita dos órgãos/tecidos. De acordo com 

Cavalcante et al. (2014, p.569) os cuidados de enfermagem são um processo “complexo, 

multidimensional e multidisciplinar, sendo complementares e interdependentes.” 

As principais etapas inerentes aos cuidados de enfermagem ao potencial dador são: 

identificação precoce e avaliação, cuidados de manutenção e acolhimento/apoio à 

família/pessoa significativa. Todas as etapas estão interligadas e exigem por parte da equipa 
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multidisciplinar o máximo empenho e dedicação, pois uma falha pode comprometer todo o 

processo.  

A morte cerebral é o diagnóstico mais comum de possíveis dadores, daí a importância no 

reconhecimento atempado de forma a evitar instabilidade hemodinâmica, metabólica, 

eletrolítica, infeções ou até mesmo PCR. O diagnóstico e tratamento precoce destas alterações 

fisiopatológicas são essenciais para uma doação com êxito (Pestana et al., 2013). “O sucesso 

do transplante está intimamente relacionado com a manutenção ideal desse potencial dador” 

(Cavalcante et al.,2014, p.568). 

No Hospital em que o estágio foi realizado, preconiza-se vários procedimentos inerentes 

ao processo de doação, desde a identificação precoce ao acolhimento à família/pessoa 

significativa, bem como os cuidados de enfermagem intrínsecos a estas etapas.  

Assim, após a identificação precoce do possível dador, o enfermeiro e/ou médico da 

Unidade onde se encontra a pessoa, contacta o CHD no sentido de informá-lo que tem um 

possível dador e este referencia ao GCCT, transmitindo uma breve história clínica e os dados 

de identificação do possível dador, dando-se início ao processo. A pesquisa no RENNDA é um 

dos primeiros passos, a fim de verificar se existe oposição ou restrição à dádiva; no caso de 

não residentes em Portugal a lei aplicada obedece à do país de origem, devendo ser pedido 

consentimento à família/representante legal.  

A realização das primeiras provas de morte cerebral é iniciada após a identificação do 

possível dador, aguardando o tempo necessário para a realização das segundas provas. 

Confirmadas estas, o potencial dador torna-se dador elegível (Europeann Comitee on organ 

transplantation, 2018). 

A manutenção de dador é uma abordagem clínica que visa manter os órgãos viáveis em 

qualidade e segurança até à colheita destes para transplante. (WHO, 2019).  

Estudos realizados por Vesco et al. (2016) e Alves et al. (2018) referem que o 

conhecimento dos enfermeiros para os cuidados ao dador em morte cerebral é mediano e em 

alguns assuntos deficitário. A justificação prende-se com a falta de incentivos, escassos 

recursos humanos, falta de equipamentos bem como crenças religiosas e valores. Conclui-se 

destes estudos que há necessidade de treino, aquisição de conhecimentos, sensibilização dos 

enfermeiros para esta temática e aperfeiçoamento contínuo. A falta de preparação das equipas 

além de gerar stress nos profissionais, pode comprometer a eficaz manutenção do dador e, 

consequentemente, a qualidade dos órgãos/tecidos a transplantar.  

A aquisição de competências por parte dos enfermeiros representa uma mais-valia na área 

da doação e transplantação de órgãos, pois a efetivação da doação e posterior transplantação, 

só é consumada se todos os elos da cadeia estiverem em consonância, não havendo falhas. 
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A morte cerebral caracteriza-se por um padrão distinto, conduz a um estado hemodinâmico 

próprio através duma desregulação consecutiva que resulta da perda de aferências centrais 

para o sistema cardiovascular, respiratório, os baro e quimiorrecetores e o eixo hipotálamo-

hipofisário (Europeann Comitee on organ transplantation, 2018). 

Assim, podemos identificar duas fases distintas decorrentes da morte cerebral: numa 

primeira existe uma  fase agónica em que há uma libertação súbita de catecolaminas 

denominando-se de tempestade autonómica, que decorre de forma transitória e se traduz por 

hipertensão arterial, taquicardia, hipertermia e um aumento do débito cardíaco e, numa 

segunda fase há uma perda gradual da regulação simpática adrenérgica central que se traduz 

por taquicardia, hipotensão, arritmia, hipotermia, diabetes insípida, alterações na coagulação 

(coagulação intravascular disseminada), alterações na ventilação/perfusão (Europeann 

Comitee on organ transplantation, 2018; Finger et al., 2016). Importa ressalvar que o 

enfermeiro é o elo principal desta cadeia, estando alerta para estes sinais e sintomas e 

atuando rápida e eficazmente em cada uma das situações descritas, a fim de garantir uma 

melhoria contínua em todo o processo, beneficiando todos os intervenientes. 

Os cuidados de enfermagem inerentes à manutenção do potencial dador são: 

- Manter a temperatura ambiente entre os 22-24ºC; 

- Elevar a cabeceira entre 30 a 45ºC para evitar aspiração de secreções e prevenir 

infeções; 

- Alternar decúbitos de 2 em 2 horas para prevenir alterações da integridade cutânea; 

- Realizar higiene oral, a fim de reduzir a flora bacteriana; 

- Aspirar secreções na orofaringe e no tubo endotraqueal; 

- Manter a pressão do cuff do tubo endotraqueal entre 20 e 30mmHg; 

- Realizar entubação orogástrica para alimentação entérica e evitar a aspiração de 

conteúdo gástrico; 

- Auxiliar o médico na punção de acesso venoso central e cateter arterial; 

- Colocar termómetro central para avaliação de temperatura contínua, para temperaturas 

alvo entre os 35 e 37,5ºC; 

- Algaliar para controlo do débito urinário horário com precisão, para atingir valores alvo de 

3/4ml/kg/h; 

- Avaliar glicémias de 6 em 6 horas para glicémias alvo entre os 140-180 mg/dl, caso atinja 

valores de 180mg/dl ou superior deve iniciar-se perfusão de insulina e avaliações horárias; 

- Monitorizar traçado eletrocardiográfico, saturação de oxigénio, pressão arterial e pressão 

venosa central [PVC]; 

- Vigiar hemorragias, como gengivorragia, hematúria, locais de punção vascular, a fim de 

despistar alterações na coagulação; 
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- Colher sangue para hemocultura e  urocultura; 

- Encerrar pálpebras e aplicação de colírio e soluções lubrificantes a fim de preservar as 

córneas; 

- Vigiar locais de inserção de dispositivos médicos para prevenir infeção;  

- Manter medidas de assepsia, a fim de evitar infeções cruzadas; 

- Avaliar capnografia;  

- Elaborar registos. (Europeann Comitee on organ transplantation, 2018; Pestana et al., 

2013). 

Estes procedimentos acima descritos, necessitam de uma monitorização contínua e uma 

vigilância rigorosa por parte dos enfermeiros, com o objetivo de manutenção ideal do potencial 

dador a fim de evitar diminuição da qualidade dos órgãos.  A instabilidade hemodinâmica é um 

dos sinais mais comuns, sendo a hipotensão um deles, traduzindo-se na diminuição da 

perfusão tecidular. A monitorização invasiva é o método de eleição mais eficaz para a 

avaliação deste parâmetro vital, o ideal será manter os valores de pressão arterial média 

>65mmHg e uma pressão arterial sistólica >90mmHg, utilizando soros e fármacos vasoativos 

ou inotrópicos e uma PVC entre 6 e 10 mmHg (Europeann Comitee on organ transplantation, 

2018; Liberato et al., 2012; Becker et al., 2014). 

A hipovolémia e a hipernatrémia são frequentes, causadas por um aumento do débito 

urinário com valores superiores a 4m/h/kg devido à diabetes insípida; a indicação é 

administração de água, soro fisiológico hipotónico ou dextrose 5% em água. Tem indicação de 

realizar um controlo rigoroso a nível hídrico e tanto os soros como a medicação têm de ser 

infundidos por seringas ou bombas infusoras, a fim de perfazerem quantidades exatas 

(Europeann Comitee on organ transplantation, 2018; Liberato et al., 2012; Becker et al., 2014). 

As arritmias são frequentes, consequência de hipovolémia, hipotensão, hipotermia, 

alterações na condução miocárdica, alterações hidroeletrolíticas e equilíbrio ácido-base, por 

isso há necessidade de avaliação do Ph para valores alvo de 7,35-7,45, correção com 

terapêutica, caso haja necessidade. (Europeann Comitee on organ transplantation, 2018; 

Liberato et al., 2012; Becker et al., 2014). 

A ventilação mecânica pode causar lesões a nível pulmonar se não estiver de acordo com 

o estado clínico da pessoa; em situações de morte cerebral, deve adaptar-se a ventilação para 

uma estratégia protetora, devendo os parâmetros do ventilador ser: volume total 6 a 8ml/kg, 

FiO2 mínimo para uma PaO2 entre 80 e 100%, ajustar a frequência respiratória para obter uma 

PaCO2 entre 35 e 45mmHg. As colheitas de gasometrias arteriais devem ser horárias a fim de 

prevenir acidose ou alcalose respiratória. (Europeann Comitee on organ transplantation, 2018; 

Liberato et al., 2012; Becker et al., 2014). 

Em situações de PCR está indicado que se iniciem manobras de reanimação.  
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Em suma, os cuidados de manutenção ao potencial dador são de extrema importância, 

sendo o enfermeiro um elo fundamental desta cadeia, destacando-se a qualidade do seu 

desempenho e as repercussões do mesmo a nível técnico, humano e relacional, permitindo 

excelência no cuidar. 

Os cuidados prestados à família/pessoa significativa é uma das etapas do processo de 

doação, não menos importante que as anteriores, sendo o enfermeiro uma peça basilar nesta 

situação de crise. 

Toda a pessoa hospitalizada e seus familiares têm direito à informação de acordo com a 

Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto) e é um dever dos enfermeiros na sua 

prática clínica, de acordo com o Código Deontológico. Por conseguinte, os profissionais de 

saúde têm o dever de informar a família/pessoa significativa do quadro clínico do seu familiar e 

o prognóstico. 

Pestana et al. (2013, p.259), afirmam que “o cuidado à pessoa em morte cerebral requer 

ações que exigem grande responsabilidade onde nada pode correr mal no que se refere ao 

encontro com a família (…)”.   

Embora o Homem ao longo do seu ciclo vital lide várias vezes com a morte, este tema é 

sempre tabu quando se relaciona com um familiar. A família é definida como um grupo de 

pessoas que interagem entre si com grau de parentesco e laços afetivos; constitui a primeira 

rede de relações interpessoais e funciona como uma identidade (Feliù, 2009). A perda de um 

membro é vista como um momento de tristeza e sofrimento, que afeta o normal funcionamento 

do mesmo e nos faz questionar sobre aspetos fundamentais da nossa existência.  

Para a família o início de todo o processo começa no motivo causador da morte cerebral, 

seja por acidente de viação, queda ou AVC; a família questiona o porquê de estar a acontecer 

aquele facto inesperado e súbito, sendo a negação muitas vezes o primeiro impacto. É de 

extrema importância os profissionais de saúde informarem os familiares/pessoas significativas, 

desde o momento em que o indivíduo dá entrada no hospital, a fim de garantir uma preparação 

para as etapas seguintes. Feliú (2009) citando Keys e Hofling, refere que o percurso de 

aceitação da morte surge lentamente, sendo pior em situações de morte súbita ou trágica de 

jovens e pessoas saudáveis. Os sentimentos de negação e revolta mantêm-se ao longo do 

tempo até que a família/pessoa significativa aceite que o seu familiar já não se encontra entre 

eles fisicamente. 

O envolvimento da família/pessoa significativa desde o primeiro momento prediz todo o 

caminho que vai percorrer, representa a chave para a aceitação ou não do processo de 

doação. A legislação portuguesa refere que toda a pessoa é dadora salvo quando manifesta 

vontade contra, através da inscrição no RENNDA; todavia, na entrevista familiar, os 

profissionais de saúde abordam este assunto e questionam se concordam ou não com a 
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doação. Caso a família seja contra, impera o bom senso da equipa, mas é de ressalvar que 

não é necessário consentimento, segundo a legislação portuguesa. 

O acolhimento e a entrevista familiar surgem quando os médicos preveem que o quadro 

clínico poderá evoluir desfavoravelmente e culminar em morte cerebral; nesta altura, a 

família/pessoa significativa tem a possibilidade de preparar-se para o inevitável. Após a 

confirmação da morte cerebral, o médico e o enfermeiro abordam o tema da possibilidade da 

doação de órgãos e explicam todo o processo de forma clara e simples. As famílias que 

compreendem o diagnóstico têm mais facilidade em aceitarem a morte. Porém, como refere 

Ribeiro et al. (2020), a dificuldade na aceitação da morte surge com a falta de compreensão 

sobre o que é a morte cerebral e a falta de esclarecimento do estado clínico da pessoa, 

fazendo com que a família/pessoa significativa tenha esperança na sua recuperação. A 

sociedade associa a morte à PCR em que o corpo fica imóvel, frio e cianosado, e não é isso 

que acontece numa situação de morte cerebral - a família/pessoa significativa consegue sentir 

a pele quente, com tonalidade rosada e com o coração a bater, havendo sempre uma 

esperança, mesmo após o médico/enfermeiro explicar o diagnóstico. Assim, importa 

desmistificar conceitos e esclarecer todas as dúvidas inerentes ao quadro clínico, de forma 

clara, precisa e concisa. A relação de confiança que a família/pessoa significativa estabelece 

com os profissionais de saúde permite uma melhor aceitação neste processo de transição 

(Meleis, 2011). 

 Para Carvalho (2008), 
 “O estabelecimento de uma comunicação adequada e eficaz exige tempo, 

treino, planeamento e um ambiente adequado. Nas grandes instituições hospitalares, 
a existência de múltiplas equipas de prestação de cuidados parcelares constituídas 
por pessoas com formações, atitudes e linguagens diferentes, a circulação informal e 
indevida de dados referenciados a alguém, as conversas de corredores, todas podem 
contribuir para o ruído que necessariamente prejudica a informação correcta que é 
devida aos doentes e às suas famílias. É preciso que toda a equipa tenha uma 
linguagem simples, objectiva e verdadeira, e que não haja contradições nas 
informações facultadas. É necessário que exista coordenação.” (p.258) 

 Portanto, podemos afirmar que uma atitude positiva dos profissionais de saúde alicerçada a 

uma equipa sensibilizada e treinada denotam uma melhor aceitação por parte da 

família/pessoa significativa e consequentemente um processo de luto mais facilitado (Barradas, 

2010). 

Assim, o enfermeiro, como elo fundamental no processo relacional, é indispensável o seu 

desenvolvimento de habilidades comunicacionais que permitam estabelecer relações 

interpessoais de qualidade. As relações interpessoais fazem parte do dia a dia dos 

profissionais de saúde como um instrumento básico, sendo ele para comunicar com a 

pessoa/família/pessoa significativa ou com a equipa multidisciplinar (Pereira et al., 2013). 



 
 

 
nov-21 | Página 39 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 
A transmissão de más notícias é uma área cinzenta no mundo da saúde, pois há uma 

grande dificuldade na comunicação das mesmas, constituindo assim um problema para o 

emissor e para o recetor. O enfermeiro deverá transmitir a má notícia de forma calma, com 

palavras simples, respeitando os silêncios, pois todas as reações irão marcar positiva ou 

negativamente a família/ pessoa significativa que recebe a notícia (Pereira et al., 2013). 

Considerando a complexidade da comunicação de más notícias, vários autores refletiram 

sobre esta prática e definiram algumas estratégias no sentido de facilitarem um processo por si 

só bastante difícil e sensível. É de ressalvar a importância de ajustar à individualidade da 

família/pessoa significativa a estratégia, ou o conjugar de estratégias que melhor se adequem, 

de forma a minimizar os danos inevitáveis. Seguidamente, aborda-se o protocolo de SPIKES 

de Buckman que é composto por seis passos sequenciais, são eles: Setting up; Perception; 

Invitation; Knowledge; Emotions; Strategy and Summary. (Warnock, 2014; Pereira et al., 2013; 

Pereira, 2008; Lino et al., 2011). 
PROTOCOLO DE SPIKES 

Etapas Estratégias 

 

 

 

1 – Setting up 

Preparação da 
entrevista 

• Possuir conhecimento prévio de todo o processo clínico do potencial dador; 
• Ser detentor de conhecimentos sobre a temática de morte cerebral e doação 

de órgãos, bem como de toda a legislação em vigor em Portugal; 
• Acolher a família/pessoa significativa num ambiente calmo, tranquilo e com 

privacidade, de forma empática e humanizada; 
• Abordar a família/pessoa significativa o mais precocemente possível de forma 

a dar-lhes tempo e espaço de assimilar a informação e facilitar o processo de 
luto; 

• Discutir com os elementos da equipa sobre a informação a transmitir, quem o 
vai fazer e de que forma. 

2 – Perception 
– Perceção da 
família/pessoa 

significativa 

• Esclarecer todas as dúvidas que a família/pessoa significativa possa ter; 
• Adotar um discurso com questões abertas de modo a dar espaço à famí-

lia/pessoa significativa se manifestar e respeitar silêncios; 
• Avaliar o estado emocional da família/pessoa significativa de forma a enten-

der se é o momento adequado para abordar o assunto. 
3 – Invitation – 
Perceber o que 

a 
família/pessoa 

significativa 
quer saber 

• Perceber que tipo de informação a família/pessoa significativa quer obter; 
• Respeitar a vontade da família/pessoa significativa, não fazendo juízos de 

valor; 
• Fazer pausas na transmissão de informação e aguardar por questões; 
• Se a família se recusar a receber informações dar-lhe tempo e espaço e in-

formar a possibilidade de uma nova conversa posteriormente 
 

 

 

 

4 – Knowledge 
– Partilha de 
informação 

• Explicar a situação clínica da pessoa, bem como os cuidados que estão a ser 
prestados; 

• Preparar a família/pessoa significativa para o impacto visual do seu familiar 
(pela aparência física e equipamento); 

• Mostrar disponibilidade para o acompanhamento junto da pessoa; 
• Desmistificar o conceito de morte cerebral; 
• Explicar que a possibilidade da pessoa manifestar movimentos corporais não 

significa que esteja a melhorar, mas sim reflexos involuntários; 
• Expôr o tema da doação de órgãos e explicar a importância; 
• Adequar o tipo de linguagem, utilizando palavras simples, frases objetivas e 
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evitar termos técnicos; 

• Clarificar que a doação de órgãos não está dependente de autorização da 
família/pessoa significativa, salvo casos excecionais consignados na legisla-
ção (Decreto Lei nº244/94, de 26 de setembro, artº 2º); 

• Mostrar recetividade a questões e dúvidas; 
• Validar a compreensão da informação transmitida. 

