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RESUMO 

 

 

O delirium é um distúrbio da consciência e cognição, caraterizado pela redução da 

orientação e da atenção. O doente crítico em cuidados intensivos, frequentemente, desenvolve 

delirium. Este causa resultados negativos ao doente e família, como o aumento da mortalidade e 

compromisso cognitivo a longo prazo. Dadas as complicações associadas, preconiza-se a 

implementação de protocolos que visem a prevenção e gestão do delirium no doente crítico em 

cuidados intensivos.  

No estágio final do Mestrado em Enfermagem na área de especialização em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica - A Pessoa em Situação Crítica, desenvolveu-se uma Intervenção Profissional 

Major, que se apresenta de forma detalhada e fundamentada neste relatório, pretendendo a 

melhoria da qualidade em saúde e da segurança do doente crítico, mediante a implementação de 

estratégias promotoras da uniformização dos cuidados referentes à prevenção e gestão do delirium 

no doente em ambiente de cuidados intensivos. 

Simultaneamente, efetuou-se a análise crítica, reflexiva e fundamentada, do processo de 

aquisição e desenvolvimento das competências de Mestre em Enfermagem e das competências 

comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 

Palavras-chave: Competência Clínica; Cuidados Críticos; Delirium; Enfermagem Médico-

Cirúrgica; Segurança do Paciente. 
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ABSTRACT 

 

 

Delirium is a disorder of consciousness and cognition, characterized by reduced orientation 

and attention. Critically ill patients in intensive care often develop delirium. This causes negative 

outcomes for the patient and family, such as increased mortality and long-term cognitive 

impairment. Therefore, the implementation of protocols aimed at the prevention and management 

of delirium in critically ill patients in intensive care is recommended. 

 

In the final stage of the Master in Nursing in the area of specialization in Medical-Surgical 

Nursing - The Person in Critical Situation, a Major Professional Intervention was developed, which 

is presented in a detailed and substantiated way in this report, to improve the quality of health and 

safety of critically ill patients, through the implementation of strategies that promote the 

standardization of care regarding the prevention and management of delirium in critically ill 

patients. 

Simultaneously, we perform a critical and founded analysis and reflection of the process of 

acquisition and development of Master in Nursing skills and the common and specific skills of the 

Specialist Nurse in Person in Critical Situation Nursing. 

Key words: Clinical Competence; Critical Care; Delirium; Medical-Surgical Nursing; Patient 

Safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

Integrado na Unidade Curricular [UC] – Relatório, do plano de estudos do 2.º ano do curso 

de Mestrado em Enfermagem [ME], na área de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

[EMC] – a Pessoa em Situação Crítica [PSC], ministrado em associação, pelo Instituto Politécnico de 

Beja [IPB] - Escola Superior de Saúde, com a Universidade de Évora [UE] - Escola Superior de 

Enfermagem de S. João de Deus, o Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde, 

Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e Instituto 

Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde, estabelecido pelo aviso n.º 5622/2016 (UE, 2016), 

surge o presente relatório de estágio. 

Pretende-se, através deste documento, descrever de forma reflexiva e fundamentada, as 

atividades realizadas ao longo da UC - Estágio Final, para aquisição, incremento e desenvolvimento 

de competências, nomeadamente das competências comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 

2019b), as competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC, concretamente as 

competências referentes ao Enfermeiro Especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

[EEEPSC] (OE, 2018) e as exigidas à obtenção do grau de Mestre em Enfermagem (UE, 2015).  

Posto isto, importa referir que o estágio final decorreu predominantemente num Serviço 

de Medicina Intensiva [SMI] de uma unidade hospitalar do sul de Portugal, entre março e julho de 

2021, sendo que, durante este período foi também realizado um estágio de observação num 

Serviço de Proteção Civil Municipal do sul do país. 

Ao longo do estágio realizado no SMI, foi desenvolvida uma Intervenção Profissional Major 

[IPM], tendo como foco a prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados 

intensivos. A IPM foi a atividade realizada ao longo do estágio de maior destaque, inserida na linha 

de investigação – “Segurança e Qualidade de Vida”, obedecendo ao estipulado pelas diretivas da 

UC. 
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O delirium é uma disfunção cerebral aguda que se manifesta pela diminuição da capacidade 

de focar, manter ou alterar a atenção apresentando alterações na função cognitiva, afetando com 

muita frequência a pessoa em situação crítica em ambiente de cuidados intensivos (Mart et al., 

2021). 

Esta síndrome clínica, não raras vezes, é subvalorizada, negligenciada e, por conseguinte, 

subdiagnosticada em ambiente de cuidados intensivos. Sabe-se hoje que o delirium está 

diretamente relacionado com um aumento do tempo de internamento, mortalidade hospitalar e 

pós-alta assim como das complicações que lhe estão associadas, nomeadamente quedas, úlceras 

por pressão e infeções. No imediato e a longo prazo acarreta o declínio cognitivo e funcional que 

podem evoluir para demência e consequente aumento do nível de dependência. Obviamente 

aumenta os custos globais de saúde e a sua presença é considerado um determinante de mau 

prognóstico (Prayce et al., 2018). 

A metodologia de projeto (Ruivo et al., 2010) é a guia orientadora da elaboração da IPM. O 

processo de aquisição e desenvolvimento de competências e a realização da IPM foram ancorados 

no modelo teórico, Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências [MMPBE] de Larrabee 

(2011).  

Mediante o exposto, os objetivos definidos para este relatório são os que se seguem: 

- Descrever o contexto clínico onde decorreu o estágio final;  

- Apresentar a IPM realizada, considerando as etapas da metodologia de projeto;  

- Analisar o processo de mobilização, aquisição e desenvolvimento de competências ao longo do 

percurso formativo. 

O presente relatório encontra-se organizado em três capítulos, rumo aos objetivos acima 

mencionados. No primeiro capítulo encontra-se descrito o contexto clínico onde o estágio decorreu 

e onde foi desenvolvida a IPM, fazendo referência ao seu enquadramento legal e institucional, às 

suas estruturas, recursos físicos, materiais e humanos, terminando este capítulo com uma análise 

da gestão e produção de cuidados. A segunda parte do documento apresenta a IPM desenvolvida, 

desde a fundamentação da problemática, o enquadramento teórico que a suporta, os principais 
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conceitos que envolvem a temática da prevenção e gestão do delirium no doente em ambiente de 

cuidados intensivos, e termina com a análise descritiva das diferentes etapas que compõe a 

metodologia de projeto: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento, execução, 

avaliação e resultados. No terceiro e último capítulo realizamos a análise reflexiva e fundamentada 

do processo de aquisição e mobilização de competências comuns do enfermeiro especialista (OE, 

2019b), das competências específicas do EEEPSC (OE, 2018) e das competências conducentes ao 

grau de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). Terminamos com uma breve conclusão, seguida da 

bibliografia que suportou a realização do relatório. 

Salienta-se ainda que a elaboração deste relatório segue o Novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa e as normas de referenciação bibliográfica presentes na 7ª edição da American 

Psychological Association (2020). 
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 

 

 

O estágio final decorreu no SMI de uma unidade hospitalar localizada no sul de Portugal. Assim, 

neste capítulo, torna-se pertinente a elaboração de uma descrição concisa do contexto clínico, 

referindo os seus enquadramentos legislativos e organizacionais, os recursos, físicos, materiais e 

humanos e terminamos realizando uma breve análise da gestão e produção de cuidados do referido 

SMI. 

 

1.1. Serviço de Medicina Intensiva 

 

Integrada no Serviço Nacional de Saúde [SNS] a unidade hospitalar onde foi desenvolvido o 

estágio final, foi formalmente criada pelo Decreto-Lei [DL] no 172/2003 de 1 de agosto, vindo assim 

substituir uma unidade anterior existente na região, que não dispondo de meios tecnológicos 

adequados tornava frequente a necessidade de recurso a outras unidades hospitalares. A região 

via-se agora dotada de uma nova unidade hospitalar, colmatando as lacunas anteriormente 

identificadas, e assim provida de uma resposta eficaz de prestação de cuidados de saúde (Ministério 

da Saúde [MS], 2003). 

A preocupação com uma efetiva e eficaz articulação entre os cuidados de saúde primários e os 

cuidados de saúde diferenciados leva o MS a criar as Unidades Locais de Saúde [ULS] em várias 

regiões do país (MS, 2003). O sul do país não foi exceção, incluída no SNS, a ULS onde decorreu o 

estágio final, foi fundada através do DL Nº 238/2012 de 31 de outubro, por integração da unidade 

hospitalar existente e do Agrupamento de Centros de Saúde da região de abrangência. Assim, a 

área de influência desta ULS estende-se por uma área geográfica de 5309,41 km2 (INE, 2013), 

dividida em 5 concelhos, nos quais residem um total de 96 490 indivíduos (INE, 2021). 
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Esta ULS tem por missão promover e prestar cuidados de saúde primários, hospitalares e con-

tinuados, desenvolver atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, 

assegurando o acesso da população, garantindo a sustentabilidade económico-financeira, de 

acordo com a estratégia nacional e regional, de forma a obter ganhos em saúde (MS, 2020b). 

Deste modo, a referida ULS adota uma visão orientada para o compromisso com a melhoria 

contínua, a promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados, melhorando o 

estado de saúde da população através da ação conjugada de utentes, profissionais e comunidade, 

contribuindo para o desenvolvimento integrado da região (MS, 2020b). A estrutura orgânica desta 

ULS, encontra-se dividida em várias áreas contemplando, os cuidados de saúde primários, cuidados 

hospitalares, cuidados continuados, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e apoio 

clínico, administração e apoio técnico, saúde no trabalho e desenvolvimento profissional, 

comissões técnicas e órgãos consultivos.  

No que respeita aos cuidados hospitalares, a unidade encontra-se dividida em sete serviços 

físicos: medicina interna, ortopedia, cirurgia geral, cuidados paliativos, cuidados intensivos, 

cuidados intermédios e serviço de observação (MS, 2021b). 

Os constrangimentos inerentes à pandemia tornaram necessário restruturar o acesso dos 

doentes aos cuidados de saúde bem como a estrutura de apoio ao internamento, com a criação de 

serviços e áreas dedicadas à doença respiratória Covid-19.  

 

 

1.1.1. Estrutura, recursos físicos e materiais 

 

O SMI localiza-se no piso um da referida unidade hospitalar, contíguo a este encontram-se 

o bloco operatório, o serviço de imagiologia, o laboratório de análises clínicas a imunohemoterapia 

e a fisioterapia. O serviço de urgência [SU] encontra-se no piso zero, e o acesso ao SMI é realizado 

por elevador de acesso limitado. Tal facto, respeita parcialmente as orientações da Administração 

Central do Sistema de Saúde [ACSS] e do MS, quanto à localização e proximidade a outros serviços, 

que estipulam, que os SMIs devem ter uma localização próxima aos serviços de radiologia, SU e 

bloco operatório (ACSS, 2013; MS, 2003). 
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Atendendo à classificação europeia expressa pela European Society of Intensive Care 

Medicine [ESICM] (Valentin & Ferdinande, 2011), reconhecida no contexto nacional pelo MS (2003) 

e validada pela OE (2019a) e Ordem dos Médicos [OM] (2018), o SMI constitui-se uma unidade de 

cuidados intensivos de nível III. Classificação esta, justificada pela sua capacidade para providenciar 

os cuidados adequados, proporcionais e atempados ao doente crítico de maior gravidade e 

complexidade, de forma continuada e sistemática, usufruindo de quadros próprios com equipas 

funcionalmente dedicadas (OE, 2019a; OM, 2018; Valentin & Ferdinande, 2011). 

Segundo o MS (2020a), as UCIs devem apresentar uma lotação mínima de 8 camas, no 

entanto, a recomendação face ao número máximo de camas não é tão consensual apontando para 

12 a 16 camas (MS, 2003). Relativamente ao número de quartos de isolamento a recomendação é 

de no mínimo dois quartos por cada seis camas, três para oito camas e quatro para doze camas 

(MS, 2020a). O SMI dispõe de 11 camas, no entanto devido ao desprovimento de recursos 

humanos, apenas 9 se encontram ativas. Deste conjunto, 6 camas estão distribuídas numa sala 

ampla, denominada, segundo as recomendações técnicas da ACSS, como zona aberta de cuidados 

críticos (ACSS, 2013), estando individualizadas através de cortinas. As 5 camas restantes 

encontram-se em boxes, compostas por uma antecâmara e sistema de pressão, permitindo dar 

resposta a situações de necessidade de isolamento, sendo possível gerar pressão negativa ou 

positiva consoante o tipo de isolamento pretendido. As divisórias das boxes são constituídas por 

vidro transparente, o que permite a vigilância adequada do doente. Destas 5 camas, apenas 3 estão 

ativas, devido à necessidade de recursos humanos anteriormente referida. No centro da zona 

aberta de cuidados críticos existe um posto de vigilância e registos que, dada a sua localização, 

proporciona a visualização e monitorização contínua dos doentes, bem como o acesso rápido aos 

mesmos em situação que o justifique. Não obstante a isso, está disponível, um circuito de 

videovigilância interno que permite a visualização de todas as unidades de doentes, sendo crucial 

na monitorização dos doentes que se encontram nos quartos de isolamento e que por isso não são 

passiveis de ser observados do posto de registos. 

As áreas clínicas anteriormente descritas estão providas de luz natural, aspeto importante 

na manutenção dos ritmos circadianos, que se tem revelado benéfico ao processo de recuperação 

do doente (McKenna et al., 2018). As especificidades estruturais e organizativas que encontramos 

neste SMI vão ao encontro das recomendações técnicas mais recentes na área dos cuidados críticos 

(Macnaughton & Webb, 2019; Marshall et al., 2017; Thompson et al., 2012). 
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As unidades do SMI, reconhecidas como as áreas clínicas reservadas a cada doente (ACSS, 

2013) estão providas de ventilador, possibilitando a instituição de ventilação invasiva ou não-

invasiva, bombas e seringas perfusoras, monitorização base (ACSS, 2013; Thompson et al., 2012) 

invasiva e/ou não invasiva, com capacidade para instituir medidas de neuromonitorização, com 

monitorização do índice biespectral (Bispectral Index - BIS®). Existe ainda a possibilidade de 

realização de terapias de substituição renal em qualquer unidade do SMI, dado que os monitores 

para o efeito são portáteis, sendo transportados até à unidade do doente, caso a situação deste 

assim o exija. O SMI encontra-se ainda equipado com 2 carros de emergência, dispostos em áreas 

acessíveis, cada um dos quais equipado com monitor-desfibrilhador, que são verificados e 

organizados de acordo com a norma vigente na unidade hospitalar.   

Do SMI, fazem ainda parte áreas não clínicas, utilizadas para vários propósitos, 

designadamente, uma sala de armazenamento de material de uso clínico, uma zona de 

armazenamento de fardas e material de lavandaria, 2 áreas de acondicionamento de equipamentos 

e material reutilizável, sala de limpos e sala de sujos (com os circuitos de circulação de material 

devidamente estipulados), copa, balneários dos profissionais, gabinete médico, gabinete do diretor 

clínico, gabinete da enfermeira em funções de chefia, gabinete do secretariado clínico e uma sala 

dedicada ao acolhimento e acompanhamento à pessoa significativa e gestão de visitas. 

No que concerne à realização de registos clínicos, o SMI utiliza a ferramenta informática B-

ICU.Care®, indicada para utilização em cuidados intensivos, que se encontra interligada com outros 

sistemas de informação utilizados na instituição, proporcionando uma visão integrada e alargada 

da situação clínica do doente, trazendo proveitos ao nível do tratamento e análise de dados, por 

forma a suportar as melhores tomadas de decisão. Paralelamente, possibilita ainda o registo em 

tempo real dos dados obtidos do monitor e ventilador de cada unidade, uma vez que esta 

informação é transmitida de forma automática para o sistema informático, tornando-se somente 

necessário proceder à validação dos dados.  

 

1.1.2. Recursos humanos 

 

O SMI, correspondendo a uma UCI de nível III, exige a afetação de uma equipa multidisci-

plinar qualificada e funcionalmente dedicada durante 24 horas por dia e 365 dias por ano (ACSS, 

2013; OE, 2019a; OM, 2018). No SMI, integram esta equipa enfermeiros, assistentes operacionais, 
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fisioterapeutas, médicos e secretária clínica. Sempre que se afigure necessário, é requerida a cola-

boração de outros profissionais externos ao SMI, que cooperam com o mesmo, concretamente en-

fermeiros com outras competências, médicos de outras especialidades, terapeutas da fala, nutrici-

onistas, psicólogos e assistentes sociais.  

Aquando da realização do nosso estágio, a equipa de enfermagem era constituída por 30 

enfermeiros, 1 dos quais encontrava-se em funções de coordenação. Destes, 27% são detentores 

do título de Enfermeiro Especialista (8), 2 deles são especialistas em enfermagem de reabilitação e 

os restantes (6) são especialistas em EMC, sendo que 3 destes se especializaram na área da pessoa 

em situação crítica. Desde o início da pandemia, e com aumento da carga de trabalho inerente a 

esta, a equipa de enfermagem foi reforçada por 3 enfermeiros provenientes do bloco operatório. 

A maioria da equipa (73%), é constituída por enfermeiros de cuidados gerais, cuja prática 

assenta nos pressupostos definidos pelo Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais (OE, 2015c) e pelo quadro concetual e enunciados descritivos dos Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001). Por sua vez, os enfermeiros especialistas 

encontram o seu perfil de competências definido pelo regulamento 140/2019 (OE, 2019b) e, 

especificamente, os EEEMC-PSC regem-se pelas normativas do regulamento 429/2018 (OE, 2018). 

Importa ainda destacar documentos fundamentais à prática profissional, abrangentes a qualquer 

contexto e especialização, concretamente o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

[REPE] (MS, 1996) e a Deontologia Profissional de Enfermagem, integrada no Estatuto da OE, Lei 

n.º 156/2015 (OE, 2015a). 

A equipa médica do SMI é composta por 10 clínicos, 3 especialistas titulados em medicina 

intensiva, contando ainda com 6 especialistas em medicina interna e 1 especialista em 

pneumologia. Seguindo-nos pelos critérios estabelecidos pela OM (2018), relativos à formação em 

medicina intensiva, ao SMI é reconhecida a idoneidade parcial para a prática e formação de 

medicina intensiva.  

No que concerne ao ensino em enfermagem, o SMI coopera na formação de estudantes da 

licenciatura, pós-graduação, pós-licenciaturas de especialização e mestrados. 
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1.1.3. Análise da gestão e produção de cuidados 

 

A ULS em análise garante a prestação de cuidados de saúde a um total de 96.485 

habitantes, residentes em 5 concelhos do sul do país (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2021). 

A procura de cuidados de saúde na região é, certamente, intensificada devido a particularidades 

que se verificam neste território: recebe com regularidade um número significativo de turistas, 

estimando-se que na época de maior procura, a população duplique; acolhe uma população 

eventual de cerca de 5000 trabalhadores que se fixa por 4 meses no ano; recebe uma população 

de trabalhadores rurais migrantes, oriundos de países orientais, sendo o seu número de 13.053 

indivíduos (INE, 2020; MS, 2020b; MS, 2021b; Serviço de Estrangeiros e Fronteiras [SEF], 2020).  

O aumento expressivo do custo dos cuidados prestados ao doente crítico, acarretam a 

necessidade de deliberações assentes em indicadores de qualidade, eficácia/eficiência e segurança, 

a fim de otimizar os recursos acessíveis e proporcionar soluções adequadas (OM, 2018). Desta feita 

os SMI, a nível nacional, encontram-se organizados segundo os pressupostos definidos pela Rede 

Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação em Medicina Intensiva aprovada em 10 de 

agosto de 2017 por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e que os desafios 

impostos pela pandemia COVID-19, levaram à sua atualização em agosto de 2020. Por conseguinte, 

o SMI onde decorreu o estágio é parte integrante do “Eixo Centro hospitalar lisboa Central”. 

A região onde se localiza a ULS dispunha de um rácio de 7,5 camas por 100 000 habitantes 

no período pré-pandemia (MS, 2020a), superior à média nacional, 6,4/100 000 segundo os dados 

mais recentes (OM, 2018), mas ainda distante da média europeia, que se encontra nos 11,5/100 

000 (Rhodes et al., 2012). No entanto, as exigências inerentes à pandemia COVID-19, levaram à 

necessidade de reformulação dos SMIs, e este não foi exceção, tendo sido expandida a unidade 

existente com mais 4 camas, num total de 11 camas, o que levou a um aumento do rácio para 11,8 

camas por 100 000 habitantes (MS, 2020a), dotação superior às médias nacional e europeia. 

O SMI registou no ano transato (2020), 224 admissões de doentes, provenientes do SU, dos 

serviços de internamento ou de outras instituições, conforme dados disponibilizados pela 

Enfermeira em funções de chefia e pelo Diretor do SMI.  De acordo com os dados facultados, 59% 

dos doentes que ingressaram no SMI, apresentavam patologia do foro médico, os demais 41% eram 

doentes do foro cirúrgico.  
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A taxa de ocupação do SMI documentada, no período referente ao ano de 2020, foi de 

82,64% com uma média de dias de internamento de 8,05 dias. No que concerne aos 

reinternamentos verificados, a taxa registada foi de 4,02%, por sua vez a taxa de mortalidade 

apurada no intervalo de tempo referido fixou-se nos 20,48%. Relativamente, aos índices de 

gravidade amplamente utilizados nos SMI’s, o Simplified Acute Physiology Score II e o Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation, no SMI em análise, obteve-se valores médios de 39 e 19, 

que, respetivamente, estimam uma probabilidade de mortalidade hospitalar de 57 e 43%. A 

discrepância verificada entre a mortalidade real e a mortalidade estimada pelos índices, é tida como 

um indicador de qualidade conforme referido pela OM (2018) e Vincent et al. (2017). 

 A equipa de enfermagem é coordenada pela enfermeira em funções de chefia, e está 

estruturada em 5 equipas, constituídas por 4 enfermeiros, cuja seleção tem em atenção critérios, 

como por exemplo a formação especializada, a aptidão reconhecida em áreas específicas de 

elevada complexidade e a experiência profissional. 

 A jornada de trabalho de enfermagem encontra-se divida em 3 turnos, cada um com a 

duração de oito horas e trinta minutos: turno da noite (00 horas às 8:30h); turno da manhã (das 

8:00h às 16:30h), turno da tarde (das 16:00h às 00:30h) e turno da noite (00:00h às 8:30h). Cada 

turno é dotado de uma equipa de 4 enfermeiros, coordenados pelo enfermeiro chefe de equipa 

que assume a gestão da equipa afeta à prestação de cuidados, ainda, nos dias úteis no turno da 

manhã, está presente a enfermeira em funções de chefia, exclusivamente em funções de gestão. A 

função de enfermeiro chefe de equipa é, preferencialmente, assegurada por um enfermeiro 

especialista. Após a transmissão da informação na passagem de turno, o enfermeiro chefe de 

equipa realiza o planeamento do trabalho dos enfermeiros e assistentes operacionais, além de 

manter as suas responsabilidades na prestação direta de cuidados. De relevar a emissão de dois 

pareceres desenvolvidos pelo Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio de Especialidade de 

EMC [MCEEMC] (2017, 2018), que sustentam que o profissional mais capacitado para assumir esta 

função, no contexto em análise, deverá ser o enfermeiro especialista em EMC.  

 A equipa de enfermagem adota o método individual de trabalho na sua prática diária, este 

advoga que cada enfermeiro assume a responsabilidade pela prestação de cuidados dos doentes 

que lhe são atribuídos em cada turno, no entanto deve-se salientar o trabalho de equipa 

presenciado durante a realização do estágio. A metodologia científica utilizada no processo de 

enfermagem tem por base o Modelo Teórico de Roper, Logan & Tierney. 
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A avaliação da carga de trabalho de enfermagem é efetuada mediante a aplicação do 

instrumento Nursing Activities Score [NAS], validado para a população portuguesa (Macedo et al., 

2016), com foco nas intervenções autónomas de enfermagem, permite avaliar a carga de trabalho, 

baseando-se no tempo requerido para as atividades de enfermagem inerentes aos cuidados 

prestados, sendo independente da gravidade da doença da pessoa (Miranda et al., 2003). Este 

instrumento é constituído por 7 categorias: atividades básicas, suporte ventilatório, cardiovascular, 

renal, neurológico, metabólico e intervenções específicas, a cada item é atribuída uma pontuação 

que varia de 1,2 a 32, e cada ponto da NAS equivale a 14,4 minutos dedicados ao doente (Miranda 

et al., 2003). No SMI esta avaliação é realizada 1 vez por dia, no turno da noite, por questões 

organizacionais, cabendo ao enfermeiro responsável pelo doente preenchê-la. Os scores da NAS 

alcançados, servem de base à distribuição de trabalho realizada, pelo enfermeiro chefe de equipa 

de cada turno, para as 24 horas subsequentes. No SMI, no ano de 2020, aferiu-se um valor médio 

da NAS de 69,85 pontos correspondendo a uma média de 17:16 horas/dia de tempo dedicado aos 

cuidados de enfermagem enumerados nas 7 categorias integrantes da NAS.  

O rácio enfermeiro/doente praticado em cada turno é de 1:1, podendo em situações 

excecionais fixar-se no 1:2, ocorrendo esporadicamente, como se pode inferir pela taxa de 

ocupação previamente apresentada. Tal realidade cumpre as recomendações preconizadas pelo 

MS (2017), que refere que o rácio mínimo para camas de nível III, deve ser de 1:2, sem prejuízo do 

instituído pela Norma para o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem, 

estabelecida pelo Regulamento n.º 743/2019 (OE, 2019a). 

De salientar ainda que, no SMI, enfermeiros e médicos, organizam-se em equipas de 

trabalho, com vista ao desenvolvimento de projetos de melhoria contínua, o que denota por parte 

da equipa o lugar de destaque dado à qualidade dos cuidados, referimos alguns exemplos: um 

projeto que visa o acolhimento da família/pessoa significativa do doente internado no SMI; follow-

up do doente no pós-alta; prevenção de úlceras por pressão; prevenção da pneumonia associada à 

intubação.   
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2.  INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 

 

 

A enfermagem, enquanto disciplina do conhecimento que se materializa numa profissão 

intelectual e científica, tem como alicerces o ensino, a investigação e a formação, áreas que o 

enfermeiro ajuda a desenvolver e a melhorar durante a sua atividade profissional (Nunes, 2018). O 

conhecimento científico, suportado por teorias e metodologias científicas, como advoga Nunes 

(2018), está na génese da identificação de necessidades, das intervenções de enfermagem - que 

visam as melhores práticas e a qualidade dos cuidados - da avaliação dos resultados obtidos e da 

disseminação de conhecimento. 