 

 

 

5 – Emotions – 
Emoções 

• Proporcionar acompanhamento da família/pessoa significativa em todo o 
processo; 

• Acolher de forma humanizada, mostrando disponibilidade e compreensão, 
permitindo que a família/pessoa significativa expresse os seus sentimentos, 
emoções e dor; 

• Observar linguagem não verbal; 
• Reforçar informação pertinente, certificando que a família/pessoa significativa 

entendeu que o seu familiar está morto; 
• Disponibilizar apoio religioso e psicológico; 
• Proporcionar aos profissionais momentos de reflexão e apoio psicológico, 

caso necessário. 
 

6 – Strategy 
and Summary 
– Estratégias e 

resumo 

• Fazer um resumo de tudo o que foi abordado; 
• Informar que o corpo da pessoa não irá sofrer qualquer mutilação, e que ha-

verá sempre respeito e dignidade; 
• Confirmar os contatos de referência; 
• Informar a família/pessoa significativa quando o corpo está disponível; 
• Permitir que a família/pessoa significativa esteja com o seu familiar de forma 

a facilitar o processo de luto; 
• Mostrar disponibilidade para ajudar no que for necessário. 

Tabela 1 – Protocolo de SPIKES de Buckman adaptado (elaboração própria) Fonte: Warnock, 2014; 
Pereira et al., 2013; Pereira 2008; Lino et al., 2011) 
 

Os enfermeiros são profissionais que possuem competências para acompanhar a 

família/pessoa significativa no momento do encontro com más notícias, bem como no processo 

de luto, proporcionando ajuda na adaptação e aceitação da perda; são facilitadores no 

processo de transição já que se encontram presentes em todos os momentos (Meleis, 2011; 

Pereira, 2008). 

Os cuidados de enfermagem ao potencial dador e família/pessoa significativa são 

essenciais para o todo o percurso de doação de órgãos /tecidos, o sucesso depende de 

profissionais competentes e dedicados na excelência do cuidar. 
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2. DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO FINAL 

 
O EF teve início a 18 de novembro de 2020 e términus a 30 de abril de 2021, com 

interrupções letivas de Natal e Páscoa e uma interrupção forçada de 18 de janeiro a 12 de 

fevereiro. Devido ao estado pandémico do país com um acréscimo significativo de pessoas 

infetadas com Síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2 [SARS Cov2], o estágio foi 

suspenso pelo Enfermeiro Gestor em concordância com a Direção Hospitalar. Todos nós, 

profissionais de saúde, estávamos desolados e receosos do futuro, tínhamos o pensamento 

em quem mais amávamos, mas também em tantas outras famílias que sofriam pelos seus 

familiares com doença grave. No decorrer do Estágio, nós, estagiários, éramos uma mais-valia 

para o serviço, pois além de estarmos num momento de aprendizagem, ficaríamos com uma 

integração feita numa Unidade diferenciada, caso houvesse necessidade de mais recursos 

humanos. O principal objetivo deste EF é adquirir e desenvolver competências comuns e 

específicas de EMC-PSC e de Mestre em Enfermagem e, implementar um PIP na UCIP2. 

Neste capítulo vamos abordar o enquadramento institucional e do serviço onde decorreu o 

EF, bem como da sua estrutura, recursos físicos, materiais e humanos, uma análise de gestão 

e produção de cuidados; análise dos estágios de observação na VMER e Proteção Civil; 

atividade major desenvolvida no Estágio – PIP com as várias etapas do Projeto.  

O PIP encontra-se organizado de acordo com a metodologia de projeto, de forma a facilitar 

a sua redação e leitura, e com o objetivo principal de adquirir conhecimentos, competências e 

habilidades que permitem a resolução de problema/situação. Esta metodologia encontra-se 

dividida em 5 etapas: elaboração de diagnóstico de situação; definição de objetivos; 

planeamento de atividades e execução e avaliação e divulgação de resultados (Ruivo et al., 

2010). 

 

2.1– INSTITUIÇÃO DE ESTÁGIO 
 
O Centro Hospitalar, Entidade Pública Empresarial [EPE], surgiu em 2017, pelo Decreto-

Lei 101/2017, integra o setor empresarial do estado, e substitui o anterior Centro Hospitalar. 

Este foi criado em 2013 pela fusão do Hospital de Faro e o Hospital do Barlavento Algarvio 

(Hospital de Portimão e de Lagos) (MS, 2013b; MS, 2017a). 



 
 

 
nov-21 | Página 42 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 
O Centro Hospitalar, é composto por três polos – Unidade Hospitalar de F., Unidade 

Hospitalar de P. e Unidade Hospitalar de L.; por quatro serviços de urgência básica [SUB] – L., 

A., L. e V. R.S.A.; e ainda pelo Centro de Medicina e Reabilitação. 

O Centro Hospitalar tem por missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados na 

área da saúde, em toda a extensão do Algarve, mais precisamente a dezasseis concelhos, 

com uma população de 450.000 habitantes, que triplica na época alta de turismo, bem como ao 

baixo Alentejo em algumas valências (CHUA, 2020a).  Paralelamente, também compreende a 

investigação e o ensino médico, pela parceria com a Universidade do Algarve através do 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (CHUA, 2020a). 

O Centro Hospitalar descreve como sua visão “afirmar a sua excelência na prestação de 

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

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

academia” (CHUA, 2020a, p.23). 

A prestação de cuidados de saúde do Centro Hospitalar assenta nos seguintes valores e 

princípios:  
“- Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social 
para a população que serve; 
- Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos 
utentes e em elevados padrões de segurança assistencial;  
- Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza; 
- Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do atendimento 
recebido; 
- Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva integração dos 
níveis cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação 
às necessidades dos utentes; 
- Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição necessária 
para uma efetiva criação de valor em saúde;  
- Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo 
para a sustentabilidade da instituição” (CHUA, 2020a, p.23). 

Esta instituição hospitalar revela grande importância pela humanização dos cuidados à 

população e aos seus profissionais, regendo-se assim por vários pressupostos: segurança do 

doente; melhoria contínua dos processos, gestão da dor, cuidados humanizados; comunicação 

assertiva; informação e fidelização do utente (Serviço Nacional de Saúde [SNS], 2021a). Para 

se atingir estes pressupostos é necessário empenho e dedicação por parte dos profissionais de 

saúde.  

Estruturalmente, o Centro Hospitalar encontra-se dividido em sete departamentos: médico; 

cirúrgico; criança adolescente e da família; ginecologia, obstetrícia e reprodução humana; 

psiquiatria e saúde mental; clínico de serviços tecnológicos e terapêuticos; emergência, 

urgência e cuidados intensivos (CHUA, 2020a). Cada departamento é constituído por um 

conjunto de serviços clínicos, organizado de acordo com a especialidade médica, podendo 

existir um serviço único de determinada especialidade, que dá apoio a todo o Centro 
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Hospitalar; ou dois serviços de determinada especialidade um em cada polo hospitalar.  Os 

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

características do departamento assim o exigem, por um técnico superior de saúde (CHUA, 

2020a).  

Relativamente ao departamento onde realizei o Estágio Final, o departamento de 

Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, faz parte: o Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica [SUMC], o Serviço de Medicina Intensiva 2, o Serviço de Urgência Básica de L., a 

VMER de Portimão e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida [SIV] de Lagos. O Serviço 

de Medicina Intensiva 2 integra a UCIP2, a Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de 

Urgência 2 (UCISU2) e a Sala de Emergência, integrada fisicamente no SUMC (CHUA, 2020a). 

O Centro Hospitalar detém 995 camas de internamento, podendo chegar às 1025 em caso 

de necessidade. Das 995 camas, 666 encontram-se no polo de Faro, 319 no polo de Portimão 

e 40 na Unidade Hospitalar de Lagos (SNS, 2021a).  

 

2.2 – UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE 2 

 

O desenvolvimento da Medicina permitiu uma melhoria na capacidade de salvar vidas em 

risco, bem como fomentar a sobrevida e a qualidade de vida das pessoas portadoras de 

doença grave. Ao mesmo tempo, o aumento dos recursos físicos e humanos levaram à 

diferenciação e hierarquização das equipas multidisciplinares (MS, 2013c). 

As Unidades de cuidados intensivos são “locais qualificados para assumir a 

responsabilidade integral pelos doentes com disfunções de órgãos, suportando, prevenindo e 

revertendo falências com implicações vitais” (MS, 2003, p.6).   

Este subcapítulo destina-se a caracterizar a estrutura física, recursos físicos, materiais e 

humanos bem como a análise de gestão e produção de cuidados.  

 
 
 
2.2.1. Estrutura, recursos físicos, materiais e humanos 
 

A UCIP2 , integrada no departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, fica 

alocada no primeiro piso, sendo partilhado com os serviços de Urgência Geral, Urgência 

Pediátrica, Bloco Operatório, Cirurgia Ambulatória, Hospital de Dia de Oncologia, 

Anestesiologia, Imagiologia, Análises Clínicas e Patologia Clínica, de acordo com as normas 

em vigor da Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS], da necessidade de 

proximidade com os serviços de apoio (ACSS, 2013). 
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O serviço foi fundado em 2000 e, desde então, tem vindo a ter uma crescente evolução a 

nível de recursos humanos, físicos e materiais. É uma UCI polivalente especializada em 

doentes agudos graves, caracterizada como uma unidade de nível III, em que deve ter 

“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” (MS, 2013c, p.58). Esta tipologia de UCI permite meios de monitorização, 

diagnóstico e terapêutica, proporciona formação e treino em cuidados intensivos, e tem como 

exigência a implementação de programas de controlo de qualidade (ACSS, 2013). 

O serviço de Medicina Intensiva 2 da UHP possui camas de internamento em dois serviços 

distintos, a UCIP2 e a UCISU2, sendo a equipa médica apenas uma. A equipa de enfermagem 

é distinta para cada serviço; no entanto, poderá existir necessidade de entreajuda entre os 

serviços, sendo que os enfermeiros têm competência para exercer funções em ambas as 

Unidades. 

A UCIP2 é composta por 9 camas de cuidados intensivos e 3 camas de cuidados 

intermédios, ajustada à população da área de intervenção e à complexidade do hospital, de 

acordo com o que é recomendado pela ACSS. Porém, com o estado pandémico que 

vivenciámos durante alguns meses, as 12 camas foram ocupadas com pessoas com 

necessidade de cuidados intensivos.  

Durante o estágio existiram várias alterações à dinâmica da Unidade, sendo que 

inicialmente 6 camas eram ocupadas com pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave – 

Coronavírus2 [SARS – Cov2]1, mais conhecido por coronavírus 2019 [COVID19], e, 

posteriormente, todas as 12 camas foram ocupadas com pessoas com esta patologia. 

A nível de espaço físico existem duas salas amplas, abertas em estilo open space, em que 

cada um delas tem 6 camas e um quarto de isolamento em box. Preferencialmente, os doentes 

estão localizados apenas numa sala, contudo, em situações excecionais terão de ser 

redistribuídos pelas duas, como aconteceu durante os meses de dezembro 2020, janeiro,  

fevereiro e março 2021. Existem duas centrais de monitorização que permitem a monitorização 

visual e sonora em tempo real, assegurando uma vigilância da pessoa em situação crítica 

[PSC] e o tratamento atempado. Os dois quartos de isolamento que existem possuem um 

sistema de pressão negativa ou positiva, de acordo com a necessidade, separados com 

acrílicos a fim de permitir a visualização direta da pessoa (ACSS, 2013).  

 

 
1SARS-Cov2 – Severe acute respiratory Syndrome 
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Ambas as salas cumprem os requisitos emanados pela ACSS relativamente à arquitetura e 

elementos construtivos, instalação elétrica, equipamentos técnicos, bem como a presença de 

iluminação natural e proteção solar, iluminação artificial regulável, conforto térmico e acústico, 

bem como áreas com circuitos distintos de limpos e sujos (ACSS, 2013). 

A cada cama está associado material necessário de suporte vital e de manutenção, tais 

como: ventilador de suporte ventilatório; monitor fisiológico conectado a central de 

monitorização que permite monitorizar e avaliar parâmetros ventilatórios, traçado cardíaco, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigénio, pressão arterial, pressão 

venosa central, capnografia, temperatura esofágica, pressão intra-abdominal, pressão 

intracraniana, índice bispectral [BIS], PiCCO (pulse contour cardiac output); bem como material  

de apoio.  

Para complementar, existe material acondicionado numa sala de arrecadação de 

equipamento e material que poderá ser necessário tal como, bombas de nutrição entérica; 

máquinas de oxigenoterapia de alto fluxo; máquinas de terapia de substituição renal; 

pacemaker intra-cavitário, entre outro material. 

A UCIP2 está dividida em vários compartimentos, tais como: sala de reuniões, gabinetes  

médicos, gabinete do diretor clínico, gabinete do enfermeiro gestor, gabinete do secretariado, 1 

casa de banho destinada aos doentes, vestiários dos funcionários, sala de vestiário de 

familiares, copa, sala de sujos, sala de limpos, adufa, sala de armazenamento e preparação de 

terapêutica, arrecadação e sala de armazenamento de consumíveis (com gestão informatizada 

e articulado com o aprovisionamento hospitalar). 

Para complementar, o registo de todos os procedimentos médicos e de enfermagem são 

realizados numa plataforma informática B-ICU care®, ficando disponíveis também no SClinic®. 

Uma particularidade dos monitores e dos ventiladores é que permitem a passagem de dados 

automática em tempo real para a central de monitorização e para o sistema informático. Este 

software informático é prático e intuitivo e permite uma melhoria na qualidade e segurança da 

PSC. 

 

Recursos humanos 

A nível de recursos humanos a UCIP2 é constituída por uma equipa multidisciplinar 

presente fisicamente 24 horas por dia, constituída por 10 médicos, 36 enfermeiros,12 

assistentes operacionais e 2 secretárias clínicas (estas apenas presentes das 8 às 16 horas 

nos dias úteis).  Esta Unidade também tem a colaboração de outros profissionais de saúde, 

entre eles, fisioterapeutas, terapeutas da fala, nutricionista, assistente social, 

cardiopneumologistas, técnicos de imagiologia, psicóloga, bem como médicos de outras 

especialidades.  De ressalvar que as equipas médica, de enfermagem e de assistentes 
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operacionais sofreram algumas alterações durante estes últimos meses, devido à maior ou 

menor afluência de doentes e respetiva complexidade. 
Relativamente à equipa de enfermagem, no final do estágio, dos 36 enfermeiros, 1 exercia 

funções exclusivamente de gestão, 9 eram responsáveis de equipa na ausência do enfermeiro 

gestor e desempenhavam funções de enfermeiros de cuidados gerais e os restantes 26 

enfermeiros tinham função de prestação de cuidados gerais. Do total de enfermeiros, 12 

possuíam o título de enfermeiro especialista – 5 em EMC–PSC, 6 em Enfermagem de 

Reabilitação e 1 em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, sendo que 1 dos 

enfermeiros possui curso de gestão. De acordo com o Parecer nº15/2018 da Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 50% dos profissionais enfermeiros deveriam ser detentores do título de 

especialista em EMC-PSC visto que este tipo de pessoas exige um elevado grau de 

experiência, conhecimento e especificidade, por parte do enfermeiro responsável (OE, 2018b). 

O método de trabalho praticado pelos enfermeiros é o método individual, em que cada um 

se responsabiliza pelos seus doentes numa prestação de cuidados segura e de qualidade, no 

entanto, há sempre um espírito de entreajuda na equipa. 

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

horas), tarde (15:30-24:00 horas) e noite (23:30-8:30 horas). Em condições normais, cada turno 

comporta cinco enfermeiros na prestação direta de cuidados, contudo, vários foram os turnos 

em que teve de se aumentar o número de elementos para 7/8 consoante os doentes que 

estavam internados, mantendo assim os rácios seguros. Na ausência do enfermeiro gestor, os 

responsáveis de equipa do turno anterior avaliavam a situação e geriam da melhor forma o 

rácio da equipa para o turno seguinte. De referir que estes elementos foram nomeados pelo 

enfermeiro gestor tendo em conta o reconhecimento de determinadas competências, tais 

como, dinâmica na equipa, conhecimentos, experiência profissional com doente crítico e 

espírito de liderança. 

De salientar que a UCIP2 integra a Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar, 

constituída por um médico e um enfermeiro da Unidade com vista a dar resposta a qualquer 

situação de urgência e/ou emergência que surja em ambiente hospitalar, de acordo com o 

regulamento da direção geral de saúde [DGS] (DGS, 2010). Esta equipa é composta 

maioritariamente por responsáveis de equipa de enfermagem proativos, dinâmicos, com 

elevado grau de conhecimento na esfera de doente crítico e cuidados intensivos e que 

demonstram através da sua prática serem merecedores de tal posição na equipa. 

A organização dos horários por turno, relativamente aos enfermeiros, não é aleatória, é 

baseada na experiência profissional de cada um em PSC, formação especializada e sabedoria 

clínica de acordo com a complexidade de cada situação, tão reconhecido por Patricia Benner. 
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 O enfermeiro gestor tem um papel preponderante no seio da equipa, promovendo a 

procura incessante pela melhoria da qualidade e na excelência no cuidar. 

 

 

2.2.2 - Análise de gestão e produção de cuidados 
 

 A UCIP2 é um serviço de referência a nível hospitalar pela excelente gestão e produção 

de cuidados que aí se exerce. Após alguns turnos de estágio foi possível comprovar este 

legado. Contribui para isto a excelente equipa de enfermagem e sem dúvida o enfermeiro 

gestor do serviço, tal como refere Dias (2012), o comportamento do enfermeiro gestor está 

diretamente relacionado com a motivação e satisfação da equipa, enfermeiros motivados e 

satisfeitos traduzem melhores resultados. 

De acordo com o relatório de indicadores de qualidade da UCIP2 de 2019, até ao momento 

era o mais atual, este serviço comportava um total de 310 admissões com uma taxa de 

ocupação de 66,1%, com tempo de internamento médio de 7,79 dias. A proveniência destas 

pessoas eram do bloco operatório, urgência e dos diversos serviços hospitalares, sendo que 

24,28% do foro cirúrgico, 5,5% trauma e 70, 22% do foro médico. Os diagnósticos principais da 

PSC que dá entrada nesta Unidade são: pneumonia adquirida na comunidade ou por 

microrganismo não especificado, choque séptico, agudização de insuficiência respiratória 

crónica vigilância pós-operatória e paragem cardiorrespiratória. A taxa de mortalidade na 

UCIP2 foi de 22,9%, adicionada de uma mortalidade hospitalar aos 28 dias de 21,61% (CHUA, 

2019). 