No contexto da UC Estágio Final, a par da aquisição e incremento de competências clínicas, 

desenvolvemos uma IPM, reconhecida como uma intervenção de acrescida relevância 

comparativamente às demais atividades realizadas, incluída na linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de Vida”, definida pela equipa coordenadora do ME na área de especialização em EMC - 

PSC.  

A execução de intervenções desta índole, que visam alcançar determinados objetivos, 

pretendendo a participação ativa de uma equipa multidisciplinar, deve, obrigatoriamente, 

obedecer a um método de planeamento (Faria et al., 2018). Esta posição vai ao encontro do 

enunciado pelo planeamento em saúde que se define como o aproveitamento de recursos de forma 

racional, com o propósito de alcançar os objetivos fixados, com vista a minorar os problemas de 

saúde identificados como prioritários, e visando a coordenação e organização dos esforços 

provenientes dos vários setores socioeconómicos (Imperatori & Giraldes, 1993; Issel et al., 2021). 

Deste modo, e por considerarmos ser o mais adequado, o planeamento em saúde, foi o modelo 

adotado para servir de pedra angular à IPM planeada e realizada. Esta surgiu de um problema 

identificado em parceria com a equipa médica e de enfermagem do SMI, designadamente, a 

necessidade de prevenção e gestão do delirium na pessoa em contexto de cuidados intensivos, 

como explanaremos adiante.  
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 Por forma a desenvolver a presente IPM, escolhemos como fio condutor, a metodologia de 

projeto que, refletindo as premissas fundamentais do planeamento em saúde, pressupõe a 

identificação de um problema real num determinado contexto, bem como a implementação de 

estratégias e intervenções para a resolução do mesmo (Ruivo et al., 2010). A metodologia de 

projeto é promotora da prática baseada em evidências [PBE], na medida em que possibilita a 

conexão entre teoria, investigação e prática, suporta-se no conhecimento teórico, fomentando 

assim a pesquisa, análise e resolução de problemas reais do contexto onde é aplicada, tal como nos 

refere Ruivo et al. (2010). 

A metodologia de projeto, tal como o planeamento em saúde, é um processo contínuo e 

dinâmico, aberto à necessidade de reestruturação de abordagens, passível de incluir novos dados 

e informações que surjam e, por isso não se dando nenhuma etapa como fechada (Imperatori & 

Giraldes, 1993; Issel et al., 2021; Ruivo et al., 2010). 

Deste modo, orientámos a IPM, seguindo as 5 etapas da metodologia de projeto, como 

especificado por Ruivo et al. (2010): diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento 

e execução, avaliação e divulgação dos resultados. Servimo-nos também do modelo concetual 

MMPBE, o qual, num ponto posterior, será alvo da devida caraterização. Sem embargo do 

anteriormente exposto, consideramos imperativa a realização de uma breve fundamentação da 

problemática, bem como uma panorâmica dos principais conceitos inerentes a esta. 

  

2.1. Problemática: Delirium no doente em contexto de cuidados intensivos 

 

 

A pessoa em situação crítica carateriza-se como aquela que se encontra em situação, ou 

eminência, de falência orgânica que condiciona a sua sobrevivência, a qual depende de meios de 

vigilância, monitorização e terapêutica avançados (OE, 2018). Por conseguinte, os cuidados de 

enfermagem neste contexto, são 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 (Ibidem). 
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A segurança do doente, como é referido por Barroso et al. (2021) assume uma dimensão 

central na prática clínica e é um elemento-chave na garantia de sistemas de saúde eficientes. Os 

mesmos autores referem ainda que a prestação de cuidados de saúde, dada a complexidade e 

considerável imprevisibilidade, é suscetível à ocorrência de incidentes que podem conduzir a 

resultados negativos com danos para os doentes e profissionais e também para a performance e 

idoneidade das instituições de saúde. 

Os doentes admitidos nos SMIs, como descrito por Oropello et al. (2017), estão 

especialmente expostos a riscos associados aos cuidados de saúde, pela complexidade dos 

cuidados, pelas inúmeras intervenções terapêuticas, por vezes simultâneas e/ou emergentes, 

surgindo assim a necessidade de protocolos que visem a redução do risco e a prevenção de 

complicações em SMIs.  

Maldonado (2017) afirma que o delirium é a síndrome neuropsiquiátrica mais comum em 

pessoas com doença aguda. Segundo Kuczmarska et al. (2016), este afeta quase 20% dos doentes 

com mais de 75 anos em enfermarias de medicina interna. No entanto, é nas unidades de cuidados 

intensivos que nos deparamos com as taxas de incidência mais elevadas, observando-se de 70 a 

87%, sendo de 80% em doentes com ventilação mecânica (Ospina et al., 2018; Souza et al., 2018). 

Relativamente à realidade portuguesa, estudos desenvolvidos em ambiente de cuidados intensivos 

reportam taxas de prevalência de delirium de 35% (Pereira et al., 2016), 28,1 % (Pires, 2018) e de 

57,1% (Veiga, 2019).  

O delirium tem um importante impacto não só na pessoa doente, mas também ao nível dos 

principais indicadores dos cuidados de saúde. Como nos refere Marcantonio (2017) o delirium 

aumenta o tempo de internamento e a mortalidade hospitalar e pós-alta, estando também 

associado ao aumento do período de necessidade de ventilação mecânica e ao desenvolvimento 

de complicações como quedas, úlceras por pressão e infeções. O delirium traz ainda ao doente 

crítico o declínio cognitivo e funcional, diminuindo a sua autonomia, levando por isso à 

consequente necessidade de institucionalização a médio e longo prazo. O impacto para a família 

do doente, é também significativo, despoletando níveis moderados a intensos de sofrimento 

emocional – pelo menos 50% das famílias referem-no (Finucane et al., 2017; Finucane et al., 2020). 

Igualmente considerável é o impacto económico da doença, mundialmente, os custos do delirium 

para os cuidados de saúde são cerca de 2.5 vezes superiores aos dos restantes doentes, estimados 
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em $182 biliões/ano (2011) conforme um estudo desenvolvido em países europeus, Portugal 

incluído (Inouye et al., 2014; Leslie et al., 2008). 

Apesar das altas taxas relatadas, Cruz et al. (2015) afirmam que o subdiagnóstico do 

delirium ainda é uma realidade, estimando-se que as taxas de delirium não detetado possam chegar 

aos 60%. O subdiagnóstico é um problema, pois segundo Devlin et al. (2018) a identificação precoce 

do delirium acelera a avaliação e a intervenção clínica, permitindo a abordagem pronta a quaisquer 

fatores precipitantes potencialmente reversíveis. 

A atual pandemia da doença COVID-19, veio em muito agravar esta realidade, uma vez que, 

além do vírus afetar o sistema nervoso central, há um conjunto de aspetos como a necessidade de 

isolamento, a utilização de equipamentos de proteção individual e a ausência de visitas da família, 

que contribuem para a alta prevalência de delirium neste grupo de doentes (Kotfis et al., 2020). 

Perante os resultados negativos associados ao delirium a sua prevenção e gestão assumem 

especial importância. Torna-se, portanto, premente, que os SMIs desenvolvam intervenções e 

protocolos direcionados à avaliação, prevenção e gestão do delirium apostando na educação e 

formação dos profissionais de saúde, visando a prevenção, identificação precoce e implementação 

de intervenções adequadas baseadas na evidência mais atual.  

 

2.2. Enquadramento Teórico 

 

Seguimos com uma breve descrição do MMPBE, posteriormente realizamos uma abordagem 

relativa aos conceitos de qualidade em saúde e segurança do doente e sobre a temática do delirium 

no doente em ambiente de cuidados intensivos. 
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2.2.1. Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências 

 

Uma disciplina do conhecimento proporciona “a visão de mundo pela qual os fenómenos 

são descobertos, organizados, compreendidos e interpretados”1 (Meleis, 2012, p.88). Uma 

disciplina é assim constituída por “redes de filosofias, teorias, conceitos, abordagens de 

investigação, resultados de pesquisas e práticas que refletem e iluminam a sua perspetiva distinta”2 

(Smith & Parker, 2015, p.5). 

Defende, Meleis (2012), que a disciplina deve ser dinâmica, para que possa satisfazer as 

exigências das sociedades, impostas quer ao nível das necessidades das populações, quer dos 

impactos das reformas de saúde e das transformações globais.  

A evolução da Enfermagem enquanto disciplina e a crescente importância atribuída aos 

cuidados de saúde na sociedade moderna, tem sido acompanhado por um aumento do rigor 

técnico e científico aplicado à prática de enfermagem (OE, 2019b). Dada esta realidade, facilmente 

inferimos a necessidade de assentar os cuidados que prestamos, não só em sólidas evidências 

científicas resultantes de pesquisas realizadas de forma sistematizada e na nossa experiência 

profissional, mas também em princípios, conceitos, filosofias e teorias (Smith & Parker, 2015). 

Importa então compreender como se estrutura o conhecimento, na disciplina de 

enfermagem, questão esta que tem merecido a atenção de inúmeros pensadores. De entre alguns, 

Fawcett tem-se distinguido pela recorrente atenção dada à pesquisa da estrutura mais adequada, 

sendo a estrutura holárquica, por si defendida, a mais citada e aplicada. Seguindo então os 

pressupostos da estrutura holárquica (Fawcett, 2005), o conhecimento em enfermagem organiza-

se, segundo o seu nível de abstrato/concreto, em: metaparadigma, filosofias, modelos concetuais, 

teorias e indicadores empíricos. 

Uma teoria como nos refere Fortin et al. (2009) é “um conjunto coerente de conceitos, de 

proposições e definições, visando descrever, explicar ou predizer fenómenos” (p.15), Alligood 

(2018) acrescenta que as teorias de enfermagem estabelecem claramente a compreensão dos 

 
1 “worldview by which phenomena are uncovered, organized, understood, and interpreted” (Meleis, 2012: 88). 
2 “A framework of organized activities that creates cultures, processes, procedures, behaviours, technologies and 
environments in health care that consistently and sustainably lower risks, reduce the occurrence of avoidable harm, 
make errors less likely and reduce the impact of harm when it does occur.” (Smith & Parker, 2015: 5). 



 
 

32 
 

Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos |  

fenômenos de enfermagem orientando a prática e a pesquisa da disciplina. Nunes (2018), 

referencia-nos ainda que a teoria suporta a existência da enfermagem enquanto disciplina 

académica, sendo vital para a prática da profissão. 

Os modelos concetuais de enfermagem, conforme postula Alligood (2018), referem-se aos 

conceitos e suas relações, fornecendo perspetivas com diferentes focos para o pensamento crítico, 

e produzindo evidências entre fenómenos específicos da disciplina, concorrendo assim para a 

tomada de decisão fundamentada. 

A PBE foi definida por Larrabee (2011) como a tomada de decisão clínica sustentada na 

integração da melhor evidência, resultado da pesquisa sistematizada e estruturada, conjugada com 

os valores do doente.  

Assim o modelo concetual escolhido para orientar a IPM bem como o processo de aquisição 

e incremento de competências foi o MMPBE de June Larrabee, revisto para a sua versão mais atual 

(2011). 

A versão inicial do MMPBE, sustenta-se em aspetos teóricos e empíricos, ligados à 

mudança, ao recurso à pesquisa e à PBE, obtidos através da literatura (Larrabee, 2011; Rosswurm 

& Larrabee, 1999). Refere-nos a autora, que após implementação do modelo em vários contextos 

e por vários agentes, verificou-se então justificável a sua revisão, no sentido de otimizar o 

desenvolvimento de programas de melhoria contínua, integrando, conceitos relativos à qualidade 

dos cuidados de enfermagem na versão revista (Larrabee, 2011). 

 O MMPBE surge do reconhecimento da dificuldade demonstrada pelos profissionais de 

saúde em sintetizar e integrar na prática clínica os dados empíricos, priorizando uma PBE, 

fundamentada num raciocínio concreto interativo e crítico, envolvendo e incrementando a 

investigação em enfermagem, com embargo da prática intuitiva, opinativa resultante apenas da 

experiência individual (Larrabee, 2011; Rosswurm & Larrabee, 1999). Este modelo advoga que a 

mudança na prática deve assentar na articulação entre o reconhecimento de necessidades e/ou 

análise de dados, pesquisa clinicamente pertinente e a experiência clínica. A conjugação das 

referidas premissas impulsiona a otimização dos processos de tomada de decisão dos enfermeiros, 

reformula os padrões dos cuidados de enfermagem, subsidia a segurança e a qualidade dos 

cuidados, garante cuidados adaptados e individualizados, conduzindo à melhoria dos resultados em 
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saúde (Larrabee, 2011). O MMPBE atribui ainda importantes responsabilidades na promoção da 

PBE, aos líderes de enfermagem, em funções de supervisão clínica e gestão estratégica, na medida 

em que considera o seu suporte imprescindível na motivação da equipa e na consecução da 

mudança. O referido modelo faz igualmente referência à necessidade de envolvimento das 

organizações profissionais de enfermagem, pois a elas cabe a determinação dos padrões de 

qualidade, tanto da formação como da prática, e especificamente no que concerne à prática 

especializada em enfermagem (Larrabee, 2011). 

 O MMPBE, na sua versão revista, compreende 6 etapas, concretamente:  

Etapa 1: Avaliar a necessidade de mudança da prática – Consiste em identificar e envolver as 

partes interessadas (stakeholders) no problema prático; colher dados sobre a prática atual e 

compará-los com dados externos, de modo a validar a necessidade de mudança; identificar o 

problema e relacioná-lo com intervenções e resultados. É sugerida a utilização de ferramentas 

como o brainstorming e instrumentos de colheita de dados. 

Etapa 2: Localizar as melhores evidências – Abrange a identificação da melhor evidência disponível, 

através do planeamento da estratégia de pesquisa, da seleção dos instrumentos de avaliação crítica 

dos estudos e de outras fontes de informação, bem como dos métodos a utilizar na organização 

dos dados obtidos, como são exemplo as tabelas para recolha de dados. 

Etapa 3: Fazer uma análise crítica das evidências – Consiste na síntese das evidências e aplicação 

dos instrumentos de avaliação crítica selecionados previamente, por forma a avaliar o nível e 

qualidade da evidência, bem como os riscos e benefícios da sua integração na prática clínica. 

Etapa 4: Projetar a mudança na prática – Compreende a definição da mudança proposta, 

identificação dos recursos necessários, planeamento das estratégias para implementação do plano 

delineado e da sua avaliação. 

Etapa 5: Implementar e avaliar a mudança da prática – Inclui a implementação do plano definido, 

a avaliação do processo, dos resultados e dos custos e, com base na análise efetuada, o 

desenvolvimento de recomendações e conclusões. 
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Etapa 6: Integrar e manter a mudança na prática – Consiste em divulgar a mudança recomendada 

às “partes interessadas”, implementar a nova prática, monitorizar os indicadores de processo e de 

resultado e divulgar os resultados. 

As fases do processo estabelecidas por Larrabee (2011), pese embora a sua índole 

progressiva, podem não ser aplicadas de forma linear, sendo possível, caso se verifique pertinente, 

retomar etapas anteriores, e inclusivamente, atividades desenvolvidas numa etapa, podem induzir 

atividades de outra etapa, como explanado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Larrabee (2011) 

 

Figura 1. Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências 
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É ainda de ressalvar a afinidade existente entre o MMPBE e as metodologias aplicadas na 

realização de revisões da evidência, apresentando etapas e procedimentos análogos. Verifica-se, 

igualmente, o manifesto acordo entre o modelo descrito e a metodologia de trabalho de projeto, 

linha orientadora da IPM, uma vez que os dois partem do princípio comum, de resposta a 

problemáticas identificados e convergem na correlação entre investigação, teoria e prática (Ruivo 

et al., 2010). 

O MMPBE foi implementado e testado em inúmeros contextos, constituindo um modelo 

válido na superação de problemáticas concretas, funcionando assim como agente de mudança. Não 

obstante a isto, Larrabee (2011), chama a atenção para o facto de o sucesso da aplicação deste 

modelo estar intrinsecamente ligado à aquisição e desenvolvimento de competências pelos 

enfermeiros, que os torne aptos a implementar os processos inerentes à mudança. 

Como flui do exposto, considerando o contexto clínico de execução da IPM, contemplando 

a análise efetuada do referido modelo que vem validar a sua utilidade tanto na prática clínica como 

na investigação, consideramos legítima a escolha deste modelo teórico como linha orientadora da 

IPM desenvolvida. 

 

2.2.2. Qualidade em Saúde e Segurança dos Cuidados 

 

As organizações prestadoras de cuidados de saúde, nos últimos anos, têm vindo a 

demonstrar um enorme interesse na melhoria contínua da qualidade e os profissionais de saúde 

têm-se envolvido e procurado melhorar a prestação de cuidados ao doente (Vaz, 2015). A 

atualidade do tema, é corroborada pelo destaque dado à melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde a par da melhoria do acesso, por forma a atingir o compromisso global traçado de alcançar a 

cobertura universal de saúde até 2030 (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2020a). 

Atualmente, não existe uma definição de qualidade em saúde, universalmente aceite (OMS, 

2020a), compreendendo-se como um conceito dinâmico, constantemente em desenvolvimento, 

sendo passível de ser definido a diferentes níveis e mediante várias vertentes, ao nível do utilizador, 

do prestador ou do gestor, ou consoante o contexto onde é abordada (Eiras, 2011). Não é nosso 

propósito listar de forma exaustiva as várias definições de qualidade em saúde concebidas ao longo 
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do tempo, no entanto consideramos importante fazer referência a alguns trabalhos mais relevantes 

sobre o tema.  

O Institute of Medicine [IOM] (2001) definiu qualidade em saúde como “a medida em que 

os serviços de saúde prestados aos indivíduos e às populações aumentam a probabilidade de se 

obterem os resultados desejados na saúde de acordo com os conhecimentos profissionais mais 

atuais”3(p.44). Além desta definição o IOM (2001), fixa 6 dimensões gerais da qualidade em saúde: 

seguros, eficazes, centrados no doente, oportunos, eficientes e equitativos. 

Por seu turno, a OMS (2006), de modo semelhante, fixou aqueles que considera serem os 

componentes vitais do conceito de qualidade em saúde, nomeadamente: efetivo – prática baseada 

em evidência orientada para os resultados; eficiente – prestação de cuidados que visa potenciar os 

recursos, minimizando o desperdício; acessível – cuidados oportunos e proporcionais; centrado no 

doente – adaptado à opção e espectativa do doente; equitativo – cuidados que não variam em 

qualidade devido às caraterísticas pessoais ou sociodemográficas; seguro – cuidados que 

minimizem o risco. 

No plano português, e no seguimento do enquadramento internacional dado ao conceito 

em análise, a Direção Geral da Saúde [DGS] (2015a) refere que a qualidade em saúde compreende 

a “prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, que 

tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do cidadão” (p.16). 

Resultante da atenção dada à qualidade em saúde pela tutela, emerge do Plano Nacional de Saúde 

português, a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde (2015-2020), que consagra a qualidade 

e segurança dos cuidados de saúde como obrigação ética, uma vez que ambas concorrem 

liminarmente para a “redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados de 

saúde, das escolhas da inovação, da equidade e do respeito com que esses cuidados são prestados” 

(MS, 2015, p.13551). Nesta linha de pensamento, Larrabee (2011, p.15), valida o conceito de 

qualidade dos cuidados enquanto princípio ético da profissão de enfermagem, atestando que “a 

qualidade integra os princípios éticos de valor, beneficência, prudência e justiça” podendo desta 

feita conceber como dever ético “a busca de uma assistência de alta qualidade ou excelente”. 

 
3 “quality as the degree to which health care services for individuals and populations increase the likelihood of desired 
outcomes and are consistent with current professional knowledge.” (IOM, 2001:44) 
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Esta aceção de qualidade em saúde enquanto dever ético, encontra destaque similar em 

documentos estruturantes da prática profissional do EEEPSC, nomeadamente, no regulamento dos 

padrões de qualidade dos cuidados especializados da área (OE, 2015b), enfatizando a significância 

da segurança e qualidade em saúde e define o Enfermeiro Especialista enquanto profissional de 

referência que zela por respostas de qualidade e seguras, às problemáticas de saúde identificadas.  

 Do acima exposto, constatamos que de uma forma global, na definição de qualidade em 

saúde, está patente, como parte integrante, a segurança do doente. Com efeito, segurança e 

qualidade dos cuidados são fatores indissociáveis, já que a segurança é fulcral para a prestação de 

cuidados de qualidade (Barroso et al., 2021; Internacional Council of Nurses [ICN], 2012). 

A segurança do doente é definida pela OMS (2021) como um conjunto de atividades 

geradora de “culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes nos 

cuidados de saúde que reduzem riscos de forma consistente e sustentável, reduzem a ocorrência 

de danos evitáveis, tornam os erros menos prováveis e reduzem o impacto dos danos quando 

ocorrem”4(p.7). 

 No ano 2000, o IOM, publica o relatório “To Err Is Human: Building a Safer Health System”, 

que constituiu um marco significativo, uma vez que trouxe ao conhecimento público que os 

cuidados de saúde nem sempre seriam tão seguros como deveriam, obrigando a reflexões sobre a 

segurança dos doentes e os incidentes que ocorrem no contexto dos cuidados de saúde (Barroso 

et al., 2021). Este documento estimou o número de mortes em hospitais por ano devido a falhas 

na segurança do doente em 98.000 (IOM, 2000).  Outra pesquisa mostrou que aproximadamente 1 

em cada 10 doentes sofre algum evento adverso durante o período de internamento (Vries et al., 

2008). 

 O retrato atual é igualmente preocupante, os relatórios mundiais mais recentes estimam 

que as hospitalizações, em países em desenvolvimento levam a 134 milhões de eventos adversos, 

contribuindo para mais de 2,5 milhões de mortes por ano (Committee on Improving the Quality of 

Health Care Globally et al., 2018), e considera-se os incidentes relacionados com a segurança que 

 
4 “creates cultures, processes, procedures, behaviours, technologies and environments in health care that consistently 

and sustainably lower risks, reduce the occurrence of avoidable harm, make errors less likely and reduce the impact of 

harm when it does occur” (OMS, 2021) 
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provocam dano ao doente, o 14.º maior contribuinte para a carga global de doenças (OMS, 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Banco Mundial, 2018). 

 Esta realidade, levou a que fosse reconhecido pelos líderes políticos mundiais os benefícios 

de ter uma abordagem estratégica e coordenada para a segurança do doente, abordando as causas 

comuns de danos e as estratégias para preveni-los (OMS, 2021). Desta feita, a OMS em 2021 adotou 

o “Global Patient Safety Action Plan 2021-2030”, que insta os estados-membros a reconhecer a 

segurança do doente como uma prioridade de saúde, levando-os a impulsionar políticas, 

estratégias e ações, com base na evidência, na experiência do doente, no projeto do sistema e em 

parcerias, para eliminar as fontes de riscos e danos evitáveis aos doentes e profissionais de saúde. 

Por forma a dar resposta às orientações internacionais, o MS português (2021a) concebe o 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026, cujo objetivo é “consolidar e promover a 

segurança na prestação de cuidados de saúde no sistema de saúde” (p.98), consagrando a 

segurança dos cuidados enquanto direito do cidadão. Este plano assenta em cinco pilares 

estratégicos, nomeadamente: cultura de segurança, liderança e governança, comunicação, 

prevenção e gestão de incidentes de segurança do doente e práticas seguras em ambientes 

seguros.  

A problemática da segurança do doente mereceu igualmente atenção pelas sociedades 

científicas internacionais, e a ESICM não foi exceção, em 2009 publica a Declaração de Viena, 

assumindo como prioritário o investimento na prevenção, vigilância e implementação de medidas, 

com vista ao incremento da segurança do doente crítico (Moreno et al., 2009).  

Devemos ainda ressalvar o papel preponderante dos profissionais de saúde, e neste campo 

os Enfermeiros assumem uma posição privilegiada, não só na melhoria da qualidade em saúde e na 

segurança dos cuidados, mas também enquanto agentes de execução, que asseguram a 

implementação de estratégias e projetos de melhoria contínua da qualidade, fazendo uso da PBE 

ao longo do processo (Hashish & Alsayed, 2020; Jordan et al., 2019; Larrabee, 2011). 

A visão para o futuro da promoção da qualidade em saúde e segurança, “centra-se no 

recurso mais confiável que a saúde já possui – os enfermeiros”5, o que se torna necessário é a 

 
5 “centres around using the trusted resource that health already has—its nurses” (ICN, 2021a: 19). 



 
 

39 
 

Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos |  

aposta na promoção da PBE, bem como a colocação destes profissionais em posições de influência 

e poder, no sentido de alcançar abordagens de saúde integradas, seguras e centradas nas pessoas 

(ICN, 2021a, p.19).  

 

2.2.3. O delirium do doente em contexto de cuidados intensivos: princípios e abor-

dagem 

 

A American Psychiatric Association (2014) através do Diagnostic and Statistical Manual-V 

[DSM-V], carateriza o delirium como um distúrbio da consciência com diminuição da capacidade de 

focar, manter ou alterar a atenção. Esta entidade clínica implica uma alteração na cognição ou o 

desenvolvimento de uma perturbação da perceção que não é melhor explicada por uma demência 

pré-existente ou em evolução. A perturbação desenvolve-se num curto período de tempo (horas a 

dias) e tende a flutuar ao longo do dia existindo, inclusivamente, evidências de que a perturbação 

é causada diretamente por uma condição médica. A duração deste quadro poderá manter-se desde 

alguns dias a dois meses, mas normalmente é resolvido em 10-12 dias, no entanto em 15% dos 

doentes o quadro pode perdurar por 30 dias.  

A mesma fonte, advoga que o delirium pode classificar-se quanto à sua etiologia nos se-

guintes subtipos: devido a uma condição médica; induzida por substância(s) e devido a múltiplas 

patologias.  