A distribuição dos enfermeiros por turnos já foi referida no ponto anterior, no entanto é de 

ressalvar a importância das dotações seguras de elementos por turno. Assim, podemos aferir 

que a dotação segura dos cuidados de enfermagem à PSC, numa UCI de nível III, de acordo 

com o definido pela Ordem dos Enfermeiros (OE, 2019b), o rácio de enfermeiro/doente de 1:2, 

mas a relação deve ser flexível de acordo com a complexidade dos cuidados a prestar (MS, 

2017b). O objetivo de qualquer serviço é atingir os níveis máximos de excelência no cuidar, 

tendo em conta a segurança e a qualidade dos cuidados, sendo que a UCIP2 não é exceção. 

De forma a calcular a necessidade de horas de trabalho de enfermagem é utilizado um 

instrumento importante na gestão em cuidados intensivos, Therapeutic Intervencion Scoring 

System-28 (TISS-28). Este instrumento permite classificar o tempo necessário de cuidados à 

PSC e relacionar com a gravidade. São avaliados 28 itens traduzidos em intervenções 

terapêuticas e subdivididos em sete categorias: atividades básicas, suporte respiratório, 

suporte cardiovascular, suporte renal, suporte neurológico, suporte metabólico e intervenções 

específicas. Cada ponto atribuído corresponde a 10,6 minutos de trabalho de enfermagem em 
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cada turno de 8 horas (Padilha et al., 2005). Na UCIP2 é avaliado o TISS-28 todos os dias no 

turno da noite, em 2019 a média horária foi de 5,3 horas de cuidados de enfermagem por cada 

8. (CHUA, 2019). 

 

2.3 – ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO DE VMER E PROTEÇÃO CIVIL 

Tivemos oportunidade de realizar um estágio de observação na VMER  com a duração de 

3 turnos, 24 horas, onde realizámos a verificação de todo o material do carro bem como do 

funcionamento do mesmo. Tivemos apenas duas ocorrências, mas deu para perceber a 

dinâmica e a importância do trabalho de equipa não só com os elementos da VMER (médico e 

enfermeiro), mas também com bombeiros, polícia marítima e Instituto Nacional de Socorro a 

Náufragos. Uma das ocorrências foi uma ativação para vítima em PCR a boiar no mar; 

rapidamente saímos da base e dirigimo-nos ao local, onde nos deparámos com um corpo 

dentro de água. Várias são as entidades envolvidas nestas situações e os procedimentos 

legais a ter, nada disto era novidade para nós já que trabalhámos numa ambulância SIV, no 

entanto, há sempre algo a aprender e conhecimentos a adquirir.  

O outro estágio decorreu na Proteção Civil sediada nos Bombeiros, com duração de 3 dias. 

Aqui já tivemos oportunidade de participar mais ativamente nas atividades. Fomos 

acompanhados pelo EEEMC, com um vasto currículo na área da emergência hospitalar e pré-

hospitalar, que nos deu oportunidade de conhecer toda a dinâmica da Proteção Civil, bem 

como todos os elementos que dela dependem. Nos dois primeiros dias participámos em 

reuniões com o Comandante da Proteção Civil, operacionais do quartel e Comandantes dos 

Bombeiros do Algarve para fazer o ponto de situação diário do estado da região a nível 

meteorológico, ocorrências relevantes, fogos e infeções por SARS Cov2. Realizamos uma 

visita ao Hospital de Campanha Arena, na altura já desativado para conhecer como funcionou 

e a sua logística, bem como da prontidão para reabrir, caso necessário. Também realizámos 

uma visita ao atual Centro de Vacinação no Gimnodesportivo de Portimão, cuja função naquela 

altura, ainda não tinha iniciado, participámos e sugerimos algumas modificações estruturais e 

na dinâmica do seu funcionamento. No último dia tivemos oportunidade de participar num 

Exercício de Simulacro de Tsunami com vista a testar a efetividade e o grau de prontidão do 

sistema de alerta de Tsunami na Região do Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares 

Conexos. Este Exercício foi realizado à Escala Nacional e permitiu verificar a prontidão dos 

meios de emergência na chegada aos locais das ocorrências, os sítios seguros e não seguros, 

os alertas à população via rádio, televisão ou sonoros por altifalantes nas regiões, os 

equipamentos necessários neste tipo de situações, quais as comunicações que devem ser 

transmitidas bem como o levantamento em tempo real dos danos graves que poderia causar às 
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diversas regiões. Foi relevante para nós verificar a importância de um EEEMC no seio da 

Proteção Civil, prevendo e antecipando acontecimentos importantes, tal como refere (OE 

2018a), o enfermeiro dinamiza respostas em situações de emergência, exceção e catástrofe. 

 
2.4 - ATIVIDADE MAJOR DESENVOLVIDA NO ESTÁGIO NA UCIP2:  PROJETO DE 
INTERVENÇÃO PROFISSIONAL  
 

A elaboração do Projeto de Intervenção Profissional proporcionou uma consolidação de 

conhecimentos e competências adquiridas no decorrer destes dois anos. Para isso, baseamo-

nos “numa investigação centrada num problema real identificado e na implementação de 

estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.2). 

Para a elaboração do PIP, seguimos como matriz orientadora a metodologia de projeto em 

que é identificado um problema real e definidas estratégias para a resolução do mesmo, tendo 

por base uma “prática fundamentada e baseada em evidência” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, 

p.2).  

Assim, segue-se a fundamentação da problemática da PSC em contexto de manutenção 

do potencial dador de órgãos e tecidos na UCI, bem como as etapas da metodologia do 

projeto: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento e execução e avaliação e 

resultados do mesmo (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

 

2.4.1 -  Problemática: Pessoa em Situação Crítica no contexto da manutenção do po-
tencial dador de órgãos e tecidos na UCI  

 

Em Medicina Intensiva, mais propriamente em UCI, a qualidade e segurança na prestação 

de cuidados vem sendo alvo de atenção por parte dos enfermeiros, sendo o objetivo fulcral a 

excelência no cuidar.  

A procura da qualidade e segurança nos cuidados de saúde são uma das prioridades de 

todos os profissionais de saúde. A Organização Mundial de Saúde define segurança como 

“redução de risco e de danos evitáveis ao mínimo aceitável” (MS, 2017b, p.15). 

As questões relacionadas com segurança e qualidade em doente crítico têm um impacto 

mais significativo, pois acarretam um maior peso a nível social e económico, traduzindo-se, em 

“doentes mais vulneráveis, dependência de suporte vital orgânico, margem terapêutica estreita, 

acessibilidade limitada, equidade na distribuição dos recursos, evidência científica escassa e 

eficiência limitada” (MS, 2017b, p.15). Assim, surge a necessidade de medir e avaliar 

determinados aspetos relacionados com os cuidados de saúde, de acordo com indicadores de 
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qualidade, estes, têm a finalidade de identificar problemas ou situações que possam ser 

corrigidos ou modificados numa perspetiva de melhoria contínua da qualidade e segurança 

(MS, 2017b). 

Em Portugal, em 2001, o Conselho de Enfermagem da OE definiu padrões de qualidade 

dos cuidados de enfermagem, no sentido dos mesmos serem uma linha orientadora e uma 

referência para uma prática profissional de excelência. Com o evoluir da ciência e tecnologia, 

os EEEPSC são reconhecidos como uma mais-valia na segurança dos cuidados à pessoa. 

Assim, o Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico Cirúrgica da Ordem dos 

Enfermeiros, com a aceitação do Regulamento das competências comuns do enfermeiro 

especialista e do Regulamento das competências específicas do EEEPSC, definiu padrões de 

qualidade aos cuidados especializados pelos EEEPSC. 

A PSC também denominado de doente crítico é definido pela OE como “aquela cuja vida 

está ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja 

sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 

2018a, p.19362). A OE também define cuidados de enfermagem à PSC como: 
“cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma ou 
mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e 
permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando 
incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total” (OE, 2018a, p.19362). 

Os cuidados prestados a este tipo de pessoas são intervenções complexas, que exigem 

competências especializadas por parte do enfermeiro, de modo a detetar precocemente 

possíveis complicações e proporcionar cuidados de enfermagem de excelência.  

Os padrões de qualidade inerentes aos cuidados de enfermagem especializados, 

identificados como enunciados descritivos, constituem um instrumento fulcral para definir o 

papel do EEEPSC junto da população e dos outros profissionais.  

Assim, fazendo um paralelismo com a temática do PIP, as sete categorias de enunciados 

descritivos são: 

- Satisfação do cliente – este enunciado é relativo à família/pessoa significativa e não à 

PSC visto esta já não se poder pronunciar. É de extrema importância o envolvimento da 

família/pessoa significativa em todo o processo de doação, de modo a aceitação da morte ser 

menos dolorosa. Alguns autores relatam que a família, ao receber a notícia, não entende o 

porquê de ver o seu familiar vivo, mesmo que em suporte vital e estarem a transmitir-lhe que 

este morreu (Costa, Morais, Machado & Carvalho, 2018). Os EEEPSC são um elo 

preponderante na cadeia de transmissão de más notícias, uma vez que detêm conhecimento e 

possuem competências especializadas nesta área; é de ressalvar a importância da 

complexidade deste tipo de comunicação de forma a ajustar o discurso e estabelecer 

estratégias que melhor se adequem, de forma a minimizar danos inevitáveis. Tal como refere 
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Meleis (2011), os processos de mudança de estados no desenvolvimento da vida, as 

alterações circunstanciais bem como das respostas da família à mudança, remontam-nos para 

uma melhor aceitação e compreensão como uma transição.  

- Promoção da saúde – Nos dias de hoje, o tema doação de órgãos é mais comum, e a 

população mais sensibilizada para este assunto, no entanto, as listas de espera por um dador 

ainda ficam aquém do expectável. Continua a existir uma necessidade de políticas de saúde e 

uma educação contínua para sensibilizar e incentivar as pessoas a serem dadoras. O 

enfermeiro tem um papel de intervenção importante na sensibilização para a doação. 

- Prevenção de complicações – um potencial dador de órgãos/tecidos após ser declarado 

em morte cerebral, existem alterações fisiológicas e hemodinâmicas que se traduzem numa 

tempestade autonómica podendo advir daí complicações e comprometer a viabilidade dos 

órgãos (Finger, Talavedra, Sheridan, Geibel & Dunn, 2016). A PSC em morte cerebral 

necessita de uma manutenção e vigilância rigorosa; portanto, o enfermeiro assume um papel 

preponderante a fim de evitar complicações major que impossibilitem o sucesso da 

doação/transplantação. 

- Bem-estar e autocuidado – na prestação de cuidados de saúde à PSC, o enfermeiro 

implementa as suas intervenções tendo em conta o conhecimento baseado em evidência, a fim 

de proporcionar um bem-estar à pessoa e família. A relação terapêutica/ajuda estabelecida 

entre o enfermeiro e a família é importante, visto ser este profissional a ponte entre os 

intervenientes; 

- Readaptação funcional – a PSC em morte cerebral não terá lugar a readaptação 

funcional, pois é considerada morta; 

- Organização dos cuidados especializados – o enfermeiro maximiza a eficácia na 

organização dos cuidados especializados através da gestão dos cuidados; da avaliação do 

rácio enfermeiro/doente, a fim de assegurar cuidados de excelência ao potencial dador; a 

gestão da necessidade de formação contínua da área da doação e transplantação; a gestão da 

metodologia de trabalho; a otimização nos registos de enfermagem, entre outros cuidados que 

ache pertinente;  

- Prevenção e controlo de infeção associados aos cuidados de saúde [IACS] – as 

IACS ocorrem quando a pessoa durante o internamento adquire uma infeção que não estava 

presente ou em incubação no momento da admissão. A DGS define que para evitar este tipo 

de infeções se cumpram as precauções básicas de controlo de infeção, são elas: colocação do 

doente, higiene das mãos, etiqueta respiratória, utilização de equipamentos de proteção 

individual, descontaminação do equipamento clínico, controlo ambiental, manuseamento de 

roupa, recolha segura de resíduos, práticas seguras na preparação e administração de 

injetáveis e, exposição a agentes microbianos no local de trabalho (DGS, 2013).  De acordo 
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com Lopez-Navidad & Caballero (2006), 60 a 89% das pessoas em morte cerebral adquirem 

infeção, colonização fúngica ou bacteriana de um ou mais órgãos, este estado por si só 

provoca uma alteração do sistema imunitário celular e uma instabilidade hemodinâmica, o que 

torna uma maior predisposição à infeção. Este mesmo autor, recomenda a colheita, para 

culturas, de sangue, urina e secreções brônquicas a fim de despistar qualquer infeção, que 

possa inviabilizar a colheita dos órgãos.  

Para garantir a segurança e qualidade nos cuidados prestados, relativamente à temática 

em questão, o enfermeiro necessita duma atualização permanente dos seus conhecimentos 

baseando assim a sua praxis clínica em evidência científica, em que “Identifica lacunas do 

conhecimento e oportunidades relevantes da investigação (…) Contribui para o conhecimento 

novo e para o desenvolvimento da prática especializada.” (OE, 2019a, p.4749). 

Atendendo ao supracitado, conseguimos constatar que a elaboração de um projeto sobre 

os «Cuidados de Enfermagem ao Potencial dador de órgãos e tecidos na UCI» se enquadra na 

importância da problemática da segurança e qualidade nos cuidados prestados. 

2.4.2 - Diagnóstico de situação  
 

A primeira fase da metodologia de projeto é o diagnóstico de situação, sendo considerada 

a primeira etapa em que o enfermeiro elabora um modelo descritivo baseado em problemas 

identificados tentando resolvê-los através de estratégias (Ruivo et al., 2010). 

Para a elaboração do diagnóstico, devemos realizar uma análise do contexto em que 

estamos inseridos, identificar problemas e as causas do mesmo e, posteriormente, definir-se 

necessidades da população alvo, bem como ações e estratégias a desenvolver de forma a 

implementar medidas solucionáveis (Ruivo et al., 2010). É um processo “dinâmico, no qual a 

caracterização da situação é contínua, permanente e com atualizações constantes” (Ruivo, et 

al., 2010, p.10). Este projeto deve ser exequível e ter a capacidade de proporcionar benefícios 

a longo prazo, não ficando apenas concretizável na gaveta. 

Após a identificação do problema, é possível dar seguimento a todas as outras fases do 

projeto, contribuindo assim para uma melhoria na segurança e qualidade na prestação de 

cuidados. 

A escolha do tema do projeto prende-se com o interesse pessoal na área de PSC, 

nomeadamente doação de órgãos. Foi agendada uma reunião com o Enfermeiro Gestor, 

Enfermeiro Supervisor Clínico e Diretor Clínico onde foi realizada uma entrevista não 

estruturada na qual foi apresentado o tema do projeto e a sua pertinência.  

 
2 SWOT - Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats - Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças 
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Demonstraram interesse pelo tema e validam o projeto considerando a sua relevância, 

para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem. 

Neste projeto participaram os enfermeiros da UCIP2, tendo como critérios de inclusão 

todos os enfermeiros da UCIP2 e como critérios de exclusão todos os enfermeiros que não 

pertencessem à equipa e todos os elementos que não fossem desta classe profissional. 

Os instrumentos de diagnóstico escolhidos para validação da pertinência da temática e 

implementação do projeto foi a entrevista não estruturada, aplicação de um questionário e o 

método de análise de situação SWOT2 (APÊNDICE IV), de acordo com Ruivo et al. (2010), é 

um dos métodos mais úteis. Esta análise SWOT teve como objetivo identificar fatores positivos 

e negativos que podem influenciar o decurso do projeto de intervenção, bem como elaborar 

ações e estratégias para o decurso do mesmo.  

O questionário realizado é subdividido em três partes: caracterização sociodemográfica, 

profissional e académica da amostra, validação da pertinência do projeto e avaliação do 

conhecimento sobre o tema. (APÊNDICE V) 

O tratamento destes dados foi realizado através de análise estatística quantitativa com 

recurso à Microsoft Excel®. 

Durante a aplicação do questionário foram assegurados os aspetos ético legais inerentes à 

investigação, através do pedido de autorização com parecer favorável do Conselho de 

Administração Hospitalar e Comissão de Ética (ANEXO II) e o consentimento informado, para 

aceitação livre e esclarecida do questionário para o estudo (APÊNDICE VI). Garantimos 

sempre o anonimato e a confidencialidade dos dados colhidos, cumprindo os princípios éticos 

inerentes a este tipo de projeto. Tal como refere Nunes (2013), os participantes devem estar 

sempre informados das fases do processo, bem como estar garantido o anonimato e a 

confidencialidade dos dados recolhidos. 

Assim, de uma população de 36 enfermeiros, consentiram, de forma livre e esclarecida, 

participar no estudo 31 enfermeiros - 86% da população (Gráfico 2), dos quais 5 não 

responderam ao questionário, por motivos desconhecidos. 

 

Gráfico 2 – Amostra da população participante do PIP. Fonte – Elaboração própria 
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61%

39%

4 - Género

Feminino Masculino

Trata-se de uma equipa relativamente jovem em que a maioria se encontra entre os 30 e 

os 39 anos, sendo a média de idades da amostra de 37, 2 anos (Gráfico 3). Quanto ao género, 

61% da amostra é do género feminino e 39% é do género masculino (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto à idade. Fonte – Elaboração própria 
Gráfico 4 – Caracterização da amostra quanto ao Género. Fonte – Elaboração própria 

 

Quanto à experiência profissional, verificamos que 59% dos participantes, mais de metade, 

tem entre 10 e 14 anos de atividade em contexto de trabalho (Gráfico 5), sendo que apenas 5% 

tem até 4 anos de experiência, um número relativamente baixo, o que podemos aferir aqui, que 

é necessária experiência profissional para se prestar cuidados diferenciados à PSC numa UCI.  

 

 

Gráfico 5 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional em anos. Fonte – 

Elaboração própria 

Quanto à experiência em UCI, 13% apresenta mais de 15 anos e 39% entre 10 e 14 anos, 

ou seja, 52% da amostra tem mais de 10 anos de serviço em UCI, o que denota que os 

elementos desta equipa possuem uma vasta experiência nesta área, que se traduz na 
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qualidade dos cuidados prestados. Segundo Benner (2001), os enfermeiros encontram-se 

numa fase considerada essencial de aquisição e consolidação de competências. 

 

Gráfico 6 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional em Unidade de Cuidados 

Intensivos, em anos. Fonte – Elaboração própria 

Quanto às habilitações académicas (Gráfico 7), 51% dos inquiridos possui apenas 

Licenciatura em Enfermagem, 13% tem pós-graduação nas áreas de gestão, doente crítico e 

cuidados intensivos (Gráfico 8), 10% possui mestrado na área de EMC-PSC, (3 elementos); 6 

enfermeiros têm especialidade na área de Enfermagem de Reabilitação e 1 enfermeiro com 

Especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, o que perfaz 26% 

(Gráfico 8). Assim, podemos aferir que esta equipa possui rácios acima da média dos serviços 

em relação a enfermeiros especialistas e Mestres. 

 

Gráfico 7 – Caracterização da amostra quanto às habilitações académicas. Fonte – Elaboração própria 

35%

13%

39%

13%

Experiência em Unidade de Cuidados 
Intensivos (anos)

0-4 anos 5-9 anos 10-14 anos ≥ 15 anos

51%

13%

26%

10%

Habilitações académicas

Licenciatura Pós graduação Especialidade

Mestrado Doutoramento



 
 

 
nov-21 | Página 56 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 

 

Gráfico 8 – Caracterização da amostra quanto à área de especialização. Fonte – Elaboração 

própria 

Seguidamente, mostram-se os resultados obtidos na segunda parte do questionário, no 

que se refere à validação da pertinência do tema em estudo (Tabela 2).  

Questão Sim Não 
1 - Formação na área de doação de órgãos 26% 74% 

2 - Conhecimento de norma ou protocolo 
da instituição 

68% 32% 

3 - Pertinência de um protocolo ou norma 100% 0% 

4 - Pertinência de formação 100% 0% 

5 - Preparação para prestar cuidados a um 
potencial dador 

80% 20% 

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

 Na primeira questão, formação na área de doação de órgãos/tecidos, 74% dos inquiridos 

referiram que não possuíam e 26% assinalaram afirmativamente. 

Quando questionados se tinham conhecimento de alguma norma ou protocolo institucional 

sobre o tema, 68% dos enfermeiros responderam «Sim», sendo que 32% respondeu «Não». 

Existe na Instituição uma norma hospitalar médica sobre alguns procedimentos a realizar numa 

situação de doação de órgãos/tecidos, no entanto, não existe uma norma ou protocolo de 

enfermagem referente a este tema no serviço. 

Quando questionados acerca da pertinência da realização de um protocolo específico 

sobre a manutenção do potencial dador de órgãos/tecidos e sobre a realização de formação 

em serviço, o «Sim» foi unânime, com 100% de respostas. 
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Em relação à questão sobre se os enfermeiros estão preparados a nível teórico-prático 

para prestar cuidados de manutenção a potenciais dadores de órgãos/tecidos, 80% referiram  

«Sim», sendo apenas 20% os que disseram «Não».  

Seguidamente, encontram-se expostos os resultados obtidos da última parte do 

questionário (Tabela 3), que se refere à avaliação do conhecimento no processo de 

manutenção do potencial dador de órgãos/tecidos na UCI; as respostas corretas estão no 

apêndice VII deste relatório.  

 

Questão Verdadeiro Falso 

1 – Em relação à lei portuguesa pode dar-se início ao processo de 
doação de órgãos e tecidos sem o consentimento da família 

90% 10% 

2 – A morte cerebral gera um padrão hemodinâmico próprio de 
desregulação consecutiva em resultado da perda de aferências centrais, 
principalmente para o sistema cardiovascular, renal e o eixo hipotálamo-

hipofisário 

100% 0% 

3 – Uma das contra-indicações absolutas para a doação de órgãos e 
tecidos é um quadro de intoxicação por monóxido de carbono 

35% 65% 

4 – Num doente em morte cerebral, os parâmetros vitais básicos devem 
estar entre os valores: pressão arterial média (70-110 mmHg); frequência 

cardíaca (70-100mmHg; pressão venosa central (6-8mmHg) 

55% 45% 

5 – Uma das complicações críticas mais comuns de um dador em morte 
cerebral é a diabetes insipida central, provocada pela ausência da 
hormona antidiurética produzida no eixo hipotálamo-hipofisário 

90% 10% 

6 – O diagnóstico de morte cerebral comprova-se através da realização 
de três conjuntos de provas, com intervalo adequado à situação clínica 

e idade. O intervalo entre provas, em adultos, pode variar entre um 
mínimo de duas horas e vinte e quatro horas ou mais. 

39% 61% 

Tabela 3 – Resultados da terceira parte do questionário. Fonte: elaboração própria 

 

Quanto à primeira questão, 90% responderam que era «Verdadeiro» e apenas 10% que 

era «Falsa», a resposta correta é a da maioria. Segundo a legislação do nosso país, todos 

somos considerados possíveis dadores pós-morte, exceto se manifestarmos recusa à dádiva, 

através da inscrição no RENNDA. 
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A segunda questão suscitou algumas dúvidas na discussão pós questionário, visto que 

todos os elementos responderam como «Verdadeiro» à afirmação, no entanto a resposta é 

«Falsa», pois a morte cerebral gera um padrão próprio de desregulação principalmente para o 

sistema cardiovascular, respiratório, baro e quimiorrecetores e eixo hipotálamo-hipofisário. A 

afirmação complementa o sistema renal que é importante, mas não um dos principais. 

Quanto à questão contraindicações absolutas para a doação de órgãos/tecidos em caso de 

intoxicação por monóxido de carbono, 35% dos enfermeiros responderam «Verdadeiro», sendo 

que 65% responderam «Falso». Esta afirmação é, de facto «Falsa», sendo que mais de 

metade tinha conhecimento sobre este conteúdo.  

As respostas sobre os valores dos parâmetros vitais ideais para pessoas em morte 

cerebral, são muito idênticas, podendo afirmar que 45% da equipa não tem conhecimento 

adquirido sobre estes valores. 

Quanto à questão 5, nesta resposta 90% dos inquiridos respondeu corretamente, o que 

permite afirmar-se que os enfermeiros desta equipa têm conhecimento que a diabetes insípida 

central é uma das complicações inerentes à morte cerebral. 

Por último, 61% dos enfermeiros respondeu corretamente e 39% de forma incorreta à 

questão final. Esta afirmação poderia gerar alguma discussão pelo facto de referir que é 

necessário três conjuntos de provas para comprovar o quadro clínico de morte cerebral; no 

entanto, segundo a Ordem dos Médicos em 1994, está descrito que são necessárias pelo 

menos duas provas, podendo ser eventualmente preciso mais, mas na grande maioria dos 

casos são duas (MS, 1994c). 

De acordo com os resultados obtidos nas respostas ao questionário, conseguimos verificar 

que apesar de algumas respostas incorretas, existe um interesse de toda a equipa no que 

concerne a este tema, bem como da importância da implementação de uma norma hospitalar 

que norteie os procedimentos inerentes ao processo de doação de órgãos. 

Considerando a importância deste tema no seio da equipa, e de acordo com os resultados 

obtidos a partir dos instrumentos de diagnóstico, foi definido como problema: a inexistência de 

uma norma hospitalar sobre as intervenções de enfermagem e os procedimentos inerentes ao 

processo de doação; um défice na formação em serviço na área de manutenção do potencial 

dador, com vista à aquisição e consolidação de conhecimentos; e uma ausência de registos 

informáticos direcionados para o dador. De acordo, com as necessidades identificadas, 

seguem-se os objetivos. 
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2.4.3 Definição de objetivos 

 
A segunda etapa de Metodologia de Projeto é a definição de objetivos, estes devem ser 

elaborados de acordo com conhecimentos e capacidades a adquirir, sendo que determinam 

competências amplas e complexas (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). De acordo com os 

problemas identificados deve ser definido um objetivo geral que abrange a globalidade do 

projeto e objetivos específicos. 

Os objetivos do projeto devem ser “claros, de linguagem precisa e concisa; em número 

reduzido; reutilizáveis; mensuráveis em termos de qualidade, quantidade e duração.” (Ruivo et 

al., 2010, p.19). 

Assim, tendo em conta os problemas e necessidades identificadas no primeiro ponto de 

Metodologia de Projeto, diagnóstico de situação, foi definido como objetivo geral do projeto: 

 -      Contribuir para uma prestação segura de cuidados de enfermagem ao potencial dador de 

órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos. 

Como objetivos específicos, definimos: 

- Aprofundar conhecimentos sobre o tema; 

- Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem na 

manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos; 

- Elaborar uma proposta de norma de cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e 

tecidos; 

- Construir uma proposta de registo de cuidados de enfermagem relacionadas com a norma 

para a aplicação informática B-ICU Care®; 

- Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem na manutenção do potencial 

dador de órgãos e tecidos e divulgação dos instrumentos desenvolvidos no âmbito do projeto. 

 

2.4.4 Planeamento e execução  
 

As fases do planeamento e execução correspondem à terceira e quarta fases da 

Metodologia de Projeto; decidimos agrupar estas duas etapas num só ponto por estarem 

interligadas entre si. Na fase do planeamento os investigadores fazem um levantamento dos 

recursos materiais e humanos necessários, planeiam atividades e estratégias a desenvolver, 

definem métodos e técnicas de pesquisa, bem como elaboram um cronograma com vista a 

definirem datas de início e términus das atividades (Ruivo et al., 2010). 

Na fase de execução é colocado em prática tudo o que foi delineado, em que o 

planeamento no papel passa à ação (Ruivo et al., 2010). Nesta etapa, os dados colhidos são 
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analisados, com vista à resolução dos problemas identificados inicialmente, para 

posteriormente serem explanados e avaliados na última fase (Ruivo et al., 2010). Segunda 

estas autoras, na fase de execução “são esperados muitos resultados, nomeadamente, em 

termos de aprendizagem, resolução de problemas e desenvolvimento de competências.” 

(Ruivo et al., 2010, p.24). 

A elaboração e a execução de um projeto estão intrinsecamente relacionadas a um 

processo de investigação e, de acordo com Meleis (2011), podemos aferir que existe uma 

mudança, uma transição, ou seja, um processo de desenvolvimento transacional em que o 

indivíduo percorre um caminho desde o planeamento até à execução do projeto, adquirindo 

conhecimento e competências. 

Nas três primeiras semanas na UCI, elaborámos um projeto de estágio que tinha como 

objetivo delinear um percurso a seguir, através de um plano de aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas de enfermeiro especialista à pessoa em situação crítica e 

de Mestre (APÊNDICE I). Foi este projeto que serviu como guia orientador neste percurso 

inicial. Seguidamente, planeámos um Projeto de Intervenção Profissional (APÊNDICE II) na 

UCIP2, com a validação do enfermeiro supervisor clínico e gestor do serviço, docente 

orientadora e diretor clínico. Elaborámos um cronograma (APÊNDICE VIII) que definia as 

atividades a desenvolver, bem como a calendarização das diferentes fases da Metodologia do 

Projeto. Este cronograma sofreu algumas alterações ao longo do estágio, uma vez que houve 

necessidade de reajustamento de datas, pela interrupção do período de estágio pelo CHUA, de 

18 de janeiro a 14 de fevereiro de 2021, pelo agravamento do estado pandémico do país, bem 

como pela dificuldade na concretização em tempo útil da realização do relatório, motivado pelo 

aumento de carga horária laboral.  

Para a realização de trabalhos académicos de investigação, é necessário efetuar um 

pedido formal às instituições, sendo que “tem de estar devidamente autorizado (...) por quem 

tem a responsabilidade e a representação da organização” (Nunes, 2013, p.14). Assim, a 

proposta do PIP foi submetida ao Centro de Formação, Investigação e Conhecimento do 

CHUA, no início de fevereiro, bem como todos os documentos legalmente impostos, tendo um 

parecer favorável por parte da Comissão de Ética a 11 de março e posterior aprovação pelo 

Conselho de Administração a 31 de março de 2021 (APÊNDICE II e ANEXO II). 

Assim, com base nos objetivos específicos planeados, explanamos as respetivas 

atividades e estratégias e recursos utilizados.  
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Objetivo 1 – Aprofundar conhecimentos sobre o tema 

 

Estratégias e atividades planeadas: 

- Pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas sobre cuidados de enfermagem ao 

potencial dador de órgãos e tecidos; 

- Pesquisa da legislação em vigor sobre transplantação e doação de órgãos e tecidos; 

- Elaboração de revisão integrativa da literatura. 

Recursos humanos: Docente orientadora. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador, bibliografia pesquisada em bases de da-

dos científicas e legislação relativa à doação e transplantação de órgãos/tecidos. 

Considerámos pertinente a realização duma revisão integrativa da literatura sobre o tema 

«Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos» (APÊNDICE III), com vista 

a aprofundar os conhecimentos acerca desta temática. 

A prática baseada na evidência [PBE] é uma abordagem cada vez mais utilizada entre os 

profissionais de saúde, pois permite dar resposta a questões que surgem no contexto da 

prática clínica. A elaboração destas questões é o pilar basilar do pensamento crítico e reflexivo 

do enfermeiro, pois surge pela identificação de uma necessidade no cuidar. O objetivo principal 

da PBE é melhorar a prestação de cuidados à pessoa, combinando o saber teórico e a 

experiência clínica de cada um de nós (Sousa et al., 2018).  

Para a realização da pergunta de pesquisa, recorreu-se à metodologia PICOD – 

Participantes (P) – Enfermeiros que prestam cuidados a potenciais dadores de órgãos e 

tecidos; Intervenção (I) – Conhecimento dos Enfermeiros; Comparação (C) – não aplicável, 

Outcomes (O) – prestação segura de cuidados de enfermagem, Desenho (D) – Englobados 

estudos qualitativos e quantitativos publicados entre 2016-2020, e que possuíssem texto 

integral (Sousa et al., 2018). O sucesso e a pertinência da revisão dependem da questão de 

investigação formulada, por isso é importante que o enfermeiro analise a temática em questão 

e extraia daí a melhor pergunta de pesquisa. Assim, elaborou-se a seguinte questão de 

investigação: Qual o conhecimento dos enfermeiros na prestação de cuidados de enfermagem 

na manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos? 

O acesso aos estudos foi obtido através da pesquisa com recurso às bases de dados 

científica da EBSCO Host Web: CINAHL Complete, MEDLINE Complete e MedicLatina, com a 

combinação dos Descritores em Ciências da Saúde e operadores boleanos: Nursing care AND 

Organ donation AND Brain death NOT Pediatric. 

A pesquisa foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2021, recorrendo ao friso cronológico 

de 2016-2020, ao limitador linguístico de artigos em língua portuguesa e inglesa e texto 

completo, como critérios de inclusão definimos todos os enfermeiros que trabalhassem 
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diretamente com potenciais dadores de órgãos e tecidos e como critérios de exclusão, todos os 

enfermeiros que trabalhassem diretamente com potenciais dadores de órgãos e tecidos em 

idade pediátrica. 

Ao realizar a pesquisa com as palavras-chave selecionadas foram abrangidos cento e 

quarenta e quatro artigos, seguidamente foram aplicados limitadores de pesquisa temporais, 

linguísticos e texto completo obtendo-se trinta e seis artigos. Destes, após leitura de título e 

resumo, excluíram-se vinte e três, obtendo-se treze artigos para leitura integral. Numa última 

fase, foram selecionados sete artigos para a elaboração desta revisão integrativa.  

Este processo de seleção seguiu os princípios do modelo PRISMA – Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta.Analyses, que se encontra apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma PRISMA de identificação e seleção dos estudos. Fonte: Elaboração própria 
adaptado de JBI, 2020. 

De forma a testar a credibilidade dos estudos, foram aplicados dois instrumentos de 

avaliação de acordo com a classificação de Joanna Briggs Institute [JBI] (JBI, 2020). 

Na Tabela 4 encontram-se explanados todos os artigos selecionados com os respetivos 

autores, método, grau de recomendação e nível de evidência da JBI (JBI, 2013; JBI, 2014). 
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Assim, podemos aferir que a qualidade metodológica é considerada alta para todos os estudos 

com o grau de recomendação A- strong. Relativamente ao nível de evidência identificado, 

constatámos a existência de uma variedade de desenhos, no entanto, todos apresentavam 

conteúdo relevante para esta revisão, motivo pelo qual não foi excluído nenhum. 

 

Tabela 4 - Nível de evidência e grau de recomendação pelo método FAME. Fonte elaboração própria, 
adaptado de JBI 2013 e JBI 2014. 

Após a análise minuciosa de cada um dos artigos, constatámos a presença de duas 

categorias: a primeira relacionada com os obstáculos inerentes ao processo de manutenção e 

doação de órgãos e tecidos, e a segunda relacionada aos cuidados de enfermagem ao 

potencial dador de órgãos e tecidos.  
Os cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos requerem uma 

abordagem de uma equipa multidisciplinar, tendo o EEEMC-PSC um papel preponderante em 

todo o processo. 

 
Artigo 

 
Autores 

Grau de 
recomendação 

JBI 2014 

Nível de 
Evidência 
JBI 2013 

 
Método 

 
A1 

 (2016) A  

Nível 4.c 

Estudo observacional 
descritivo 

 
A2 

 
  

(2019) 

 

A 

 

Nível 3.e 

Estudo observacional - 
desenho analítico sem 

grupo de controlo 

 
A3 

  

(2018) 

 

A 

 

Nível 4.c 

Estudo observacional -
descritivo exploratório 

 
 

A4 

  

(2019) 

 

A 

 

Nível 4.d 

Estudo observacional 
descritivo 

Estudo de caso 

 
A5 

  

(2017) 

 

A 

 

Nível 4.a 

Revisão integrativa de 
estudos descritivos 

 
 

A6 

  

(2018) 

 

A 

 

Nível 4.a 

 

Revisão integrativa de 
estudos descritivos 

 
A7 

  

(2018) 

 

A 

 

Nível 4.c 

Estudo observacional 
sustentado na Teoria 

Fundamentada de 
Dados 
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A identificação e o reconhecimento precoce de morte cerebral é o ponto de partida para o 

início de todo o processo de doação e transplantação; no entanto, é notório nos estudos 

recentes (Costa et al., 2018; Silva et al, 2017), que a percentagem de processos abertos e 

concluídos apresenta alguma discrepância, daí, podermos aferir que alguns profissionais de 

saúde, nomeadamente os enfermeiros, podem identificar deficientemente os utentes (Costa et 

al., 2018), não estando despertos para o reconhecimento atempado destas pessoas.  
É importante referir que todas as equipas que lidem diretamente com possíveis dadores 

devem ter formação diferenciada nesta área, de modo a ficarem capacitados para lidar com 

este tipo de situações, e assim, evitar a perda desnecessária de um potencial dador. O 

sucesso da efetivação da doação de órgãos e tecidos é diretamente proporcional a uma 

identificação correta e precoce (Costa et al., 2018). 