Quando o critério de classificação é a atividade psicomotora e nível de vigília do doente o 

delirium pode ser descrito em 3 subtipos: delirium hiperativo - o doente apresenta-se agitado, hi-

peralerta podendo apresentar alucinações e ideias delirantes. A segurança do doente está compro-

metida, pois dada a agitação, o risco de queda e o risco de retirar dispositivos médicos estão au-

mentados; delirium hipoativo – o doente está hipoalerta, apático, letárgico, estuporoso, com redu-

ção da resposta a estímulos, pode apresentar alucinações e evidenciar gestos. Dado o estado de 

hipoatividade que a pessoa apresenta há maior risco de infeções e desenvolvimento de úlceras por 

pressão; delirium misto - o doente alterna períodos com as características dos dois subtipos anteri-

ores (American Psychiatric Association, 2014; Cortés-Beringola et al., 2021; Maldonado, 2017; Na-

tional Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2019). 
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De entre as manifestações clínicas mais frequentes no doente com delirium, Maldonado 

(2017), identificou cinco que, pela sua prevalência merecem especial atenção: défices cognitivos - 

desorientação e distorções da perceção, memória, compreensão e pensamento abstrato; défices 

de atenção - distúrbios do estado de consciência e capacidade reduzida de direcionar focar susten-

tar e desviar a atenção; desregulação do ritmo circadiano - perda do normal ciclo de sono-vigília e 

sono fragmentado ao longo do dia; desregulação emocional - perplexidade, medo, ansiedade, irri-

tabilidade e/ou raiva; desregulação psicomotora - agitação psicomotora e heteroagressividade. 

Etiologia e Fatores de Risco predisponentes e precipitantes  

A etiologia do delirium é multifatorial, assumindo-se que depende da interação entre 

fatores predisponentes relativos às características prévias da pessoa, e fatores precipitantes 

relacionados ao processo de doença aguda e ao ambiente da prestação de cuidados (Mart et al., 

2021; Park & Lee, 2019). 

Os fatores de risco podem ainda ser classificados como modificáveis e não modificáveis 

(Cortés-Beringola et al., 2021; Mart et al., 2021). São exemplos de fatores de risco não modificáveis, 

e que por isso não é possível intervir sobre eles, a idade avançada e a demência prévia. A 

identificação precoce destes fatores de risco e a rápida intervenção sobre estes é uma das bases 

para a prevenção e tratamento adequados, melhorando os resultados do doente (Smallheer, 2021). 

Sendo os fatores predisponentes geralmente não modificáveis e os fatores precipitantes, na sua 

maioria são passiveis de serem modificados, identificar e classificar estes fatores, reveste-se de 

particular importância, posto isto na tabela 1 apresentamos os fatores de risco predisponentes e 

precipitantes (Balas et al., 2012; Cortés-Beringola et al., 2021).  

A Society of Critical Care Medicine [SCCM] dos Estados Unidos da América, publicou em 

2018 as Clinical Practice guidelines for the Prevention and management of Pain, Agitation/Sedation, 

Delirium, Immobility and Sleep Disruption in adult Patients in the ICU – PADIS guidelines, onde são 

reconhecidos com elevado nível de evidência, como fatores de risco potencialmente modificáveis 

as transfusões sanguíneas e o uso de benzodiazepinas, e fatores de risco não modificáveis a 

presença de demência prévia, idade avançada, coma anterior, intervenção cirúrgica emergente, 

trauma à admissão na UCI e scores de risco aumentados (Devlin et al., 2018). 
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Avaliação e Monitorização do Delirium 

A monitorização frequente do delirium no doente crítico, figura nas principais guidelines 

emitidas pelas sociedades científicas na área do doente crítico, como uma recomendação de boa 

prática (Celis-Rodriguez et al., 2020; Devlin et al., 2018; NICE, 2019; Sundhedsstyrelsen Denmark, 

2021). A importância da monitorização e avaliação do delirium, prende-se com o facto de quando 

esta síndrome é detetada precocemente, é possível instituir um tratamento adequado, reduzindo 

o tempo de exposição ao dano (Celis-Rodriguez et al., 2020; Devlin et al., 2018). 

Pese embora a evidência científica ateste a importância da monitorização e avaliação 

regulares do delirium em contexto de cuidados intensivos, este aspeto parece ser subestimado e 

subvalorizado por parte dos profissionais. Alguns autores têm conduzido os seus estudos científicos 

no sentido de identificar as causas desta realidade, reconhecendo as seguintes como as principais: 

ausência de conhecimentos sólidos sobre o delirium; carências de formação na área; irrelevância 

atribuída a esta síndrome pelas equipas; sobrecarga de trabalho; inexistência de trabalho de 

equipa; dificuldade em aplicar as escalas (Emme, 2020; Lim et al., 2021; Thomas et al., 2021). Em 

contrapartida, na procura de soluções que contrariem esta realidade autores como Lee et al. (2020) 

e Ramoo et al. (2018) identificaram a disponibilização de intervenções educativas aos profissionais 

como a chave para a mudança e aumento da adesão destes às melhores práticas na gestão do 

(Fonte: Cortez-Beringola et al., 2021; Devlin et al., 2018; Mart et al., 2021; NICE, 2019; Park et al., 2019) 
 

Tabela 1. Fatores de Risco predisponentes e precipitantes 

Fatores de Risco predisponentes e precipitantes 
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delirium. Ainda sobre este aspeto, como nos refere NICE (2019) existem algumas evidências de 

estudos que sugerem que um programa de educação para profissionais de saúde que cuidam de 

pessoas em risco de delirium reduz a incidência de delirium. 

Uma das principais premissas para rastrear o delirium é a determinação do estado cognitivo 

prévio ao episódio de internamento, por forma a conseguir-se reconhecer alterações súbitas e 

flutuações clínicas, dois pressupostos, que como já vimos atrás, são essenciais para estabelecer o 

diagnóstico (Cortés-Beringola et al., 2021). 

No sentido de monitorizar o delirium no doente em contexto de cuidados intensivos, foram 

criadas escalas validadas e recomendadas pelas principais guidelines internacionais que abordam o 

tema, sendo a sua utilização amplamente apoiada quer no campo da investigação quanto da prática 

clínica (Celis-Rodriguez et al., 2020; Devlin et al., 2018; NICE, 2019; Sundhedsstyrelsen Denmark, 

2021). Dos vários instrumentos disponíveis para avaliação do delirium em contexto de medicina 

intensiva os dois mais comummente utilizados e recomendados são: a Intensive Care Delirium 

Screening Checklist [ICDSC] e a Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit [CAM – 

ICU]. 

A ICDSC, resultado dos estudos empreendidos por Dubois et al. (2001), foi concebida para 

o doente em contexto de cuidados intensivos, com capacidade ou não de comunicar oralmente. 

Esta escala parte da avaliação de 8 requisitos: nível de consciência, alteração da atenção, 

orientação, alucinações, agitação psicomotora, alteração da linguagem e comportamento, ciclo 

sono vigília e padrão flutuante dos sintomas. Esta escala permite a comparação com avaliações 

anteriores, traduzindo níveis crescentes da escala uma maior gravidade e possibilita tanto a 

avaliação quanto a estratificação da gravidade do delirium. 

A CAM-ICU deriva do instrumento criado inicialmente (Confusion Assessment Method) que 

foi modificado em 2001 por Ely et al. (2001), por forma a ser aplicado ao doente em contexto de 

cuidados intensivos. Esta é uma escala largamente estudada, a sua aplicação é rápida (menos de 5 

minutos), baseia-se nos critérios diagnósticos do DSM-V, e está adaptada para a sua aplicação em 

doentes sob ventilação mecânica. Segundo Ely & Pun (2002), a aplicação deste instrumento requer 

a avaliação do nível de consciência mediante a utilização da Richmond Agitation Sedation Scale 

[RASS] e pressupõe que a CAM-ICU, apenas seja aplicada caso o score obtido através da RASS seja 

igual ou maior a (-3). Caso seja inferior o doente deverá ser reavaliado mais tarde. A CAM-ICU 
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contempla quatro critérios de avaliação: início e curso (1); falta de atenção (2); pensamento 

desorganizado (3); alteração do nível de consciência (4). Confirma-se a presença de delirium quando 

são identificados os critérios um (1), dois (2) e três (3) ou quatro (4). 

Aquando da escolha do instrumento diagnóstico a utilizar para monitorizar o delirium em 

ambiente de cuidados intensivos, segundo o trabalho de alguns autores, há critérios que devem ser 

atendidos, designadamente: ser adequado à tipologia de doentes; ter capacidade em monitorizar 

componentes primários do delirium; encontrar-se validado com fiabilidade comprovada; deverá 

permitir uma avaliação executada de forma breve e fácil não implicando uma sobrecarga adicional 

para o doente, para a família ou para os profissionais de saúde (Carvalho et al., 2013; Faria & 

Moreno, 2013; Leonard et al., 2014). Devemos ressalvar que ambas as escalas CAM-ICU e ICDSC 

foram validadas para aplicação no doente em ambiente de cuidados intensivos, e validadas e 

traduzidas para português, constituindo-se instrumentos válidos e precisos para a avaliação do 

delirium (Carvalho et al., 2013; Faria & Moreno, 2013). 

Na revisão sistemática com meta-análise desenvolvida por Chen et al. (2021), em que se 

analisaram 41 estudos, identificaram uma sensibilidade de 84% para a CAM-ICU e de 83% para a 

ICDSC, relativamente à especificidade a CAM-ICU apresentou um valor de 95%, já a ICDSC não foi 

além dos 87%. Além disso, os autores concluíram que a CAM-ICU é superior em detetar delirium na 

UCI sobretudo quando se trata de doentes sob ventilação mecânica.  

Na sequência da evidência descrita acima, optámos por utilizar a CAM-ICU, como escala de 

monitorização do delirium no SMI onde decorreu a IPM. 

Previsão de desenvolvimento de delirium e modelos preditores de risco 

A identificação de doentes com alto risco de desenvolver delirium no SMI pode favorecer a 

sua prevenção. Os modelos preditores que incluem fatores de risco de delirium aquando da 

admissão no SMI foram validados e mostraram-se capazes de prever a ocorrência de delirium em 

doentes críticos adultos (Celis-Rodrigues et al., 2020; Devlin et al., 2018). Neste seguimento, foram 

criados modelos preditores, com o objetivo de identificar o risco do doente de desenvolver 

delirium, específicos para o doente em contexto de cuidados intensivos, como o Prediction of 

Delirium in ICU Patients [PRE-DELIRIC] e o Early Prediction of Delirium in ICU Patients [E-PRE-

DELIRIC]. 
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 Em 2012, Boogaard e a sua equipa validaram o modelo PRE-DELIRIC, o primeiro do género, 

com o objetivo de ser aplicado no doente em UCI. Este modelo prevê o risco do doente de 

desenvolver delirium durante o internamento, com recurso a 10 preditores (idade, grupo 

diagnóstico, admissão urgente, administração de morfina, infeção, coma, sedação, ureia, acidose 

metabólica e pontuação APACHE-II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation-II), avaliáveis 

nas 24h subsequentes à admissão do doente. A cada preditor é atribuída uma ponderação e quando 

o score final do PRE-DELIRIC for ≥ 50%, assumimos que o doente apresenta alto risco de desenvolver 

delirium (Boogaard et al., 2012). Faria & Moreno (2013) chamam a atenção para o facto que, num 

doente com uma classificação de baixo risco não se exclui a possibilidade de desenvolver delirium, 

devendo manter-se a vigilância, pois estamos perante um modelo estático e não dinâmico. 

Decorridos três anos, é validado o segundo modelo, o E-PRE-DELIRIC, este permite a sua 

aplicação no exato momento da admissão do doente e é constituído apenas por nove preditores 

(idade, história de alterações cognitivas, história de abuso de álcool, grupo diagnóstico, admissão 

urgente, tensão arterial média, administração de corticosteroides, insuficiência respiratória e 

ureia). O doente que apresente um E-PRE-DELIRIC ≥ 35%, tem alto risco de desenvolver delirium 

(Wassenaar et al., 2015). 

Dado o facto de existirem agora dois modelos que permitiam prever o desenvolvimento de 

delirium no doente em UCI, verificou-se uma necessidade crescente de se compreender qual dos 

dois seria mais preciso e realizaria uma previsão mais correta. Por conseguinte, foi realizado o 

DElirium prediCtIon in the intenSIve care unit: head to head comparisON of two delirium prediction 

models (DECISON study) e os seus resultados apontaram o PRE-DELIRIC como o modelo mais fiável 

(Wassenaar et al., 2018). Como flui do exposto, decidimos incluir o modelo PRE-DELIRIC como parte 

integrante da IPM por nós desenvolvida no SMI.  

Abordagem terapêutica: Prevenção e gestão do delirium 

A SCCM, com intuito de definir práticas baseadas em evidências para a gestão da 

Dor/Agitação/Delirium, e otimizar os resultados dos doentes em ambiente de cuidados intensivos, 

publicou em 2018 a atualização da sua guideline Clinical Practice Guidelines for the Management 

of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients in the Intensive Care Unit (PAD Guidelines). Tendo 

em vista o cumprimento das melhores práticas, recomendadas nestas guidelines, o Critical Illness, 

Brain Dysfunction and Survivorship [CIBS] Center, centro de referência internacional na área do 
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delirium em cuidados intensivos, atualiza a ABCDE bundle para uma fórmula que inclui a família 

na abordagem: Assess for and manage pain, Both Spontaneous Awakening Trials (SAT) & 

Spontaneous Breathing Trials (SBT), attention to the Choice of sedation and analgesia, Delirium 

monitoring and management, Early mobility, and Family engagement (Figura 2). 

A utilização desta bundle, tem demonstrado um importante impacto nos resultados para o 

doente em cuidados intensivos pois além de possibilitar uma abordagem completa, está 

patenteado em alguns estudos realizados que melhora a utilização dos recursos, reduz a incidência 

e prevalência de delirium, melhora a taxa de sobrevivência hospitalar, reduz o número de dias sob 

ventilação mecânica e o tempo de internamento (Barnes-Daly et al., 2017; Hsieh et al., 2019; Marra 

et al., 2017).  

Sendo a temática do delirium o cerne da nossa IPM, no respeitante à secção “D” da referida 

bundle, “Avaliação, Prevenção e Gestão do delirium”, uma vez que já abordámos anteriormente as 

questões relativas à avaliação do delirium, vamos concentrar-nos agora nos aspetos que nos 

remetem para a prevenção e gestão desta entidade clínica.  
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O delirium é uma das 6 condições evitáveis no doente idoso internado, em que até 1/3 dos 

casos podem ser evitados (Inouye et al., 1999; Martinez et al., 2015; NICE, 2019). Posto isto, e 

sabendo-se que pode ser evitado, estratégias de prevenção são a primeira linha de abordagem ao 

delirium. A prevenção visa a aplicação de medidas que reduzam o impacto dos fatores de risco 

identificados para o doente, de modo que o delirium seja evitado (Sundhedsstyrelsen Denmark, 

2021). A primeira linha de prevenção é a identificação de causas orgânicas subjacentes e 

decorrentes do processo de doença aguda, devendo estas ser abordadas visando a sua prevenção, 

controlo e correção quando possível, nomeadamente: infeção; hipoxia; desequilíbrios hidro-

eletrolíticos; obstipação; desnutrição; abstinência de álcool, tabaco e drogas; dor não controlada 

(NICE, 2019; Sundhedsstyrelsen Denmark, 2021). 

As ferramentas que atualmente apresentam eficácia comprovada na redução da incidência, 

duração e gravidade do delirium são a utilização de modelos preditores de risco e uma abordagem 

Fonte: Hayhurst et al. (2016) 

 

Figura 2. Bundle ABCDEF 
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baseada em medidas não farmacológicas (Celis-Rodrigues et al., 2020; Devlin et al., 2018, NICE, 

2019; Sundhedsstyrelsen Denmark, 2021). As medidas não farmacológicas de intervenção no deli-

rium, serão abordadas num ponto posterior, onde faremos a devida análise e caraterização destas.  

No que concerne às medidas farmacológicas, não há evidência da existência de fármacos que pre-

vinam o desenvolvimento de delirium (Celis-Rodrigues et al., 2020; Devlin et al., 2018). 

Uma vez diagnosticado o delirium, e podendo este representar a manifestação de um qua-

dro clínico subjacente, é importante uma avaliação clínica abrangente que identifique as causas 

precocemente, e as resolva (Mart et al., 2021). Devem ser despistadas e corrigidas as possíveis 

causas que descrevemos no ponto relativo à etiologia.  

Tratamento farmacológico 

Apesar de, nos últimos anos, terem sido estudados os benefícios potenciais de intervenções 

farmacológicas para o delirium, ainda não foi identificada terapêutica realmente eficaz. A 

terapêutica farmacológica está recomendada para prevenir que o doente se coloque em risco ou 

para obter controlo sintomático que permita a otimização de medidas não farmacológicas (Prayce 

et al., 2018). 

Antipsicóticos 

O haloperidol é o antipsicótico mais comumente utilizado. As vantagens deste incluem as 

múltiplas vias de administração, um início de ação mais rápido e um histórico mais longo de 

experiência no uso clínico. No entanto, sendo um antipsicótico típico, o haloperidol pode ter um 

maior potencial para efeitos extrapiramidais (Maldonado, 2017). 

Nos últimos anos surgiram antipsicóticos atípicos como a quetiapina e a olanzapina que 

demonstraram ter eficácia semelhante ao haloperidol, no entanto apresentando menos efeitos 

secundários, tendo assim um perfil de administração mais seguro. A quetiapina e a olanzapina, têm 

um efeito mais sedativo, o que pode ser um efeito desejável em doentes com delirium hiperativo 

(Hawkins et al., 2013; Skrobik et al., 2004). 

O uso por rotina de antipsicóticos para o tratamento de todos os doentes com delirium não 

está recomendado. No entanto, consoante a sua condição, há doentes que podem beneficiar do 

tratamento com antipsicóticos, a curto prazo, na menor dose possível, até controlo dos sintomas: 
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doentes que apresentam ansiedade, medo e alucinações; doentes que se encontram agitados e 

podem constituir risco para eles próprios ou terceiros; doentes em que o delirium impede o 

diagnóstico e medidas de tratamento necessárias (Devlin et al., 2018; Sundhedsstyrelsen Denmark, 

2021). Os antipsicóticos constituem ainda a terapêutica de resgate de eleição.  

Dexmedetomidina 

A dexmedetomidina é um agonista alfa-2 seletivo que possui propriedades sedativas, 

ansiolíticas e analgésicas e está associada a reduções na incidência de delirium, agitação e duração 

da ventilação mecânica em UCI. A dexmedetomidina é relativamente isenta de efeitos depressivos 

respiratórios (Infarmed, 2020), apresentando como possível efeito secundário, bradicardia e 

hipotensão (Cortez-Beringola et al., 2021). A sua administração está recomendada no doente crítico 

com delirium, em adultos com ventilação mecânica invasiva e, sobretudo, em doentes cuja agitação 

prejudique o processo de desmame ventilatório/extubação (Celis-Rodriguez, 2020; Devlin et al., 

2018). 

 

Benzodiazepinas 

É uma boa prática não administrar benzodiazepinas para tratar o delirium na pessoa em 

contexto de cuidados intensivos. As benzodiazepinas podem por si só desencadear o delirium e 

agravar episódios de agitação (Celis-Rodriguez, 2020; Devlin et al., 2018; Sundhedsstyrelsen 

Denmark, 2021). Em doentes que já fazem consumo prolongado dessas drogas, a interrupção 

abrupta deve ser evitada, devido ao risco de abstinência (Sundhedsstyrelsen Denmark, 2021). 

 

Analgesia 

A dor não controlada é um factor de risco importante para o desenvolvimento do delirium 

(NICE, 2019). Deste modo, a correta avaliação e tratamento da dor são intervenções a ter em conta. 

Os opioides são os fármacos mais utilizados em ambiente de cuidados intensivos, para controlo da 

dor, no entanto os seus efeitos secundários merecem especial atenção já que contribuem para o 

desenvolvimento de delirium, causam depressão respiratória, íleo paralítico e imunossupressão. 

Está ainda provado que podem prolongar o tempo de internamento na UCI. Uma abordagem de 

“analgesia multimodal” tem sido recomendada para reduzir o uso de opioides e otimizar a 

analgesia, utilizando medicamentos como o paracetamol e a cetamina, enquanto adjuvantes do 

controlo da dor (Devlin et al., 2018). 
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2.2.4. Medidas não farmacológicas de intervenção no delirium 

 

Face ao exposto, julgámos importante efetuar uma revisão sistemática da literatura, cujo 

objetivo cimeiro foi identificar as medidas não farmacológicas desenvolvidas pelos profissionais de 

saúde com maior benefício na gestão do delirium do doente em contexto de cuidados intensivos.  

Foram de dois tipos as intervenções não-farmacológicas objeto de investigação: 

intervenções únicas e intervenções multicomponentes. Deste modo, sete autores estudaram o 

efeito de intervenções únicas (Estrup et al., 2018; Karadas & Ozdemir, 2016; Khan et al., 2020; 

Munro et al., 2017; Nydahl et al., 2021; Rosa et al., 2019) e cinco autores o de intervenções 

multicomponentes (Arbabi et al., 2018; Bounds et al., 2016; Hamzehpour et al., 2018; Martinez et 

al., 2017; Rivosecchi et al., 2016). 

Dos doze estudos incluídos nesta revisão onze deles obtiveram resultados benéficos na ges-

tão do delirium. No estudo de Estrup et al. (2018) os autores não verificaram nenhuma associação 

benéfica entre a intervenção (exposição a luz brilhante) e a incidência e duração do delirium. Dos 

11 estudos restantes, 9 deles avaliaram os seus resultados e verificaram melhorias significativas, os 

restantes 2 apesar de verificaram benefício nas intervenções implementadas, tal não foi estatisti-

camente significativo.  

Os estudos que não verificaram benefício significativo da sua intervenção (Estrup et al., 

2018; Khan et al., 2020); Nydahl et al., 2021), aplicaram intervenções únicas, nomeadamente: exer-

cícios de mobilização noturna; música; exposição a luz brilhante. As intervenções únicas que de-

monstraram resultados estatisticamente significativos, na redução da incidência e duração do deli-

rium, foram aquelas que estudaram o envolvimento da família e a mobilização precoce. De forma 

geral as intervenções únicas demonstraram ser menos eficazes em reduzir a incidência e duração 

do delirium do que as intervenções multicomponentes. O que pode ser em parte explicado pela 

natureza multifatorial do delirium, e o facto das intervenções multicomponentes incidirem sobre 

um maior número de fatores de risco, como advoga Chai (2017).  

No artigo de Hamzehpour et al. (2018), os autores aplicaram o modelo de enfermagem de 

adaptação de Roy, constituído pelas seguintes intervenções não-farmacológicas: desequilíbrios 

hidroeletrolíticos; formação aos enfermeiros; medidas ambientais; mobilização precoce; 

monitorização da circulação e função endócrina; prevenção da hipoxia; promoção do sono e 
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repouso. Hamzehpour e os seu colegas documentaram uma melhoria significativa na incidência do 

delirium a partir do sétimo dia de acompanhamento, e uma melhoria também na gravidade deste 

a partir do quarto dia.  

No ensaio levado a cabo por Arbabi et al. (2018), os autores construíram um pacote de 

cuidados, multicomponentes que visava a gestão do delirium e que era composto pelas seguintes 

intervenções: envolvimento familiar; estimulação sensorial; formação e treino de médicos e 

enfermeiros sobre aspetos relativos ao delirium; fornecimento de óculos e próteses auditivas do 

doente; medidas ambientais que visavam a reorientação; mobilização precoce; prevenção de 

desequilíbrios hidroeletrolíticos e promoção do sono. Os resultados relativos ao delirium 

evidenciaram uma redução estatisticamente significativa, da incidência e duração deste, no grupo-

alvo da intervenção. 

No estudo empreendido por Martinez et al. (2017), a equipa de investigadores criou um 

pacote de cuidados multicomponentes constituído pelas seguintes intervenções: controlo da dor; 

envolvimento da família; estimulação ambiental; formação da equipa de prestação de cuidados; 

mobilização precoce; prevenção da privação sensorial; promoção do sono; reorientação diária e 

revisão da medicação. Os resultados alcançados pela equipa de investigadores foram uma redução 

significativa da incidência de delirium no grupo que recebeu a intervenção, bem como diminuição 

da duração deste.  

A investigação desenvolvida por Rivosecchi et al. (2016), os autores conceberam um pacote 

de intervenções multicomponentes, baseado em evidências, constituído por: formação dos 

enfermeiros; música; exposição à luz circadiana; reorientação e estimulação cognitiva; proteção de 

olhos e ouvidos. Os autores observaram uma redução significativa da incidência e duração do 

delirium, no grupo de doentes que recebeu a intervenção.  

No seu estudo coorte retrospetivo, Bounds et al. (2016), aplicaram o protocolo ABCDE à 

sua amostra com o objetivo de analisar o seu impacto na prevalência e duração do delirium. Os 

autores obtiveram uma redução significativa tanto da prevalência como da duração do delirium, no 

grupo que foi alvo da intervenção. 

No entanto podemos encontrar intervenções que são transversais à grande maioria das 

intervenções multicomponentes analisadas na nossa revisão, com resultados benéficos na gestão 
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do delirium: formação da equipa (100%); promoção do sono (80%); mobilização precoce (80%); en-

volvimento da família (80%); intervenções de reorientação (60%).  

A formação da equipa é parte integrante de todos os estudos que aplicaram intervenções 

multicomponentes, o que atesta a sua importância. No entanto apenas dois estudos (Martinez et 

al., 2017; Rosa et al., 2019) avaliaram a adesão dos profissionais às intervenções implementadas, 

evidenciando taxas de adesão superiores a 85%. Em ambos os estudos foram alcançados resultados 

significativos para o doente ao nível da gestão do delirium.  

O envolvimento da família em estratégias de reorientação do doente é uma intervenção 

que apresentou resultados significativos na redução da incidência de delirium, enquanto 

intervenção única e está presente em 80% dos estudos que aplicaram intervenções 

multicomponentes. A nossa revisão sugere que esta é uma intervenção com eficácia na redução da 

incidência e duração do delirium em UCI. Este resultado é convergente com o encontrado por Liang 

et al. (2021) na sua revisão sistemática.  