Existe uma dificuldade crescente em gerir os cuidados de enfermagem de forma segura e 

de qualidade, devido à escassez de recursos humanos, materiais e físicos (Magalhães et al., 

2019; Haore et al., 2019; Silva et al., 2017). Magalhães et al. (2019), refere que os enfermeiros 

apresentam níveis elevados de stress por se sentirem muitas vezes incapazes de prestar 

cuidados de excelência à pessoa, ficando com um sentimento de culpa por não terem 

capacidade de fazer mais e melhor. 

Vários investigadores pesquisaram sobre emoções, sentimentos, motivação e conflitos 

éticos dos enfermeiros relativamente ao processo de doação de órgãos e tecidos, tendo 

chegado à conclusão que estes geram algum conflito, pois existem, em algumas populações 

com culturas diferentes, a falta de compreensão e de literacia no processo de manutenção de 

dador, o que reflete nos cuidados prestados pelos profissionais. Pode destacar-se esta 

temática em algumas entrevistas dos artigos analisados em que os enfermeiros relatam, “por 

que fica tanto enfermeiro em cima, se esse paciente já está morto.” (…) ”Muitas vezes eles 

falam que não vão cuidar de um paciente morto se eles têm 5 vivos aqui na frente precisando 

ser entubado, puncionado.” (Magalhães et al., 2019, p.112); “Percebi essa falta de cuidado com 

os pacientes em morte cerebral (…) Uma explicação para esta situação é a relutância das 

enfermeiras em despender tanto tempo e esforços em pacientes em morte cerebral.” 

(Magalhães et al., 2018, p.8).  Através destes relatos podemos aferir que ainda existe uma 

incompreensão da morte cerebral por parte dos enfermeiros, o que se reflete na prestação de 

cuidados deficitária em algumas situações, ou seja, há dificuldade na aceitação de cuidar um 

ser considerado morto (Costa et al., 2018); sentimentos de frustração, tristeza, angústia e 

desmotivação por não conseguirem fazer mais por aquela pessoa (Magalhães et al., 2018). Os 

enfermeiros reconhecem que se houver uma mudança de mentalidades através do incentivo, 

da motivação, do investimento na área de formação, que poderá existir uma alteração na 

conceção dos cuidados e atitudes dos profissionais no processo de cuidar os potenciais 
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dadores de órgãos (Costa et al., 2018; (Magalhães et al., 2018; Magalhães et al., 2019; Silva et 

al., 2017). 

De realçar que profissionais motivados são a chave para o sucesso, ou seja, se houver 

motivação para cuidar os potenciais dadores de órgãos em morte cerebral certamente que todo 

o processo tem mais probabilidade de ter êxito (Magalhães et al., 2018). 

Dos artigos analisados há a salientar o papel fundamental da família em todo o processo 

de doação. De referir que dos sete estudos, seis são do Brasil, em que é a família que tem a 

última palavra na tomada de decisão da doação, e um deles é da Polónia (Haore et al., 2019) 

em que, tal como em Portugal, a família é envolvida em todo o processo, no entanto, a tomada 

de decisão final é dos clínicos. De acordo com a lei portuguesa, toda a pessoa é potencial 

dadora de órgãos, excetuando quando manifesta, junto do Ministério da Saúde, a qualidade de 

não dador.  

Alguns investigadores relatam que a família, ao receber a notícia, não compreende o 

porquê do seu familiar estar em morte cerebral se o conseguem ver vivo. É difícil os familiares 

aceitarem a morte e, efetivamente, despedirem-se, quando veem a pessoa a respirar, mesmo 

que em suporte vital do ventilador e um traçado cardíaco num monitor. É da responsabilidade 

da equipa, nomeadamente do enfermeiro, fazer o acolhimento à família bem como o 

acompanhamento em todo o processo. Como refere Meleis (2011), o enfermeiro tem um papel 

de apoiar a família/pessoa significativa, a vivenciar o processo de transição da melhor maneira 

possível, permitindo que esta passagem não seja tão dolorosa. De destacar que existe uma 

dificuldade nesta área de atuação, pois os enfermeiros referem a necessidade de 

implementação de formação, com vista a melhorar as técnicas de comunicação de más 

notícias (Costa et al., 2018; Magalhães et al., 2019). A complexidade deste tema gera uma 

dicotomia de pensamentos e de atitudes perante os enfermeiros, uma vez que o 

comportamento de cada um vai mais além do saber fazer, implica o saber ser e o saber estar. 

Evidencia-se em vários estudos a relevância dos cuidados especializados e 

individualizados ao potencial dador de órgãos e tecidos. Os enfermeiros são os principais 

responsáveis em relação ao reconhecimento precoce de morte cerebral, abordagem à família e 

manutenção de dador (Vesco et al., 2016, Costa et al., 2018, Magalhães et al. 2019). Releva-

se a importância do conhecimento dos enfermeiros para cuidar deste tipo de pessoas, pois o 

sucesso da doação depende de um processo dinâmico realizado através de etapas interligadas 

(Vesco et al., 2016). 

O reconhecimento tardio de morte cerebral pode colocar em causa todo o processo de 

doação, ou seja, uma pessoa que não seja identificada de forma correta em tempo útil, pode 

desenvolver complicações em que já não seja viável ser dador, tais como infeções ou úlceras 

de pressão (Vesco et al., 2016; Magalhães et al., 2019). 
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Os cuidados de enfermagem primordiais a serem prestados na manutenção do potencial 

dador estão relacionados com alterações fisiológicas decorrentes da morte cerebral, entre as 

quais hipo/hipertensão, hipo/hiperglicémia, hipo/hipertermia, infeções e úlceras (Vesco et al., 

2016). 

Para que todo o processo de doação de órgãos e tecidos tenha sucesso, é essencial que 

os cuidados de manutenção ao potencial dador sejam seguros e de qualidade. Assim, de 

acordo com os artigos analisados podemos aferir que os principais cuidados a ter são: 

monitorizar a pessoa tendo por base uma estabilidade hemodinâmica; monitorizar a 

temperatura corporal, prevenindo a hipotermia e hipertermia; monitorizar o balanço 

hidroeletrolítico; monitorizar as alterações hematológicas, como hemorragias ou petéquias; 

avaliar a necessidade de transfusões sanguíneas; monitorizar glicémias; avaliar a necessidade 

de nutrição ou suspensão da mesma; prevenir infeções através dos cuidados de higiene 

corporal, cuidados ao tubo endotraqueal, troca regular de pensos, avaliação de locais de 

inserção de cateteres; prevenir úlceras por pressão; prevenir problemas na córnea; realizar 

regularmente exames laboratoriais, como gasometrias, hemoculturas, uroculturas e posterior 

interpretação; avaliar a necessidade de antibioterapia e preparar e administrar terapêutica. 

Todos estes cuidados permitem uma homeostasia do potencial dador e, consequentemente, o 

sucesso de todo o processo doação/transplantação. 

Após a análise da mais recente evidência científica e reflexão sobre a temática, podemos 

concluir que o enfermeiro tem um papel fundamental em todo o processo de doação de 

órgãos/tecidos, em que o reconhecimento precoce, manutenção de dador e o acolhimento à 

família são diretamente proporcionais à segurança e qualidade dos órgãos a transplantar. 

Assim, podemos aferir que os enfermeiros detêm um conhecimento parcial ou deficitário 

em relação aos cuidados a prestar ao potencial dador e família, daí haver a necessidade de 

formação nesta área. Deste modo, podemos salientar que os enfermeiros devem desenvolver 

competências técnico-científicas e humanas para a prestação de cuidados ao potencial dador e 

sua família, pois só assim podemos atingir a excelência no cuidar. 

 
 
Objetivo 2 - Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem 

na manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos 

 

Estratégias e atividades planeadas: 

- Transcrição do instrumento de colheita de dados via informática (APÊNDICE IX); 

- Divulgação do instrumento de avaliação pela equipa de enfermagem da UCIP2, através 

do link de acesso no correio eletrónico; 
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- Solicitação da colaboração da equipa de enfermagem no preenchimento do instrumen-

to; 

- Extração dos resultados do preenchimento do instrumento e posterior elaboração gráfi-

ca com base nos resultados obtidos através do instrumento de avaliação (APÊNDICE X); 

- Análise dos resultados obtidos. 

Recursos humanos: docente orientadora, enfermeiro gestor, equipa de enfermagem da 

UCIP2. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador, bibliografia pesquisada em bases de da-

dos científicas e legislação relativa à doação e transplantação de órgãos/tecidos. 

 

Objetivo 3 - Elaborar uma proposta de norma de cuidados de enfermagem ao potencial 

dador de órgãos e tecidos 

 

Estratégias e atividades planeadas: 

- Reunião com o enfermeiro gestor e docente orientadora; 

- Consulta de bibliografia sobre transplantação e doação de órgãos e tecidos, bem como 

da legislação existente; 

- Realização de uma revisão integrativa da literatura sobre Cuidados de enfermagem ao 

potencial dador de órgãos e tecidos; 

- Análise da norma hospitalar médica sobre doação de órgãos e tecidos em vigor na 

instituição; 

- Elaboração da proposta da norma hospitalar de enfermagem sobre intervenções de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos/tecidos; 

- Discussão da proposta com enfermeiro gestor, docente orientadora e alguns elementos 

da equipa; 

- Revisão da proposta de norma, de acordo com as indicações do grupo de trabalho; 

- Elaboração da proposta final de atualização da norma hospitalar de procedimentos de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos (APÊNDICE XI). 

Recursos humanos: docente orientadora, enfermeiro gestor, alguns elementos da equipa 

de enfermagem da UCIP2. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador, bibliografia pesquisada em bases de da-

dos científicas e legislação relativa à doação e transplantação de órgãos/tecidos; intranet do 

CHUA. 
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Objetivo 4 - Construir uma proposta de registo de cuidados de enfermagem relacionadas 

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

 

Estratégias e atividades planeadas: 

- Elaboração da proposta para registo clínico informatizado no sistema B-ICU.Care® 

(APÊNDICE XII); 

- Discussão da proposta com o enfermeiro gestor e a docente orientadora; 

- Pedido de colaboração dos enfermeiros da equipa de enfermagem da UCIP2 na revisão 

da proposta de registo clínico; 

- Revisão da proposta, após orientações da equipa e do enfermeiro gestor; 

Recursos humanos: Enfermeiros da UCIP2, enfermeiro gestor, docente orientadora. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador, bibliografia pesquisada em bases de da-

dos científicas e legislação relativa à doação e transplantação de órgãos/tecidos; intranet do 

CHUA. 

 

Objetivo 5 - Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem na 

manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos e, divulgação dos instrumentos 

desenvolvidos no âmbito do projeto 

 

Estratégias e atividades planeadas: 

- Planeamento da sessão de formação e divulgação dos instrumentos desenvolvidos no 

projeto – proposta de norma e registo clínico;  

- Elaboração de um plano de sessão para a sessão formativa (APÊNDICE XIII);  

- Elaboração da apresentação da sessão de formação (APÊNDICE XIV);  

- Agendamento e divulgação da calendarização da sessão de formação para as equipas da 

UCISU2 e UCIP2 (APÊNDICE XV);  

- Apresentação da sessão de formação às equipas; 

- Elaboração e aplicação de questionário de avaliação da sessão de formação na aplicação 

do Google Forms® (APÊNDICE  XVI). 

Recursos humanos: Enfermeiros da UCIP2 e UCISU2, enfermeiro gestor, docente 

orientadora, responsáveis pela formação em serviço. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador, videoprojector, televisão, bibliografia pes-

quisada em bases de dados científicas e legislação relativa à doação e transplantação de ór-

gãos/tecidos; intranet do CHUA. 
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2.4.5. Avaliação e Divulgação dos resultados 
 

A Avaliação é a quinta etapa da Metodologia de Projeto, é um processo dinâmico e 

complexo, que exige uma análise e reflexão das atividades desenvolvidas, onde se efetua a 

comparação dos objetivos traçados inicialmente e as metas atingidas (Ruivo et al., 2010). A 

divulgação dos resultados emerge de todo o processo que teve início com o diagnóstico de 

situação até à análise e avaliação dos mesmos. 

Seguidamente, apresentamos a análise e reflexão das atividades e estratégias planeadas 

através de indicadores de avaliação definidos para cada objetivo. 

 

Objetivo 1 – Aprofundar conhecimentos sobre o tema 

 

Indicador de avaliação: Realização da revisão integrativa da literatura e posterior 

publicação em revista científica. 

Uma revisão integrativa permite sintetizar resultados obtidos em pesquisas bibliográficas; 

são métodos que possibilitam reunir o melhor conhecimento produzido sobre determinado 

assunto. Assim, a realização da revisão integrativa da literatura sobre os «Cuidados de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos» permitiu adquirir conhecimentos e 

habilidades necessárias que serviram de base para este projeto. Uma revisão é um processo 

desafiador para os enfermeiros, possibilitando momentos de análise e reflexão sobre 

determinado tema. Assim, este objetivo proposto foi conseguido na sua plenitude.  

A divulgação dos resultados é a última fase da Metodologia de Projeto, em que estes são 

apresentados através de reuniões entre equipas, conferências, congressos, publicação de 

artigos científicos em revistas científicas ou na elaboração de relatórios (Ruivo et al., 2010). 

Esta última é uma experiência que proporciona conhecimentos e permite a aquisição de 

competências profissionais e académicas, sendo motivador para que outros sigam os mesmos 

passos (Larrabee, 2011). O resumo da revisão integrativa realizada foi enviado para uma 

revista científica para posterior publicação, sendo que o presente Relatório e discussão pública 

serão publicados em Repositório Universitário como meio de divulgação e partilha de 

conhecimento desta temática. 

 
Objetivo 2 - Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem 

na manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos 

 

Indicador de avaliação: Resultados obtidos através do preenchimento da terceira parte do 

instrumento de avaliação acerca do nível de conhecimento que os enfermeiros apresentam. 
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Este objetivo teve início com a construção de um instrumento de diagnóstico, para avaliar o 

grau de conhecimento que os enfermeiros da UCIP2 detinham sobre o tema da doação de 

órgãos e tecidos numa UCI. Após a análise das respostas aos questionários concluímos que 

havia necessidade de aquisição de conhecimentos nalgumas vertentes da temática, visto 

surgirem respostas incorretas no que respeita à prestação de cuidados direta ou indiretamente 

aos possíveis dadores. A equipa foi informada destes resultados e mostrou-se recetiva a novas 

iniciativas e aquisição de novos saberes. Posto isto, o objetivo foi cumprido na sua totalidade.  

 

Objetivo 3 - Elaborar uma proposta de norma de cuidados de enfermagem ao potencial 

dador de órgãos e tecidos 

 

Indicador de avaliação: Apresentação da proposta final de norma hospitalar de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos/tecidos na UCI. 

Após reunião com o enfermeiro gestor, docente orientadora e recolha de opiniões de vários 

enfermeiros da equipa, decidimos elaborar uma proposta de norma hospitalar de enfermagem 

sobre as intervenções de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na UCI; durante 

a sua elaboração foi sofrendo várias revisões e posteriores alterações. A proposta final ficou a 

aguardar a revisão pela enfermeira supervisora responsável pelo departamento de formação e 

investigação; no entanto, a recetividade desta foi positiva e elogiada a iniciativa. O objetivo 

proposto foi validado com sucesso. 

 

Objetivo 4 - Construir uma proposta de registo de cuidados de enfermagem relacionadas 

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

 

Indicador de avaliação: Apresentação da proposta final do registo clínico informatizado no 

B-ICU.Care®. 

Após a validação da norma hospitalar, criámos a proposta de registo clínico informatizado 

na plataforma B-ICU.Care®, relacionado com os cuidados de manutenção do potencial dador. 

Até à data do terminus do estágio esta proposta de registo ainda não estava validada pelo 

enfermeiro gestor, necessitando de alguns ajustes para inserir na aplicação. O estágio 

terminou, no entanto, todos os trabalhos têm uma continuação e este não será diferente, 

mantendo um contacto com o serviço para colaboração no que for necessário. Mesmo não 

estando validada a proposta de registo, o objetivo foi atingido. 
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Figura 2 – Proposta final de registo clínico informatizado Fonte: Elaboração própria 

Objetivo 5 - Realizar formação em serviço sobre os cuidados de enfermagem na 

manutenção do potencial dador de órgãos e tecidos e divulgação dos instrumentos 

desenvolvidos no projeto 

 

Indicador de avaliação: Realização da sessão de formação em serviço com posterior 

divulgação dos instrumentos construídos ao longo do projeto e, aplicação de questionário de 

avaliação da sessão. 

Em concordância com o enfermeiro gestor e docente orientadora, a sessão de formação foi 

direcionada aos dois serviços de Medicina Intensiva – UCISU2 e UCIP2, visto que ambos os 

serviços podem ter pessoas em situação crítica possíveis dadoras de órgãos e tecidos e, por 

todas as normas e protocolos, serem transversais a ambos os serviços, sendo o enfermeiro 

gestor e diretor clínico os mesmos.  

As equipas de enfermagem foram informadas da realização da sessão de formação 

através de correio eletrónico e por afixação de cartaz (APÊNDICE XV). 

Apenas foi realizada uma sessão de formação presencial e uma à distância no programa 

informático Teams®, por falta de disponibilidade do serviço e cansaço por parte dos 

profissionais. A apresentação teve a colaboração de 22 enfermeiros, sendo 38% da população 

total de ambas as equipas.  Dos conteúdos da sessão fazia parte a apresentação dos cuidados 
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de enfermagem ao potencial dador, mas também a divulgação dos instrumentos construídos ao 

longo do estágio, que tiveram bastante recetividade. 

Durante a sessão tivemos alguns problemas técnicos a nível informático e de rede de 

internet o que causou algum transtorno, no entanto, os enfermeiros que assistiram deram os 

parabéns pela apresentação e pelos conteúdos.  

 Após a sessão de formação foi solicitado aos participantes que preenchessem um 

questionário de avaliação da formação/satisfação do formando (APÊNDICE XVI), baseado no 

documento utilizado para o mesmo efeito atualmente em vigor no CHUA. O preenchimento foi 

efetuado apenas por 7 enfermeiros, motivo pelo qual os resultados não transcrevem na 

totalidade a sessão.  Segundo a tabela 6, a maioria descreveu como Bom e Excelente, os 

vários níveis de avaliação. Posto isto, o objetivo foi atingido com sucesso. 