A escala mais utilizada para avaliação da presença de delirium foi a CAM-ICU (Arbabi et al., 

2018; Estrup et al., 2018; Karadas & Ozdemir, 2016; Khan et al., 2020; Martinez et al., 2017; Munro 

et al., 2017; Nydahl et al., 2021; Potharajaroen et al., 2018; Rosa et al., 2019), seguida da ICDSC 

(Bounds et al., 2016; Rivosecchi et al., 2016), a Neecham Confusion Scale (Hamzehpour et al., 2018) 

foi apenas utilizada por um grupo de investigadores. As guidelines internacionais na área do deli-

rium, nomeadamente as emanadas pela Americam Society of Critical Care Medicine (Devlin et al., 

2018) e pela Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Inten-

siva (Celis-Rodriguez et al., 2020), recomendam o uso da CAM-ICU e da ICDSC, para avaliação do 

delirium em UCI. A maioria dos autores (11) despistou a presença de delirium duas vezes por dia e 

apenas num estudo o delirium foi avaliado uma vez dia (Karadas & Ozdemir, 2016).  

Consideramos assim que uma intervenção não farmacológica multicomponente apresenta 

benefício na gestão do delirium, podendo ser integrada nos cuidados diários das unidades de cui-

dados intensivos. A aplicação de uma intervenção única revelou menor benefício no resultado pre-

tendido. O conjunto de intervenções identificado como passível de fazer parte de uma intervenção 

multicomponente, dado os ganhos alcançados são: formação da equipa, mobilização precoce, en-

volvimento familiar, promoção do sono, gestão do ambiente e intervenções de reorientação.  
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Por último, de referir que a revisão sistemática da literatura elaborada, conduziu à 

realização de um artigo científico, cujo resumo apresentamos no Apêndice A. 

 

2.3. Diagnóstico de Situação 

 

A primeira etapa da metodologia de projeto diz respeito ao diagnóstico de situação, na qual 

se procura “elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e mudar” 

(Ruivo et al., 2010, p.10). Corresponde à fase que justifica as atividades realizadas e que servirá de 

comparação entre o momento inicial do projeto e o momento da avaliação do mesmo, expondo 

qual o ponto de situação após a implementação das medidas planeadas (Imperatori & Giraldes, 

1993). Este é um processo ativo, requerendo por isso adaptação contínua, consoante a evolução 

do projeto e as alterações e entraves que daí possam surgir (Ruivo et al., 2010). 

No diagnóstico de situação realiza-se primeiramente a identificação dos problemas e as 

causas dos mesmos e, posteriormente, definem-se as necessidades da população (Ruivo et al., 

2010). Um problema pode ser encarado como uma condição deficitária, enquanto a necessidade 

expressa a distinção entre a condição atual e aquela que se pretende alcançar (Tavares, 1990). Esta 

etapa encontra analogia com a primeira etapa do MMPBE, que presume a determinação do 

problema, através da colheita de dados sobre a prática atual e posterior comparação com dados 

externos, validando a necessidade de mudança da prática (Larrabee, 2011). 

Desta forma, na primeira semana de estágio no SMI, no decorrer do processo de integração 

no serviço e equipa multidisciplinar, tivemos acesso à consulta dos protocolos e normas de 

orientação clínica vigentes no serviço, bem como conhecimento dos projetos de melhoria contínua 

da qualidade. Ainda durante o referido período, através da realização de uma entrevista 

exploratória não estruturada à enfermeira em funções de chefia e à enfermeira supervisora 

verificámos a inexistência de um protocolo e/ou norma que orientasse a prática profissional na 

abordagem ao delirium na pessoa em contexto de cuidados intensivos. Por conseguinte, cientes da 

relevância que a uniformização de procedimentos apresenta na promoção da segurança do doente 

e qualidade dos cuidados, envidámos esforços no sentido de abordar a referida temática, que 
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mereceu a validação e aprovação da Enfermeira em Funções de Chefia, Enfermeira Supervisora 

Clínica e Professora Orientadora.   

Com o objetivo de examinar o potencial da nossa IPM, realizou-se uma análise SWOT, pois 

segundo Ruivo et al. (2010), este é um método bastante utilizado para a elaboração de diagnósticos 

(Apêndice B). A análise SWOT constitui um instrumento utilizado no âmbito da investigação, eficaz 

do ponto de vista do planeamento estratégico, que analisa as forças (strengths), fraquezas 

(weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) que possam estar vinculadas a um 

projeto e afetar a sua implementação (Benzaghta et al., 2021). 

Concomitantemente, procedemos à elaboração de um questionário, que foi revisto e 

validado pela Enfermeira em funções de chefia, Enfermeira Supervisora Clínica e Professora 

Orientadora, para aplicação aos enfermeiros e médicos do SMI, por forma a realizar a caraterização 

sociodemográfica e profissional destes, e validar a perceção concreta da equipa relativamente à 

pertinência e adequação da intervenção proposta (Apêndice C). A aplicação do questionário, foi 

realizada com recurso a um formulário disponibilizado online, com o objetivo de promover uma 

participação célere e ativa da equipa multidisciplinar.  

No período temporal em que aplicámos o referido questionário, (17 a 23 de maio), a equipa 

de enfermagem do SMI era constituída por 30 profissionais e a equipa médica por 9 profissionais.  

Dado que “a participação no projeto pressupõe o consentimento livre e esclarecido dos 

sujeitos” (Nunes, 2013, p.10), foi obtido, através do mesmo formulário online, constando na 

introdução ao mesmo, o consentimento livre e esclarecido (Apêndice D), requisito primordial para 

acesso ao corpo do questionário. O tratamento dos dados obtidos, foi realizado através de análise 

estatística quantitativa, com recurso ao Microsoft Excel®, sendo possível consultá-los no Apêndice 

E. 
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De um universo de 39 profissionais da equipa multidisciplinar (enfermeiros e médicos), 

100% (n=39) consentiram participar na IPM (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Declaração de consentimento dos profissionais 

 

 

 

 

 

No que concerne aos dados resultantes do preenchimento da primeira parte do 

questionário (caraterização sociodemográfica e profissional), destacamos uma percentagem 

significativa (36,7%) de enfermeiros detentores do título de enfermeiro especialista (Gráfico 2), 

sendo a sua maioria (75%), especialistas na área de EMC, e destes (37,5%) cursaram a área de 

especialização da pessoa em situação crítica (Gráfico 3).  

Gráfico 2. Enfermeiros detentores do título de especialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Do próprio) 

(Fonte: Do próprio) 
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Gráfico 3. Distribuição dos enfermeiros especialistas por área de especialidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito à experiência profissional e à experiência em enfermagem à pessoa em 

situação crítica verificámos uma realidade muito diversa na equipa de enfermagem (Apêndice E). 

Por outro lado, no que concerne à experiência em cuidados intensivos (Gráfico 4), verificamos que 

uma percentagem significativa de enfermeiros (53,3%), detém menos de 5 anos de experiência 

profissional em contexto de cuidados intensivos, período essencial, segundo Benner (2001), para 

aquisição e desenvolvimento de competências, o que corresponde ao nível de iniciado.  

 

Gráfico 4. Experiência dos enfermeiros do SMI em contexto de cuidados intensivos 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Do próprio) 

(Fonte: Do próprio) 
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 Na secção dois do questionário, onde pretendemos avaliar a pertinência da intervenção, 

verificámos que a maioria dos profissionais que respondeu ao questionário (97,4%) revela que, na 

sua prática clínica, a prevenção e gestão do delirium do doente crítico é realizada através da 

avaliação clínica não padronizada (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Prática clínica relativa à abordagem ao doente com delirium 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda nesta secção, verificámos que 66,7% dos inquiridos, refere não ter participado em 

nenhuma formação relativa à abordagem ao doente com delirium em ambiente de cuidados 

intensivos, e 76,9% referem não utilizar, na sua prática diária nenhum instrumento de avaliação 

específico para a deteção do delirium (Apêndice E). Estes resultados evidenciam a necessidade 

de ações de formação na área do delirium em contexto de cuidados intensivos. 

Por último, 100% dos profissionais que responderam ao questionário, consideraram 

pertinente a implementação de um protocolo de prevenção e gestão do delirium na pessoa em 

situação crítica no SMI, o que vem corroborar a relevância e adequabilidade da intervenção 

(Gráfico 6). 

(Fonte: Do próprio) 
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Gráfico 6. Opinião da equipa relativamente à pertinência da implementação de um protocolo de prevenção 

e gestão do delirium no SMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do uso diário da aplicação informática, utilizada para a realização dos registos 

clínicos, verificámos que desta não faziam parte intervenções relativas à abordagem ao doente com 

delirium e não dispunha igualmente de nenhum modelo preditor de delirium, que permitisse o seu 

preenchimento. Por outro lado, esta ferramenta informática dispunha de duas escalas de avaliação 

do delirium (CAM-ICU e ICDSC), ainda que não fossem utilizadas pelos profissionais.  

 Tal realidade leva-nos a consultar os enunciados descritivos de qualidade do exercício 

profissional dos enfermeiros, na secção dedicada à organização dos cuidados de enfermagem, 

salienta a importância de ter à disposição um sistema de registos, no qual devem figurar, os 

resultados sensíveis às intervenções de enfermagem obtidas pelo cliente, as carências de cuidados 

de enfermagem e as intervenções de enfermagem (OE, 2015b). 

A existência de uma plataforma de registos adequada e abrangente, reveste-se de 

particular importância, uma vez que além dos imperativos de ordem legal, ética e deontológica 

inerentes à prestação de cuidados, resultam ainda aspetos relacionados com a continuidade e 

qualidade dos cuidados, para a gestão, formação, a investigação e para os processos de tomada de 

decisão (OE, 2007).  

Ainda na etapa do diagnóstico da situação, julgamos relevante apresentar alguns dados do 

SMI, relativos ao delirium nos doentes internados no ano transato, 2020 (Tabela 2). Os registos 

(Fonte: Do próprio) 
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realizados no sistema de informação do SMI, relativos à monitorização delirium, nomeadamente o 

preenchimento da escala CAM-ICU, não são feitos de forma regular, sendo apenas preenchida por 

dois elementos do corpo clínico, quando estes estão presentes, e nos doentes que ficam sob a sua 

responsabilidade, pelo que a análise dos dados que de seguida apresentamos, devem ser 

considerados tendo em conta essa ressalva.  

 

Tabela 2. Dados do SMI sobre a população de doentes internados ano 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Da análise destes dados observamos que apenas 41% dos doentes admitidos no ano 

anterior foi submetido, a pelo menos 1 vez, à monitorização da presença de delirium através de 

instrumento validado. Por outro lado, a percentagem de doentes que, nos dias que esteve 

internado foi avaliado quanto à presença de delirium, pelo menos 1 vez dia, foi de 26%. Tendo por 

base o enquadramento anteriormente realizado, consideramos estes dados muito pouco 

satisfatórios, favoráveis ao fenómeno do subdiagnóstico de delirium, que como vimos atrás 

contribui de forma prejudicial nos resultados para o doente.   

Em suma, após a análise dos resultados conseguidos com o diagnóstico de situação e da 

fundamentação da importância de uma prestação de cuidados de enfermagem ao doente com 

delirium ou em risco de o desenvolver baseada em normas atualizadas, protocolos de atuação 

(Fonte: Sistema de registos do SMI. Disponibilizados pela Enfermeira em funções de 

chefia do SMI e pelo Diretor Clínico do SMI) 
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definidos, registos clínicos completos, identificámos as seguintes problemáticas: inexistência de 

uma abordagem uniformizada e protocolizada e baseada em evidência atual, que vise a prevenção 

e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos; ausência de um protocolo de 

registos de enfermagem referentes às intervenções do enfermeiro na prestação de cuidados à 

pessoa com/em risco de desenvolver delirium, o que no nosso entender compromete a segurança 

do doente e a consequente qualidade dos cuidados prestados. 

Uma vez identificadas as problemáticas, detetámos as seguintes necessidades: adotar 

medidas que estimulem a uniformização de procedimentos relativos à prevenção e gestão do 

delirium no doente crítico, assim como construir um método de registos das intervenções 

implementadas.  

 

 

2.4. Definição de Objetivos 

 

Constituindo-se a segunda etapa da Metodologia de projeto, a definição de objetivos, 

reveste-se de particular importância, uma vez que, tal como defendem Ruivo et al. (2010), é nesta 

fase que se projetam os resultados que se procuram alcançar. Mão-de-Ferro (1999) especifica 

referindo que os objetivos podem incluir vários níveis, o objetivo geral assume um caráter 

complexo, abrangente e amplo, os objetivos específicos são de natureza concreta pretendendo-se 

mensuráveis.  