 

 

Níveis de avaliação 1 2 3 4 5 

OS FORMADORES 

Domínio dos conteúdos e técnicas 0% 0% 14% 57% 29% 

Clareza e envolvimento com o grupo 0% 0% 14% 57% 29% 

Incentivo dos formandos a participar na ação 0% 0% 27% 43% 29% 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Linguagem clara e objetiva 0% 0% 0% 28% 72% 

Identificados os objetivos de forma clara 0% 0% 0% 28% 72% 

Interesse nos temas expostos 0% 0% 0% 28% 72% 

Utilidade dos conhecimentos adquiridos 0% 0% 0% 0% 100% 

QUALIDADE DO MATERIAL E MEIOS PEDAGÓGICOS 

Documentos de apoio 0% 28% 0% 57% 15% 

Meios audiovisuais 0% 14% 14% 58% 14% 

Material de demonstração 0% 14% 14% 58% 14% 

Instalações (conforto, acessos, iluminação) 0% 0% 0% 86% 14% 

ORGANIZAÇÃO 

Divulgação da formação 0% 0% 0% 28% 72% 
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Cumprimento do horário previsto 0% 0% 14% 28% 58% 

Distribuição equilibrada do tempo pelos temas 0% 0% 14% 43% 43% 

Organização da ação de formação foi eficiente 0% 0% 0% 43% 57% 

1 – Não satisfaz 2 – Satisfaz pouco 3 – Satisfaz 4 - Bom 5 – Excelente 

Tabela 5 – Resultados da avaliação da sessão formativa. Fonte: Elaboração própria 
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 

Esta etapa do Relatório aborda uma análise e reflexão crítica fundamentada do processo 

de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do EEEMC-PSC e 

competências de Mestre em Enfermagem.  Esta aquisição e desenvolvimento de competências 

encontram-se implícitas no projeto de estágio traçado inicialmente, bem como no projeto de 

intervenção profissional através dos objetivos delineados.  

No decurso do processo formativo deste Mestrado vários foram os conhecimentos 

adquiridos que suportaram a consolidação de aprendizagens no percurso do estágio. O 

crescimento pessoal e profissional adquirido ao longo destes dois anos permitiu uma evolução 

gradual e contínua dos conhecimentos e posterior aquisição e desenvolvimento de 

competências, tal como Benner (2001) e Meleis (2011) afirmam, todos nós passamos por 

períodos de transição e mudança nas nossas vidas que permitem uma evolução a nível da 

nossa praxis clínica, iniciando em principiante e terminando em perito. As competências não se 

adquirem apenas por conhecimentos e experiências adquiridas, mas também através duma 

reflexão e análise destas práticas. De acordo com o Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros [REPE], o enfermeiro especialista é “o enfermeiro habilitado com um curso de 

especialização em enfermagem (…), a quem foi atribuído um título profissional que lhe 

reconhece competências científicas, técnicas e humanas para prestar, além de cuidados 

gerais, cuidados especializados na sua área de especialidade” (OE 2015b, p.99). Segundo a 

OE, o título de enfermeiro especialista “pressupõe, para além da verificação das competências 

enunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva Especialidade em Enfermagem, que 

estes profissionais partilhem um conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os 

contextos de prestação de cuidados de saúde” (OE, 2019a, p.4744). Este título permite ao 

enfermeiro prestar cuidados de enfermagem especializados, individualizados e holísticos no 

âmbito da PSC. 

Este Mestrado em Enfermagem com especialização em EMC-PSC tem como objetivos a 

aquisição e desenvolvimento de competências comuns, específicas e de Mestre, sendo 

norteadas respetivamente  pelo Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (OE, 2019a), 

Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho (OE, 2018) e definidas em documento apresentado à 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e enquadradas no atual Decreto-Lei n.º 

65/2018 de 16 de agosto (Universidade de Évora, 2015; Presidência do Conselho de Ministros, 

2018). Estas últimas remetem para o grau de Mestre que é conferido a quem: 
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“1 - Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 
2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência; 
3 - Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 
responsabilidades éticas, profissionais e sociais; 
4 - Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida; 
5 - Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais; 
6 - Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 
dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de 
saúde em geral e da enfermagem em particular; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade” (UE, 2015, p.26). 

Neste terceiro capítulo efetuaremos uma análise e reflexão crítica aprofundada do percurso 

formativo, atividades e estratégias realizadas bem como referência a experiências no âmbito 

profissional e pessoal. Várias competências de Mestre em Enfermagem estão interligadas com 

as competências comuns e específicas de EEEMC-PSC, motivo pelo qual iremos abordar 

conjuntamente as mesmas, quando se justificar. 

 

3.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE EM ENFERMAGEM  

 

As competências do enfermeiro especialista advêm de um aprofundamento das 

competências dos enfermeiros de cuidados gerais. Assim, podemos definir competências 

comuns de acordo com a OE (2019a) como,  

“competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 
independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 
elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através 
de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 
investigação e assessoria” (OE, 2019a, p. 4745). 

De acordo com o Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro, os domínios das 

competências comuns são: responsabilidade profissional, ética e legal (A); melhoria contínua 

da qualidade (B); gestão de cuidados (C) e desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

(D). Estes quatro domínios de ação são os mesmos para todos os enfermeiros especialistas, 

no entanto cada área de especialização aborda na forma mais exequível (OE, 2019a). 
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Competências comuns do enfermeiro especialista 
A - Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal  

➢ A1 – Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, 

agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profis-

sional; 

➢ A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as respon-

sabilidades profissionais. 

 
Competências 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 responsa-

bilidades éticas, profissionais e sociais. 

 

De forma a desenvolver as competências supracitadas, considerámos pertinente efetuar 

uma revisão de conteúdos abordados nas aulas de Epistemologia, Ética e Direito em Enferma-

gem, pesquisa de alguns documentos reguladores da profissão, bem como normas e procedi-

mentos inerentes ao serviço. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção 

para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do ser humano face às aplicações da 

Biologia e da Medicina, o REPE, bem como a Deontologia Profissional são alguns guias orien-

tadores, tendo por base a prestação de cuidados segura e de qualidade, de modo a integrar os 

princípios, valores e normas deontológicas. Na UCI, existem diversas situações complexas, 

que exigem ao enfermeiro ser detentor de conhecimento baseado na evidência e na praxis clí-

nica, mas também um conhecimento baseado em suporte legislativo, ético e deontológico a fim 

de uma tomada de decisão assertiva (OE, 2019a). Importa referir que a PSC e sua famí-

lia/pessoa significativa requerem cuidados especializados no que concerne aos direitos e deve-

res à pessoa internada. A maior parte do estágio decorreu sem visitas na instituição, o que 

causou algum constrangimento às famílias e PSC. Para colmatar esta situação, a Unidade dis-

ponibilizou um telemóvel para realizar videochamadas e, assim, encurtar distâncias, traduzin-

do-se numa mais-valia e numa melhoria no cuidar.  

Sustentado pela Lei de Bases da Saúde, da Base 1 da Lei nº 95/2019 de 4 de setembro, 

os cuidados de saúde são um direito que assiste a todos os cidadãos, pelo que quaisquer 

pessoas que necessitem de cuidados, devem ter direito a usufruir deles. Assim, à luz dos 

princípios éticos que regem a nossa profissão, evocamos o princípio da beneficência, em que o 

enfermeiro age em prol dos melhores benefícios para a pessoa; o princípio da não maleficência 
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implica não causar dano ou prejuízo, do ponto de vista médico, não causar dor, sofrimento ou 

morte; o princípio da autonomia, a pessoa tem o direito de escolher, aceitar ou recusar 

cuidados; o princípio da justiça, todas as pessoas têm o mesmo direito de serem cuidadas de 

igual forma; e o princípio da dignidade todas as pessoas devem ser tratadas com respeito.  

Assim, transpondo para o tema do nosso projeto de intervenção, um potencial dador e 

família/pessoa significativa devem ser cuidados de acordo com todos estes princípios referidos 

anteriormente, ou seja, a PSC deve ter a livre escolha em vida, de querer ser dador ou não, 

através da inscrição no RENNDA; não proporcionar sofrimento à pessoa ou família; ter 

cuidados iguais a todos os outros; haver sempre respeito e dignidade pelos elementos 

intervenientes.  Assim, dada a situação clínica do potencial dador, os cuidados prestados a 

estas pessoas têm por base o melhor interesse da pessoa, não provocando sofrimento ou dor. 

O enfermeiro assegura o direito de cuidar da PSC, tomando decisões de forma fundamentada 

e baseados em evidência científica, nunca esquecendo os princípios éticos, legais e 

deontológicos da profissão. 

Como refere Meleis (2011), o enfermeiro proporciona à família/pessoa significativa, o 

melhor processo de transição no que concerne o cuidar da pessoa com respeito e dignidade, 

mas também o preservar e manter os órgãos nas melhores condições a fim do recetor os 

receber da melhor forma e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida. Também, como 

refere esta autora é de extrema importância a preparação anterior destas famílias/pessoas 

significativas a fim de promover um melhor processo de transição e atingir um nível de bem-

estar.  

De acordo com a Assembleia da República (2014), no capítulo II, artigo 3, todos os 

cidadãos têm o direito legal de consentirem ou recusarem a qualquer momento determinados 

procedimentos ou intervenções de saúde. No decurso do estágio ocorreu por diversas vezes a 

recusa de procedimentos por parte da PSC, mesmo após desmistificação dos procedimentos. 

Como exemplo, utentes com SARS Cov2 recusavam o posicionamento em decúbito ventral 

uma vez que lhes causava desconforto, esta técnica permitia um melhor recrutamento alveolar 

e consequentemente uma melhor ventilação. Assistimos a uma situação em que a pessoa 

recusou o procedimento, agravando o seu estado geral, posteriormente foi ventilado e faleceu 

dias depois. É uma situação que marca este percurso; no entanto, uma pessoa consciente e 

orientada tem sempre a possibilidade de escolha.  

Deste modo, considerámos que desenvolvemos as competências supracitadas. 
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Competências comuns do enfermeiro especialista 
B – Domínio da Melhoria contínua da qualidade 

➢ B1- Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas es-

tratégicas institucionais na área da governação clínica;  

➢ B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua; 

➢ B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

 
Competências de Mestre em Enfermagem  

➢ 2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de enfermagem baseada na evidência;  

➢ 5 – Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidis-

ciplinares e intersectoriais;  

➢ 6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 

dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 

de saúde em geral e da enfermagem em particular;  

➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

Este domínio em complementaridade com as competências de Mestre acima citadas refe-

re-se a um papel dinamizador do enfermeiro no que concerne a estratégias no âmbito da go-

vernação clínica, colaboração de forma proativa em programas e projetos de melhoria contínua 

da qualidade, participação em formações em serviço, fomentando a investigação na promoção 

da prática baseada em evidência, bem como a manutenção de ambiente terapêutico seguro 

para a pessoa.  

Refletir sobre qualidade em saúde, remete-nos para uma rede multiprofissional, em que os 

enfermeiros assumem um papel fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento e manu-

tenção dos padrões de qualidade em saúde, nomeadamente nos padrões de qualidade dos 

cuidados especializados em EMC-PSC (OE, 2015a).  Após leitura e análise do plano de ativi-

dades do Centro Hospitalar, um dos objetivos estratégicos delineados é a “Promoção da quali-

dade dos serviços através da prossecução da consolidação de programas a nível da gestão do 

risco clínico, auditoria clínica, definição e monitorização de indicadores de qualidade clínica, 

visando a certificação dos mesmos, bem como a manutenção das acreditações/certificações” 
(CHUA, 2020b, p.21), existindo para o efeito uma Comissão de Qualidade e Segurança do Do-

ente, que tem o objetivo de monitorização dos indicadores de qualidade.  Assim, esta estraté-
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gia institucional tem por base a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde (MS, 2015a) e 

o Plano Nacional para a Segurança do Doente (MS, 2015b). 

Ressalva-se a importância das Unidades Curriculares Políticas e Modelos de Cuidados de 

Saúde e Gestão em Saúde e Governação Clínica, que permitiram uma revisão de conteúdos, 

mas também a realização de trabalhos no percurso académico, que possibilitou uma visão 

mais abrangente sobre esta temática.  

A formação contínua que decorre mensalmente nos serviços teve um interregno devido à 

pandemia, justificado pelos ajuntamentos, pela elevada carga horária dos enfermeiros, bem 

como o cansaço físico e psicológico de cada um, motivo pelo qual não foi possível assistir a 

nenhuma formação realizada pelos enfermeiros da UCIP2 em contexto de estágio.  

A realização do PIP, inserido na problemática da segurança e qualidade em saúde, permi-

tiu responder às necessidades identificadas na Unidade acerca das pessoas potenciais dado-

ras de órgãos e tecidos. Assim, através deste projeto, «Cuidados de enfermagem ao potencial 

dador de órgãos e tecidos na UCI», podemos fomentar a reflexão e análise crítica tendo em 

conta a melhoria da qualidade dos cuidados, através da consciencialização dos enfermeiros da 

importância da identificação precoce do possível dador em contexto de UCI, bem como da ma-

nutenção do mesmo, no sentido de se repercutir em mais dadores efetivos, contribuindo assim 

para a satisfação dos recetores, à semelhança da Teoria de Transição de Meleis. Deste modo, 

concebemos uma norma hospitalar intitulada de Intervenções de enfermagem ao potencial da-

dor de órgãos e tecidos (APÊNDICE XI), com vista a todos os procedimentos inerentes ao pos-

sível/potencial dador serem sistematizados num documento, como guia orientador. Esta norma 

ficou para aprovação da enfermeira supervisora hospitalar; no entanto, o feedback foi positivo.  

Também foi efetuada a proposta de registo clínico dos cuidados de enfermagem relacionadas 

com a norma, para a aplicação informática B-ICU Care® (APÊNDICE XII), a qual ficou para 

aprovação do enfermeiro gestor para posterior inserção no sistema. 

A fim de promover a partilha de conhecimentos e discussão, foi realizada uma formação 

presencial, com número limitado de participantes e transmissão online, sobre «Cuidados de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na UCI» (APÊNDICE XIV) à equipa de 

enfermagem da UCISU2 e UCIP2, no sentido de repercutir em maior número de dadores e na 

qualidade dos órgãos a transplantar. Como refere Matos (2015), todas as mortes cerebrais de-

vem ser bem identificadas no sentido de não se perderem dadores, o que revela assim um in-

dicador de qualidade. 

Durante o estágio, passámos por duas fases distintas em que tínhamos PSC infetadas 

com SARS Cov2 em todo o serviço, e PSC numa sala e PSC com SARS Cov2 noutra sala, ou 

seja, prestávamos cuidados de forma diferente em cada um dos ambientes, no entanto, man-

tendo sempre a qualidade e segurança nos cuidados. Em dezembro/janeiro deparámo-nos com 
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um cenário avassalador em que tentámos sempre manter a qualidade dos cuidados equacio-

nando e estabelecendo cuidados prioritários. A realização de registos clínicos era feita de for-

ma individualizada e detalhada e a transmissão de informação na passagem de turno seguia o 

método ISBAR, ou seja, com uma sequência lógica de identificação da pessoa, situação atual, 

antecedentes, avaliação e recomendações. Em contexto Covid, a passagem de turno por ve-

zes era mais complicada, visto que com máscara, viseira e fato a dicção e audição nem sem-

pre era o ideal; em alternativa, escrevíamos em papel algumas palavras ou dosagens terapêu-

ticas, a fim de manter a qualidade e segurança da informação a transmitir. 

Pensar em cuidados de qualidade remete em dotações seguras de recursos humanos, que 

permitam garantir a segurança e a satisfação da pessoa. Numa situação anómala, como a que 

vivenciámos em estágio, foi necessário aumentar a dotação da equipa de enfermagem, com 

vista a manter a qualidade dos cuidados. Numa UCI os cuidados prestados às pessoas são de 

elevada complexidade, motivo pelo qual os enfermeiros devem estar munidos de conhecimen-

tos científicos e competências técnicas face às necessidades das pessoas. O enfermeiro ges-

tor e toda a equipa, de tudo fizeram para manter a segurança e qualidade nos cuidados, que se 

traduziu no agradecimento das pessoas e famílias. De acordo com a Teoria de Transição de 

Meleis, os enfermeiros atravessaram uma fase de mudança nas suas vidas profissionais; de 

um momento para o outro tudo mudou, o contexto, a tipologia de PSC, o equipamento a utili-

zar, havendo necessidade de uma adaptação a uma situação nova.  

A revisão de literatura científica e institucional permitiu justificar com dados concretos a ne-

cessidade da realização deste projeto na instituição, visto que existia uma necessidade iminen-

te duma norma hospitalar de enfermagem que orientasse os profissionais, repercutindo assim 

numa melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

Posto isto, consideramos ter desenvolvido competências no domínio da melhoria da quali-

dade, na intervenção em projetos e na área da investigação. 

 

Competências comuns do enfermeiro especialista 
C – Domínio da Gestão de Cuidados 

➢ C 1 – 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, visan-

do a garantia da qualidade dos cuidados. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
➢ 1 - Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  
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➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

No domínio da gestão dos cuidados e das competências de Mestre acima citadas, o en-

fermeiro especialista tem o dever de garantir a gestão dos cuidados nas tomadas de decisão e 

nas funções delegadas, bem como adaptar o estilo de liderança e gestão dos recursos, de 

acordo com o contexto, garantindo sempre a segurança e a qualidade na excelência do cuidar. 

De forma a facilitar a aquisição destas competências, tivemos necessidade de recorrer aos 

conteúdos da Unidade Curricular de Gestão em Saúde e Governação Clínica na área de lide-

rança. 

O enfermeiro gestor é o responsável pela Unidade e responsável de equipa sempre que 

está presente, no entanto nos turnos da tarde e fins de semana delega estas funções em en-

fermeiros específicos, maioritariamente enfermeiros especialistas, mas não exclusivamente, 

pois segundo a opinião do enfermeiro são-lhes reconhecidas competências que os tornam peri-

tos e de referência no seio da equipa (Benner, 2001). Estes enfermeiros alicerçados por uma 

praxis clínica e conhecimentos baseados em evidência científica, tomam decisões eficazes e 

em tempo útil, num contexto tão complexo que é a UCI. A estes responsáveis de turno também 

lhes é atribuída a função acrescida de incorporarem a equipa de emergência hospitalar.  Du-

rante o estágio não tive oportunidade de acompanhar a equipa de emergência, devido à eleva-

da complexidade da Unidade e da escassez de recursos neste período, esta equipa foi sus-

pensa por um intervalo de tempo, contudo se houvesse solicitação emergente de algum servi-

ço, a ajuda não era negada. 

O enfermeiro responsável, para além da prestação de cuidados à pessoa, também tem a 

função de gestão do serviço e supervisão clínica. Esta gestão compreende recursos materiais 

e humanos; no início de cada turno e, sempre que se justifique, é realizada a distribuição equi-

tativa do trabalho dos assistentes operacionais e dos enfermeiros. Foi pedido em vários turnos 

a nossa colaboração nesta distribuição, a fim de poder ter uma visão global do serviço e assim 

permitir uma participação mais ativa em gestão e liderança. 

No sentido de aprofundar os conhecimentos na área de gestão e governação clínica, tive-

mos a oportunidade de acompanhar o enfermeiro gestor dois turnos. Destes dias pudemos 

verificar várias atividades e estratégias, entre os quais, a realização de horários, trocas de tur-

nos, acerto de horas, verificação de picagens biométricas, requisição e gestão de material clí-

nico, manutenção de equipamentos, gestão de recursos humanos, articulação com a farmácia 

e demais serviços interligados. Devido à presença de pessoas infetadas com SARS Cov2, o 

serviço teve de ser adaptado a esta realidade; assim, os pedidos de consumíveis relativamente 

a material de proteção individual e material de via aérea tiveram de ser revistos e reforçados 

pedidos de acordo com o contexto.  
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Quanto à gestão de recursos humanos, o responsável de equipa avaliava a situação todos 

os turnos e geria da melhor forma o número de elementos necessários de acordo com o con-

texto, a fim de manter a qualidade dos cuidados.  

Relativamente à liderança que é praticada na UCIP2, neste momento, depende dos res-

ponsáveis de turno, no entanto a maioria segue um modelo centrado no líder, no liderado e na 

situação, em que o líder planeia as estratégias e atividades com vista a um objetivo, permitindo 

reduzir barreiras e obstáculos com apoio de toda a equipa (Carrara et al., 2017). Esta liderança 

corrobora com situações urgentes e emergentes que exigem uma perfeita articulação entre os 

seus pares dotados de conhecimento científico e praxis clínica. 

Neste contexto de pandemia em que o número de casos positivos de PSC para SARS 

Cov2 teve um aumento exponencial, houve a necessidade de tomadas de decisão rápidas, 

entre as quais a decisão conjunta da equipa multidisciplinar de limitações terapêuticas. Durante 

o estágio ainda tive oportunidade de delegar tarefas noutros profissionais, supervisionando as 

mesmas, no sentido de manter a qualidade e segurança dos cuidados prestados.  

Face ao exposto, consideram-se adquiridas as competências mencionadas. 

 

Competências comuns do enfermeiro especialista 
D – Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

➢  D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

➢  D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
➢ 2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de enfermagem baseada na evidência; 

➢ 4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competên-

cias ao longo da vida; 

➢ 6 - Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 

dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 

de saúde em geral e da enfermagem em particular;  

➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

 

A admissão no Mestrado em Enfermagem com especialização em EMC-PSC desde há 

muito tempo que era uma vontade, mas por indisponibilidade a vários níveis não foi possível. 

Desde o primeiro dia que é um desafio constante; a nossa área de eleição sempre foi doente 

crítico, a experiência profissional permitiu que exercêssemos funções numa urgência básica 
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durante catorze anos, dez dos quais a realizar funções de enfermeira numa ambulância SIV, 

uma paixão; há cerca de um ano para alicerçar e adquirir competências iniciei funções num 

serviço mais diferenciado, a UCISU2. Reconhecendo algumas dificuldades, sentimos necessi-

dade de aprofundar conhecimentos de PSC de modo a prestar cuidados seguros e de qualida-

de. A teoria apreendida no decorrer do Mestrado, a revisão da literatura baseada em evidência 

científica e os documentos reguladores da nossa profissão permitiram uma visão mais ampla e 

abrangente de como prestar cuidados à PSC. Os enfermeiros passam por períodos de mudan-

ças nas suas vidas, não só a nível pessoal, mas também profissional e académica; assim, no 

contexto de estágio, tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, em que nem tudo era novo, 

mas a maioria seria, espaço físico diferente com uma organização distinta e novos colegas, tal 

como Meleis afirma na sua Teoria de Transição.  

A OE considera que os enfermeiros devem desenvolver competências na área do desen-

volvimento do autoconhecimento com vista a garantirem respostas de adaptação individual e 

organizacional (OE, 2019a). A Unidade Curricular Relação de Ajuda permitiu mobilizar estraté-

gias e técnicas de comunicação com vista à resolução de situações experienciadas em contex-

to de prática clínica.  Cada vez mais é incutido aos enfermeiros a importância de uma análise 

das suas práticas com juízo crítico, de forma a refletir sobre atitudes, situações vivenciadas, 

pontos fortes e pontos fracos bem como sentimentos e emoções experienciadas. Durante estas 

semanas de estágio muitas foram as situações que permitiram um crescimento pessoal e pro-

fissional. Todos os dias era um novo dia, era-nos pedido resiliência, palavra esta tantas vezes 

pronunciada por todos nós, queríamos acreditar que tudo ficaria bem, que amanhã seria um dia 

melhor. A equipa multidisciplinar da UCIP2 é uma verdadeira equipa, com espírito de união e 

de entreajuda, se não fosse assim tudo seria muito mais difícil. Foi importante sentirmo-nos 

apoiadas e inseridas no seio desta equipa, permitindo assim, gerir da melhor forma sentimen-

tos e emoções em momentos de maior stress. Através de conversas informais com alguns co-

legas e enfermeiro supervisor clínico, fomos capazes de lidar com situações imprevistas, supe-

rar obstáculos, lidar da melhor forma com a pressão, bem como adaptar-nos à mudança. Uma 

das situações que mais marcou foi a situação de uma pessoa consciente de cerca de 50 anos 

que agravou o estado geral e teve necessidade de ser ventilada, assistimos à última video-

chamada da pessoa com a mulher e os filhos, como de uma despedida se tratasse, e foi mes-

mo. Esta pessoa foi infetada no local de trabalho; prestámos apoio emocional e conforto nos 

momentos menos bons, tentando sempre dar uma perspetiva de vida a longo prazo, ficamos 

com sentimento de missão cumprida. 

Através da realização do PIP tivemos oportunidade de aprofundar e adquirir conhecimen-

tos na área da PSC, mas também na área de doação de órgãos, efetuando assim pesquisas 

bibliográficas baseadas em evidência científica que fundamentassem a praxis clínica. Esta re-



 
 

 
nov-21 | Página 84 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 
visão bibliográfica proporcionou uma base sólida de conhecimentos a nível de orientações na-

cionais e internacionais na área da PSC nomeadamente do potencial dador de órgãos/tecidos, 

no que concerne a cuidados inerentes à identificação precoce de possível dador, manutenção, 

alterações fisiopatológicas, bem como do acolhimento e envolvência da família. Sustentámos 

esta revisão com um enquadramento conceptual e uma teoria de médio alcance, refletindo e 

relacionando com a prática, a teórica que mais se relaciona com esta temática é a Afaf Meleis, 

com a Teoria de Transição. 

A sessão de formação resultante do PIP permitiu disseminar conhecimento sobre a doação 

de órgãos/tecidos, bem como divulgar os instrumentos construídos, a toda a equipa da UCIP2 

e UCISU2. Durante o estágio, foi difícil participar em congressos ou formações pela falta deles 

ou pela extensa carga horária profissional; no entanto, tivemos oportunidade de estar presen-

tes de forma online num Workshop de enfermagem sobre a «Manutenção e Colheita de Dador 

em Morte Cerebral», organizado pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (ANEXO 

III), que contribuiu para a aquisição de conhecimentos e desmistificação de algumas dúvidas 

sobre a temática. Também tive oportunidade de esclarecer várias dúvidas sobre doação de 

órgãos, via telefone e email, com o Diretor do GCCT do Hospital de S. José e Coordenador de 

Colheita de Transplante, que se mostrou sempre disponível para ajudar, bem como para minis-

trar formação aos profissionais da UCIP2. 

Foi enviado o resumo da revisão integrativa da literatura efetuada no âmbito do PIP para a 

Revista Científica Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, 

aguarda-se o feedback (ANEXO IV). 

Também durante o estágio tive oportunidade em participar num estudo do Diretor Clínico 

da Unidade sobre Terapias de Substituição Renal. 

Posto isto, considero que atingi as competências relacionadas com o desenvolvimento de 

aprendizagens profissionais.  

 

3.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

As competências específicas do enfermeiro especialista resultam de “respostas humanas 

aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para 

cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos 

cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (OE, 2019a, p.4745). 

A OE identifica três competências específicas na área de EMC-PSC, entre as quais “cuida 

da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica” (OE, 2018a, p.19360), bem como reforça a importância da resposta a situações de 
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exceção e/ou catástrofe e na prevenção, controlo de infeção e resistência a antimicrobianos 

perante a PSC e/ou falência orgânica. 

 

Competências específicas do enfermeiro especialista 
1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica 

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
➢ 1 - Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

Prestar cuidados a pessoas em situação crítica requer a mobilização de conhecimentos e 

habilidades relacionais de modo a dar resposta em tempo útil à pessoa e família, assegurando 

sempre cuidados de qualidade (OE, 2018a). No decorrer do EF desenvolvemos competências 

que possibilitaram prestar cuidados de excelência em situações de alta complexidade que re-

sultam da importância da “deteção precoce, estabilização, manutenção e a recuperação peran-

te situações que carecem de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica, pre-

venindo complicações e eventos adversos” (OE, 2018a, p.19360). De referir que situações de 

urgência/emergência, em que todos os segundos fazem a diferença, exigem uma rápida e efi-

caz tomada de decisão, de forma a antecipar a deterioração do estado clínico e agravar a situ-

ação. Para tal, contribuíram os conhecimentos adquiridos em contexto de formação académica, 

bem como a experiência profissional de catorze anos em urgência e pré-hospitalar num meio 

SIV, regido não só em protocolos, mas em tomadas de decisões em equipa. 

Na UCIP2, tivemos oportunidade de prestar cuidados de alta complexidade num ambiente 

dotado de elevados recursos tecnológicos, alguns dos quais uma novidade, assim, aperfei-

çoámos técnicas e procedimentos, bem como observação de atos médicos invasivos, entre 

eles: avaliação da pressão intra-abdominal; monitorização hemodinâmica invasiva e não inva-

siva; avaliação de pressão venosa central; entubação endotraqueal e extubação endotraqueal; 

ventilação invasiva e não invasiva; inserção e manutenção de uma traqueostomia percutânea; 

oxigenoterapia de alto fluxo; cinesiterapia respiratória com apoio ao cough assist; terapias de 

substituição renal; inserção, manutenção e remoção do cateter venoso central e cateter arterial; 

realização e interpretação de gasometria arterial; monitorização do nível de consciência pelo 

índice bispectral; colocação de PSC na posição de decúbito ventral; drenagens torácicas e ab-

dominais; realização de pensos cirúrgicos complexos; observação e apoio na realização de 

broncofibroscopias. Este estágio foi bastante enriquecedor a nível de procedimentos e técnicas 
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especializadas, no entanto, houve muitas outras que não pudemos observar ou executar, pois 

grande parte do estágio foi passado apenas com doentes com patologia do foro respiratório. 

Sentimos algumas dificuldades no início, por serem procedimentos novos, no entanto acredito 

termos ultrapassado as dificuldades no decorrer do estágio, apoiando-nos em bibliografia e 

com a ajuda do enfermeiro supervisor clínico e da restante equipa.  

Na UCIP2 existem muitas normas e protocolos instituídos a fim de garantir uma prestação 

de cuidados segura e de qualidade. Os dois primeiros dias de estágio foram dedicados à leitura 

e interpretação dos mesmos, salientamos, protocolos de desmame ventilatório, posicionamen-

tos em decúbito ventral, agitação e delírio, terapias de substituição renal com anticoagulação 

com citrato, administração de insulina com ou sem acidose, controlo de normotermia pós-

paragem cardiorrespiratória. Estas normas/protocolos permitem ao enfermeiro uma linha orien-

tadora ao seu trabalho, sem que tenha de haver prescrições médicas para determinados pro-

cedimentos. Uma PSC quando é submetida a uma terapia de substituição renal com anticoagu-

lação com citrato, o enfermeiro tem conhecimentos e competências adquiridas de todas as ati-

vidades a realizar, bem como as análises a efetuar e a adaptação de parâmetros do monitor. 

Assim, podemos aferir que estas normas/protocolos são uma mais-valia nesta Unidade visto 

conceder mais autonomia aos enfermeiros.  

Acompanhamos algumas PSC em transferências intra-hospitalares para a realização de 

exames complementares de diagnóstico ou admissões provenientes do bloco operatório, em 

que foi necessário gerir um cenário complexo, devido a todos os equipamentos necessários, 

bem como estar desperto para qualquer instabilidade hemodinâmica da pessoa. Todas as 

transferências correram sem intercorrências major, contudo, surgiu sempre alguma tensão e 

receio pelos riscos associados a este tipo de transporte, tentando sempre antecipar alguns 

procedimentos.  

A formação adquirida durante o percurso profissional foi de extrema importância para a 

prestação de cuidados na UCIP2, entre os quais curso de Suporte Avançado de Vida (ANEXO 

V), de tripulante de ambulância SIV e posterior recertificação (ANEXO VI). Estes cursos permiti-

ram adquirir conhecimentos e competências em PSC, mas também lidar com situações de 

maior stress e emoção. Na Unidade surgiram várias situações de instabilidade hemodinâmica 

da pessoa decorrentes do seu estado clínico, em que conseguimos prever antecipadamente e 

agir em tempo útil, contribuindo para uma intervenção rápida e assertiva, considerando, assim, 

a participação nas formações essencial e oportuna.  

De forma a complementar o EF foi realizado um estágio de observação na VMER com a 

duração de 3 dias (ANEXO VII). Esta viatura é tripulada por um médico e um enfermeiro, dá 

resposta a situações urgentes e emergentes que necessitem de apoio diferenciado na área de 

abrangência do Barlavento Algarvio. Foram poucas as ativações que este meio teve no decor-
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rer do estágio, todavia, permitiu conhecer todos os materiais e equipamentos que compõem a 

carga do carro e a dinâmica de trabalho desta equipa. O pré-hospitalar não era novidade já que 

exercemos funções durante dez anos num meio SIV, porém há sempre muito a aprender com 

estas equipas diferenciadas, permitiu assim complementar a minha formação e compreender a 

necessidade de determinados cuidados de forma rápida e eficaz.   

A dor como quinto sinal vital é considerada prioridade pelas equipas multidisciplinares que 

cuidam da PSC, o EEEMC-PSC providencia o controlo e gestão da dor com recurso a inter-

venções interdependentes, medicamentos farmacológicos, e intervenções autónomas, medidas 

não farmacológicas. A dor é uma das experiências mais temidas pelo ser humano, mas tam-

bém uma das mais vivenciadas; tem uma conotação negativa, é subjetiva, única e implica uma 

intervenção multidimensional e multidisciplinar. Como enfermeiros temos o dever de identificar, 

monitorizar e mensurar a dor, planeando intervenções e estratégias de gestão e controlo, com 

vista a proporcionar o bem-estar da pessoa. O controlo eficaz da dor é um direito da pessoa e 

um dever do enfermeiro.  

É de extrema importância a monitorização e a mensuração da dor, na medida em que é 

através desta que podemos proporcionar intervenções para o alívio da mesma. Esta avaliação 

é realizada através de recurso a instrumentos adaptados à situação clínica da pessoa. Assim, 

na UCIP2 os instrumentos de avaliação de dor que mais comummente se utilizam são as esca-

las visual analógica e numérica para pessoas conscientes com capacidade em comunicar, e a 

escala de Behavioral Pain Scale [BPS] para pessoas submetidas a ventilação mecânica. Esta 

escala de BPS permite fazer uma avaliação tendo em conta os seguintes parâmetros: expres-

são facial, posicionamento e comportamento dos membros superiores e adaptação à ventila-

ção mecânica. Os registos precisos da caracterização da dor permitem ao enfermeiro e à equi-

pa médica realizar uma história clínica da dor e adequar os melhores planos terapêuticos à 

pessoa. Durante o estágio tentámos sempre ser o mais rigorosos possível na avaliação e regis-

tos da dor, a fim de adequar intervenções e estratégias que promovessem o bem-estar da pes-

soa. Assim, cumprimos os protocolos farmacológicos, mas também proporcionámos estratégias 

não farmacológicas no alívio da dor, tais como, o toque, massagem, alternância de decúbitos, 

aplicação de gelo ou calor e também suporte emocional. Ao refletir sobre a dor, pudemos veri-

ficar que esta não se limita apenas à dor física, mas também a medos, receios e ansiedade, 

daí a importância da comunicação e de estabelecer uma relação terapêutica eficaz. 

Na PSC nem sempre é fácil estabelecer uma comunicação eficiente, uma vez que a maio-

ria das pessoas possui tubo endotraqueal, sedação, traqueostomias, que as impossibilita de 

comunicar facilmente; assim, o enfermeiro deve gerir de forma assertiva esta situação, ade-

quando estratégias que promovam a comunicação escrita, visual ou gestual. A comunicação é 

um processo de transmissão e partilha de informação entre dois ou mais intervenientes que, 
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nestes casos concretos, permite satisfazer as necessidades da PSC e família, assegurando 

assim uma relação de confiança mútua. Uma PSC internada e sua família atravessam uma 

situação de maior vulnerabilidade uma vez que atravessam uma fase menos boa de saú-

de/doença, destaca-se a importância do enfermeiro no estabelecimento de uma relação tera-

pêutica através da empatia, assertividade e escuta ativa, proporcionando um ambiente seguro 

e tranquilo. Durante o estágio atravessámos uma fase em que as visitas estavam suspensas, 

excluindo situações ponderadas pela equipa. Pessoas infetadas com SARS Cov2, quando 

possível eram realizadas videochamadas diárias com a família, que ajudavam imenso a encur-

tar a distância e proporcionavam à pessoa mais ânimo e força para continuar a lutar. Recorda-

mo-nos particularmente de uma pessoa, de 60 anos, cujo quadro clínico se agravou e teve ne-

cessidade de ventilação mecânica invasiva, consciente e orientada da sua situação, pediu para 

que lhe fosse permitido uma videochamada à esposa e filhos, e assim se fez, em que também 

participámos nesta chamada a fim de ajudar neste processo de transição. Tal como refere Me-

leis (2011), só através da consciencialização é possível ultrapassar de forma saudável e permi-

tir o bem-estar. Quando desligou a chamada, olhava para nós como se um apelo desesperado 

nos fizesse, «salvem-me», tentámos desmistificar algumas dúvidas e tranquilizá-lo dando-lhe 

força e ânimo. Agradeceu-nos por todo o nosso trabalho e pela dedicação que prestávamos a 

cada pessoa; são pequenos gestos e palavras que enaltecem a nossa profissão e o nos fazem 

crescer como enfermeiros. Estava estipulado que a comunicação de más notícias à família não 

era realizada pelos enfermeiros como anteriormente, mas sim pela equipa médica.  

Perante o explanado, considerámos que esta competência foi adquirida com sucesso.  

 

Competências específicas do enfermeiro especialista 
2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção 

à ação 
 

Competências de Mestre em Enfermagem  
➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

 

Uma situação de emergência, exceção ou catástrofe pressupõem um acontecimento súbito 

na maior parte das vezes imprevisível. Em Portugal e no Mundo, tem-se vindo a verificar cada 

vez mais fenómenos naturais ou manipulados pelo Homem, geradores de destruição com per-

da de vidas e bens. De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, Catástrofe é definido co-

mo um “acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados 

prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o 



 
 

 
nov-21 | Página 89 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 
tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional” (AR, 2015, p.5316). O 

EEEMC-PSC tem um papel preponderante nestas situações, visto ser um elemento dinamiza-

dor na resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe, atuando desde a conceção, 

planeamento e ação, gerindo uma resposta rápida e eficiente. Exemplo disto, é toda a envol-

vência dos enfermeiros especialistas em PSC na pandemia por SARS Cov2. 

Para a aquisição desta competência específica, propusemo-nos a desenvolver um estágio 

na Proteção Civil, com orientação de um EEEMC, em conjunto com mais quatro colegas; divi-

didos em dois grupos realizámos este estágio, bastante enriquecedor para o nosso percurso 

formativo e profissional. Teve como objetivo geral adquirir competências na área da resposta a 

situações de emergência, exceção e catástrofe, e como objetivos específicos: compreender a 

função do enfermeiro especialista em EMC-PSC no planeamento da resposta a situações de 

emergência, exceção e catástrofe com base no nível estratégico municipal; colaborar no plane-

amento e efetivação do plano estratégico de resposta à pandemia SARS Cov2 no que diz res-

peito à vacinação da população; analisar o processo de planeamento, efetivação e manutenção 

do plano de resposta do Hospital de Campanha Portimão Arena; analisar o potencial das com-

petências do enfermeiro especialista em EMC-PSC na resposta às exigências de exceção no 

contexto da comunidade. (APÊNDICE XVII). 

Assim, nos dois primeiros dias realizámos diversas atividades, entre as quais: participação 

em reuniões sobre o ponto de situação no distrito relativamente a qualquer ocorrência relevan-

te como o estado meteorológico, número de novos casos de infeção por SARS Cov2, incên-

dios, tendo como assistência os comandantes das diversas corporações de bombeiros do dis-

trito de Faro e demais operacionais de serviço no quartel. Também tivemos oportunidade em 

participar num projeto já iniciado anteriormente, sobre a criação de uma base de apoio logística 

municipal, com o objetivo de numa situação de exceção ou catástrofe estarem munidos de re-

cursos materiais em número suficiente que permitam dar resposta à situação em questão. As-

sim, foi-nos solicitado sugestões para a construção de um atrelado de um veículo munido de 

todo o material necessário em situações de catástrofe ou situações com multivítimas, reunido 

num atrelado de um veículo. Reunimos a informação necessária bem como quantidades e ma-

terial e, posteriormente, numa reunião informal transmitimos esses dados ao enfermeiro res-

ponsável. A experiência em ambiente pré-hospitalar de, praticamente todos os elementos do 

grupo, permitiu uma visão mais ampla e abrangente da necessidade dos equipamentos. 

Outra das atividades realizadas foi a visita ao Hospital de Campanha Arena Portimão, na 

altura já desativado, onde pudemos observar todo o material e equipamentos lá existentes, 

bem como perceber a versatilidade e a capacidade de resposta do mesmo às necessidades da 

população. As medidas antecipatórias de combate à pandemia permitiram a montagem deste 

hospital em apenas 24 horas, esteve aberto durante 35 dias com o acolhimento/tratamento de 
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170 pessoas oriundas de oito Unidades Hospitalares do país, ficando em prontidão caso fosse 

necessário reativar.  

O Centro de Vacinação Portimão está localizado no pavilhão gimnodesportivo no centro da 

cidade, a organização do mesmo esteve a cargo dos elementos da Proteção Civil, sendo que o 

EEEMC teve um papel preponderante neste projeto, desde as infraestruturas, material consu-

mível, logístico e tecnológico bem como os recursos inerentes ao mesmo. Aquando da nossa 

visita, este Centro ainda não tinha iniciado o seu funcionamento, motivo pelo qual demos o 

nosso contributo para algumas alterações de circuitos, recursos humanos e disposição do ma-

terial. Exemplo disto foi a sugestão de colocação de etiquetas nas pessoas com a hora de toma 

da vacina a fim de se saber o terminus do tempo de espera; a localização do carro de emer-

gência; o posicionamento do médico; a disposição das cadeiras de espera após vacinação. 

Acompanhámos a visita de diversos elementos da Câmara Municipal de Portimão, enfermeiros 

e médicos do Centro de Saúde, bem como do comandante operacional distrital de Faro da Pro-

teção Civil, numa apresentação de como iria decorrer a vacinação nos próximos tempos.  Pas-

sados 3 meses deste início, podemos afirmar que a organização e todas as medidas antecipa-

tórias permitiram que a vacinação esteja a ser um sucesso.  

No último dia de estágio pudemos participar num exercício de simulacro de tsunami, intitu-

lado de NEAMWAVE21, à escala nacional e internacional, com impacto na região do Atlântico 

Nordeste, Mediterrâneo e Mares Conexos, incluindo assim vários países. No nosso país teve 

como organização a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera e as demais corporações de Bombeiros do país. Constou de um exercí-

cio de comunicações entre os diversos intervenientes a nível nacional e internacional, com o 

objetivo de testar a operacionalidade e prontidão de resposta do sistema de alerta de tsunami, 

assinalando assim o aniversário do sismo de Tohoku no Japão, responsável pelo acidente nu-

clear de Fukushima. A Proteção Civil de Portimão foi mais além e, em simultâneo com este 

exercício, realizou um levantamento à escala real de todos os prédios com risco de ruir, espa-

ços grandes ao ar livre, possibilidade de abrigos, zonas de concentração e ensino de medidas 

de autoproteção à população. Também durante este dia pudemos verificar a operacionalidade 

deste Exercício, bem como a mobilização de recursos humanos e físicos. Assim, após o primei-

ro alerta de mensagem, o Centro Municipal de Operações de Socorro informa todos os Co-

mandos das diversas corporações de bombeiros, Coordenação dos dispositivos de Proteção 

Civil e Juntas de Freguesia, emite alertas à população via rádio e redes sociais e, ativa a Co-

missão Municipal de Proteção Civil de cada localidade.  Tudo isto pressupõe uma logística mui-

to grande e uma coordenação muito precisa, sendo o balanço final foi bastante positivo, conclu-

indo assim, que este exercício permitiu alertar para aspetos a melhorar a nível de comunica-
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ções e de planeamento territorial em situação de tsunami, bem como aspetos positivos relevan-

tes.  

Para complementar esta competência, a nível hospitalar, debruçamo-nos na leitura do Pla-

no de Catástrofe Externa do CHUA, os vários planos de Contingência do CHUA de acordo com 

o estado epidemiológico de internamentos por SARS Cov2 no CHUA, o plano de Contingência 

da UCIP2 e o Plano de Evacuação de utentes desta Unidade, este último realizado por uma 

estudante de EEEMC-PSC no âmbito do Mestrado em Enfermagem no ano de 2020. Estes 

documentos permitiram uma visão mais abrangente de como agir em situações de exceção e 

catástrofe. É relevante destacar que o elevado número de internamentos em UCI se revelou 

uma situação excecional, na medida em que foram ativados planos de contingência, de acordo 

a situação epidemiológica, e transferidas as PSC não Covid19 para a UCISU2 e, posteriormen-

te, para o serviço de Cirurgia de Ambulatório. Participámos nesta transferência que, sendo este 

um cenário complexo, acarretou um pensamento crítico e com planeamento antecipado de es-

tratégias relacionadas com equipamentos e estado clínico da PSC. Foram momentos de algu-

ma pressão devido aos riscos associados, em que nada poderia falhar, exigindo dos profissio-

nais a máxima concentração e profissionalismo. Tal como refere Meleis (2011) a transição é a 

passagem entre dois períodos de tempo em que o indivíduo se move em diferentes fases que 

ocorrem ao longo do tempo e orientadas por diversas alterações que proporcionam períodos 

de desequilíbrio e incerteza até estabilizarem.  

No decorrer deste Mestrado em Associação participámos como formandas, como já referi-

do anteriormente, na recertificação do curso de tripulante de ambulância SIV como enfermeira, 

sendo um dos módulos Situações de Exceção e Catástrofe, que permitiu desenvolver compe-

tências nesta área. 

Face ao exposto, consideramos adquiridas as competências em análise.  

 

Competências específicas do enfermeiro especialista 
3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo de infeção e de resistência a 

antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 

 

Competências de Mestre em Enfermagem  
➢ 7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na 

sua área de especialidade. 

As IACS são um problema inerente a todos os serviços que prestem cuidados de saúde, 

daí a necessidade da aplicação de estratégias para a sua redução. São consideradas eventos 

que, pela sua prevalência, podem causar um impacto relevante a nível socioeconómico, mas 
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também a nível de morbi-mortalidade, pondo em causa a qualidade dos cuidados prestados à 

PSC, ameaçando a sua segurança.  

A nível mundial, as UCI são os serviços hospitalares que possuem maior prevalência de 

IACS, o contexto complexo de cuidados críticos proporciona um maior risco de infeção, devido 

à instabilidade hemodinâmica ou falência multiorgânica da PSC, o recurso a dispositivos médi-

cos invasivos, a resistência a antimicrobianos e o uso repetido de antibióticos (European Cen-

tre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2019). Grande parte destas infeções poderia 

ser evitada através da prevenção, controlo de infeção e promoção de estratégias de qualidade 

e segurança. Neste sentido, a OE, desenvolve uma competência específica do EEEMC-PSC 

em que “Maximiza a intervenção na prevenção e controlo de infeção e de resistência a antimi-

crobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da 

situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 2018a, p.19362). 

A fim de complementar esta competência específica foi apresentado o pedido de estágio 

de observação no GCL-PPCIRA, o qual foi recusado; no entanto, mostraram recetividade no 

esclarecimento de qualquer dúvida ou apoio que necessitássemos.  

A Unidade Curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica 5 contribuiu para a aquisição de 

conhecimentos nesta área, bem como a elaboração de um trabalho sobre as estratégias de 

proteção individual e coletiva, baseadas na documentação sobre infeção, recomendações in-

ternacionais da OMS e da European Centre for Disease Prevention and Control, relatórios do 

PPCIRA, orientações emanadas pela DGS acerca das medidas de isolamentos e vias de 

transmissão de microrganismos. Consultámos também os relatórios do GCL-PPCIRA do CHUA 

Portimão, principalmente da UCIP2, para ficarmos elucidados dos principais microrganismos 

mais comuns na PSC, bem como protocolos e normas implementadas.  

Após entrevista exploratória com o enfermeiro gestor e demais enfermeiros orientadores, o 

grupo de alunos do Mestrado em Enfermagem em estágio da UCISU2 e na UCIP2 decidiu rea-

lizar uma formação em serviço sobre As precauções baseadas nas vias de transmissão 

(APÊNDICE XVIII), bem como o plano de sessão da mesma (APÊNDICE XIX). Esta formação 

teve como objetivo major capacitar os enfermeiros dos dois serviços na promoção de medidas 

de prevenção e controlo de infeções e resistência a antimicrobianos, garantindo a qualidade e 

segurança dos cuidados prestados à PSC. Para a realização desta formação solicitamos o 

apoio do GCL-PPCIRA para colheita de dados sobre a prevalência de Staphylococcus aureus 

meticilino resistente [MRSA], assim como as Enterobacteriáceas Resistentes aos Carbapene-

mases [ERC]. Estes dois microrganismos têm uma grande prevalência nos serviços hospitala-

res, motivo pelo qual todas as PSC que na altura da admissão tiverem critério é realizado o 

rastreio.  
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Com a situação pandémica vivenciada é primordial relembrar os isolamentos e vias de 

transmissão por SARS Cov2, pelo que, foi realizada a leitura de normas, documentos e orien-

tações emanados pela DGS, bem como pelo GCL-PPCIRA. Foi importante relembrar os equi-

pamentos de proteção individual inerentes a procedimentos à PSC infetada com SARS Cov2, 

bem como o vestir e o despir dos equipamentos, sendo a segurança dos profissionais de saúde 

a primeira etapa dos cuidados de qualidade à pessoa. Os primeiros dias foram de algum receio 

e medo já que estávamos a cuidar diretamente de pessoas positivas, nada poderia falhar em 

relação à nossa proteção. A fim de desmistificar estas inseguranças o enfermeiro supervisor e 

alguns colegas de equipa partilharam situações vivenciadas e demonstraram através de evi-

dência científica que o serviço estava preparado a nível de infraestruturas para admitir estas 

pessoas.   

As IACS são um desafio para todos os profissionais de saúde, particularmente no âmbito 

da segurança da PSC, pressupõe empenho, formação e treino a fim de procurar a melhoria 

contínua dos cuidados através da monitorização e implementação de medidas corretivas.  

Durante todo o estágio tentamos aplicar conhecimentos adquiridos e desenvolver compe-

tências no âmbito da prevenção e controlo das IACS, assim, consideramos ter validado esta 

competência.  
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CONCLUSÃO 
 

A elaboração deste Relatório é o terminus de mais uma etapa do processo de 

aprendizagem, que permitiu a descrição, análise e reflexão de atividades ao longo do curso de 

Mestrado em Enfermagem com especialização em EMC-PSC, com destaque na Unidade 

Curricular Estágio Final, onde alicerçamos os conhecimentos adquiridos durante o percurso 

teórico e profissional e aplicamo-los à prática clínica.  

Todo este processo possibilitou uma oportunidade única de crescer, aprender e refletir na 

medida em que prestar cuidados à PSC requer conhecimentos, aptidões e tomadas de decisão 

baseadas em evidência científica e praxis clínica.  

No final deste percurso, podemos afirmar que obtivemos uma melhoria significativa das 

nossas capacidades de resposta na prestação de cuidados à PSC, fomentada pela aquisição e 

desenvolvimento de competências nas seguintes áreas: prestação de cuidados diretos à PSC e 

família/pessoa significativa; gestão de situações de emergência, exceção e catástrofe; 

prevenção e controlo de infeção e de resistência a antimicrobianos perante a PSC; gestão e 

tomada de decisão assertiva e em tempo útil; melhoria da qualidade; gestão dos cuidados de 

enfermagem que permitam uma organização e trabalho de equipa eficiente e, ainda, na análise 

crítica e reflexiva dos nossos cuidados, permitindo reconhecer as nossas qualidades e 

limitações com o objetivo da melhoria e segurança no cuidar. 

Para a realização deste Relatório foi fundamental fazer a apreciação do contexto clínico 

onde decorreu o Estágio Final, no qual foi efetuado um enquadramento institucional e legal do 

Centro Hospitalar, bem como da estrutura, recursos humanos, materiais e humanos da UCIP2, 

e uma breve análise da gestão e produção de cuidados, comprovando, assim, ser o serviço 

mais adequado para a concretização deste estágio fomentando o processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências. 

A fim de complementar o Estágio Final, foram realizados estágios de observação na VMER 

e Proteção Civil, os quais se traduziram numa mais-valia na aquisição de conhecimentos e 

numa visão ampla e abrangente do contexto pré-hospitalar e de gestão de cenários de exceção 

e catástrofe. 

A construção do PIP contribuiu para o desenvolvimento e aquisições de competências de 

EEEMC-PSC e de Mestre em Enfermagem, na medida em que identificámos um problema 

relacionado com a segurança da PSC e, a partir daí, desenvolvemos um projeto em que 

através de um instrumento de recolha de dados podemos inferir o conhecimento que os 



 
 

 
nov-21 | Página 95 

 
 

Cuidados de enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na Unidade de Cuidados Intensivos  

 
enfermeiros detinham sobre a temática da doação de órgãos e intervir nesta área. Assim, 

concluímos que os enfermeiros da UCIP2 detinham conhecimento parcial sobre os cuidados de 

enfermagem ao potencial dador de órgãos e tecidos na UCI, por isso ser importante adquirir 

estratégias para otimizar os cuidados à PSC. A construção de uma norma orientadora para 

uniformizar procedimentos, otimizar registos clínicos relacionados com a manutenção de dador, 

bem como a formação em serviço contribuíram de uma forma eficaz para a concretização dos 

objetivos planeados. Revelou-se fundamental uma revisão integrativa da literatura a fim de 

complementar os conhecimentos adquiridos. A concretização destes instrumentos e da revisão 

integrativa traduziu-se numa dupla satisfação pessoal e profissional, na medida em que trouxe 

benefícios para o serviço e uma meta atingida por nós. 

Sendo essencial fundamentar o processo de aquisição de competências com um 

referencial teórico, alicerçámos com a Teoria de Transição, de Afaf Meleis, que se traduziu 

num pilar para a estrutura de todo o Relatório. 

 No processo de cuidar, o enfermeiro tem necessidade de adequar estratégias à 

singularidade de cada pessoa, de acordo com mudanças e processos de transição que a PSC 

ou família manifeste. Deste modo, assente num juízo clínico e numa análise crítica e reflexiva 

do cuidar, o enfermeiro desenvolve estratégias e atividades de forma a facilitar o processo de 

transição da melhor forma. 

Embora com alguns contratempos e imprevistos, o balanço final de todo o percurso, ao 

longo destes dois anos, foi bastante positivo e gratificante, uma etapa exigente, mas com 

desafios imensos. Muitos foram os que permitiram que este caminho fosse possível e esteja a 

chegar ao fim com um sentimento de dever cumprido, tendo adquirido e desenvolvido 

competências que irão ser essenciais para o nosso percurso pessoal e profissional. Os 

objetivos propostos inicialmente consideramos terem sido cumpridos.  

Concluir um trabalho/Relatório não é fácil, seja pela sua complexidade ou por muito mais a 

refletir; contudo ficamos satisfeitos com a sua realização e, principalmente, pela possibilidade 

de crescer na área do cuidar em enfermagem. 
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