Atendendo aos problemas e necessidades anteriormente diagnosticados, definimos como 

objetivo geral: 

- Contribuir para a uniformização de procedimentos na prevenção e gestão do delirium no 

doente em ambiente de cuidados intensivos; 

No sentido de operacionalizar o objetivo geral, definimos os objetivos específicos seguintes: 

1 - Construir uma proposta de protocolo de prevenção e gestão do delirium no doente em ambiente 

de cuidados intensivos;  

2 - Criar uma proposta para o registo das intervenções referentes à prevenção e gestão do delirium;  
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3 - Introduzir a proposta de registos no sistema de informação utilizado no SMI;  

4 - Divulgar o protocolo de atuação na prevenção e gestão do delirium na pessoa em situação crítica 

no SMI; 

5 - Divulgar a proposta para o registo das intervenções referentes à abordagem ao doente em risco 

de desenvolver e com delirium. 

 

2.5. Planeamento e Execução  

 

A etapa referente ao planeamento pressupõe a realização de um plano estruturado e 

detalhado, que visa cumprir os objetivos propostos, estipulando as estratégias a serem utilizadas 

bem como as atividades a serem implementadas, delineando-se um cronograma, tendo em 

consideração os meios e recursos disponíveis, analisando-se as potenciais condicionantes e 

limitações externas ao projeto (Miguel, 2019; Ruivo et al., 2010). 

A etapa da metodologia de projeto seguinte é a execução, e esta refere-se à implementação 

e concretização do planeamento, através da aplicação prática das atividades e estratégias 

previamente projetadas (Ruivo et al., 2010). Os mesmos autores acrescentam ainda que esta é uma 

etapa, em tudo proveitosa no que à aquisição de competências diz respeito, no entanto igualmente 

exigente.  

Salientamos ainda, que as duas referidas fases da metodologia de projeto, encontram 

semelhanças nas etapas 2, 3 e 4 do MMPBE, em que se elegem as estratégias a serem aplicadas, 

faz-se identificação e síntese das evidências disponíveis e a definição da mudança proposta 

(Larrabee, 2011). Dada a manifesta relação entre as duas etapas (planeamento e execução), 

optámos por realizar a sua abordagem de forma conjunta. 

Construímos então uma proposta de projeto da IPM no SMI (Apêndice F), que foi validada 

obtendo parecer positivo por parte da enfermeira em funções de chefia do SMI, do diretor clínico 

e da docente orientadora. Posteriormente, dando seguimento ao preconizado pelas normativas da 

organização, já que, como refere Nunes (2013) a realização de um trabalho desta natureza numa 

instituição, deve obrigatoriamente ser autorizada pelos dirigentes da mesma, esta proposta foi 
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submetida à consideração da Comissão de Ética para a Saúde [CES] da ULS onde o SMI está inserido. 

O pedido de parecer realizado recebeu resposta positiva por parte da CES, culminando na 

autorização concedida pelo Conselho de Administração para implementação e desenvolvimento do 

projeto (Anexo A). 

Construímos um cronograma, com o fim de calendarizar as atividades a desenvolver em 

cada uma das fases da metodologia de projeto (Apêndice G). Tal como preconizado, na realização 

do desenho e planeamento cronológico da IPM, considerámos os recursos disponíveis e o limite 

temporal estabelecido pela duração do estágio final. Posto isto, a IPM foi planificada para um 

período temporal de seis meses e meio, em que as fases de diagnóstico, planeamento e execução 

têm uma duração de quatro meses correspondendo ao período de estágio, os dois meses seguintes 

após o término do estágio são reservados à redação do relatório. 

No seguimento, inserido em cada objetivo específico, descrevemos as intervenções e 

atividades a implementar, os recursos necessários e os indicadores de avaliação próprios de cada 

objetivo traçado.  

Objetivo Específico 1. 

- Construir uma proposta de protocolo de prevenção e gestão do delirium no doente em ambiente 

de cuidados intensivos;  

Atividades e estratégias: 

-  Constituição de um grupo de trabalho; 

- Realização de uma revisão sistemática da literatura para identificar medidas não farmacológicas 

de intervenção no delirium; 

- Contacto com sociedades científicas na área do doente crítico, a solicitar colaboração na definição 

das melhores estratégias e atividades e disponibilização de bibliografia; 

- Consulta de diretrizes e estudos significativos sobre a prevenção e gestão do delirium no doente 

em ambiente de cuidados intensivos; 

- Criação de uma proposta de protocolo de atuação na prevenção e gestão do delirium no doente 

em ambiente de cuidados intensivos; 

-  Discussão da proposta com os elementos do grupo de trabalho e professora orientadora; 
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-  Revisão da proposta de acordo com as recomendações do grupo de trabalho e da professora 

orientadora; 

-  Revisão da proposta com a enfermeira em funções de chefia e o diretor clínico; 

- Formulação da versão final da proposta de protocolo de atuação na prevenção e gestão do 

delirium no doente em ambiente de cuidados intensivos; 

  

Recursos humanos: 2 elementos da equipa multidisciplinar; professora orientadora; enfermeira em 

funções de chefia do SMI; diretor do SMI.  

 

Recursos materiais: computador; internet; bases de dados científicas; bibliografia. 

Indicador de avaliação: elaboração da proposta de protocolo de atuação na prevenção e gestão do 

delirium no doente em ambiente de cuidados intensivos.  

Num primeiro momento criámos o grupo de trabalho, constituído pela enfermeira 

supervisora clínica, especialista em EMC, e por um médico intensivista da equipa do SMI. A criação 

deste grupo de trabalho é por nós encarada, como particularmente significativa, uma vez que a IPM 

pressupõe a mudança da prática clínica desenvolvida por enfermeiros e médicos e como defende 

Larrabee (2011), o sucesso do projeto advém, em parte, de se encontrarem representados os 

stakeholders envolvidos na prática. 

Para dar cumprimento à etapa de planeamento do projeto, segundo Larrabee (2011), é 

primordial a distribuição de responsabilidades pelos elementos do grupo de trabalho. Posto isso, a 

nosso cargo ficou a realização da consulta bibliográfica, da referida revisão sistemática da literatura 

e elaboração da proposta de protocolo de atuação e proposta de registo das intervenções 

associadas ao protocolo de atuação. Os restantes elementos do grupo, ficaram responsáveis pela 

prestação de consultadoria, pela análise das propostas e continuação do projeto, com o final do 

estágio. 

Prosseguimos então o nosso trabalho, dando resposta às etapas 2 e 3 do MMPBE de 

Larrabee (2011), elaborámos uma revisão sistemática da literatura, cujo objetivo foi identificar as 

intervenções não farmacológicas desenvolvidas pelos profissionais de saúde com maior benefício 

na gestão do delirium do doente em contexto de cuidados intensivos (Apêndice A). Contactámos 

via e-mail a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI], assim como a Sociedade 



 
 

63 
 

Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos |  

Espanhola de Enfermeria Intensiva y Unidades Coronarias e a ESICM, na procura de apoio 

bibliográfico, de definição de estratégias e esclarecimento de dúvidas, obtendo na sua resposta 

valiosos contributos da sua experiência na abordagem ao doente com delirium. Consultámos 

guidelines construídas por entidades de referência na área em estudo, nomeadamente: American 

College of Critical Care Medicine / Society Critical Care Medicine (Devlin et al., 2018), National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2019), Federación Panamericana e Ibérica de 

Sociedades de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Celis-Rodríguez et al., 2020) e Danish Health 

Autority (Sundhedsstyrelsen Denmark, 2021), e ainda outros estudos considerados de significativo 

interesse para a temática.  

Realizada a pesquisa, seleção e análise da evidência científica disponível, elaborámos a 

proposta de protocolo de prevenção e gestão do delirium no doente em ambiente de cuidados 

intensivos. Primeiramente submetemos a proposta para revisão pelos vários elementos 

constituintes do grupo de trabalho e pela docente orientadora, e realizámos as alterações que daí 

emergiram. De seguida submetemos a nova proposta à consideração da enfermeira em funções de 

chefia e ao diretor do SMI, realizando as alterações sugeridas. Findo este processo de revisão e 

discussão, construímos a versão final do Protocolo que se encontra incluído na “Norma de 

Procedimento - de Prevenção e Gestão do Delirium no Doente em contexto de cuidados intensivos” 

(Apêndice H).  

 

Objetivo específico 2. 

 - Criar uma proposta para o registo das intervenções referentes à prevenção e gestão do delirium; 

 

Objetivo específico 3. 

- Introduzir a proposta de registos no sistema de informação utilizado no SMI;  

 

  

Os objetivos acima descritos, apresentam-se conjuntamente, dado que as atividades e 

estratégias delineadas e executadas para a sua prossecução foram desenvolvidas em estreita 

sincronia.  
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Atividades e estratégias: 

- Construção da proposta para registo informatizado das intervenções referentes à prevenção e 

gestão do delirium, tendo por base a proposta final do protocolo; 

- Discussão da proposta com os constituintes do grupo de trabalho e professora orientadora; 

- Revisão da proposta de acordo com as alterações sugeridas pelo grupo de trabalho e da professora 

orientadora; 

- Revisão da proposta com a enfermeira em funções de chefia e diretor do SMI; 

- Reunião com os dois enfermeiros responsáveis pela articulação com a equipa de parametrização 

e programação da ferramenta informática; 

- Realização das revisões necessárias decorrentes da reunião com os enfermeiros responsáveis pela 

articulação com a equipa de programação da ferramenta informática;  

- Realização do pedido de inclusão da proposta para registo informatizado das intervenções 

referentes à aplicação do protocolo. 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho; professora orientadora; enfermeira em funções de chefia 

do SMI; diretor do SMI; 2 enfermeiros que se articulam com a equipa da ferramenta informática; 

equipa de informáticos responsáveis pela parametrização e programação. 

 

Recursos materiais: computador; internet; bases de dados científicas; bibliografia; telefone. 

Indicadores de avaliação: apresentação da proposta final para registo no processo clínico digital 

das intervenções inerentes ao protocolo; inclusão da proposta de registo na aplicação informática. 

Posto isto, mantivemos o grupo de trabalho inicialmente estipulado, e as estratégias 

planeadas foram similares às anteriores. Relativamente à atribuição de responsabilidades, à 

semelhança do objetivo anterior, responsabilizámo-nos por criar a proposta de registos, e os 

restantes elementos do grupo procederam à revisão da mesma.  

A fase de transposição digital do protocolo de registos, foi realizada num trabalho estreito, 

de proximidade e conjunto com o Enfermeiro Especialista em EMC, responsável pela articulação 

com os programadores da aplicação informática. 
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Consideramos necessário apresentar algumas informações sobre a estrutura da aplicação 

informática que ditaram a forma como a transposição da proposta para o sistema informático, foi 

conduzida. Esta aplicação no que aos registos clínicos diz respeito organiza-se em duas secções: 

Diagnósticos de Enfermagem e Atitudes. Na Atitude pré-existente no sistema: “Monitorização do 

doente crítico”, foram adicionadas duas intervenções.  

A primeira intervenção descrita como “Avaliação do Modelo PRE-DELIRIC”, aparece no 

quadro das intervenções a realizar, nas 24h após a admissão do doente. Uma vez validada a 

intervenção, o utilizador insere os dados necessários ao cálculo, determinando assim se o doente 

apresenta alto risco de desenvolver delirium ou não. 

A segunda intervenção descrita como “Monitorização do delirium – escala CAM-ICU”, 

apresenta-se no processo clínico do doente, no quadro das intervenções a realizar, duas vezes ao 

dia (10:00h e 18:00h), podendo ser realizada em SOS. Uma vez validada a intervenção, o utilizador 

aplica a escala CAM-ICU. 

Quando é identificado um doente com “alto risco” de desenvolver delirium (PRE-DELIRIC ≥ 

50%), ou quando é detetado um doente com delirium presente (uma avaliação positiva na escala 

CAM-ICU), avançamos para a segunda fase dos registos. Para dar resposta a estas duas situações 

criou-se a atitude “Intervenções não-farmacológicas - delirium”, que é imediatamente ativada, na 

presença de uma das duas situações descritas anteriormente. Uma vez selecionada a atitude 

“Intervenções não-farmacológicas - delirium”, o utilizador, mediante a análise que faz da situação 

e do doente, escolhe que intervenção não-farmacológica deve implementar naquele momento. 

Associado à intervenção, criou-se um campo de texto livre denominado “observações”, onde o 

utilizador pode registar alguma intercorrência ou dado que considere oportuno. 

A informatização dos registos de enfermagem relativos ao fenómeno do delirium, 

obrigavam à introdução da escala CAM-ICU e do Modelo PRE-DELIRIC, na programação da aplicação 

informática. Relativamente à monitorização da presença de delirium, a aplicação já dispunha das 

duas escalas mais utilizadas, nomeadamente a ICDSC e a CAM-ICU, pelo que, após a devida decisão 

fundamentada, e escolha pela CAM-ICU, as restantes etapas de programação estariam 

asseguradas. 
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Por outro lado, o modelo PRE-DELIRIC, não existia na aplicação e os programadores não 

tinham conhecimento de como incluí-lo na mesma. No sentido de resolver esta situação 

contactámos via e-mail o coordenador da equipa que construiu o modelo PRE-DELIRIC, o Professor 

Doutor Mark van den Boogaard da Universidade Radboud de Nijmegen (Radboud University 

Nijmegen), nos Países Baixos, a solicitar não só a sua colaboração na resolução da problemática, 

mas também material que pudesse servir de apoio em sessões de formação junto da equipa. 

Recebemos a resposta do Professor Boogaard, com o material que pretendíamos, tornando assim 

possível a introdução do modelo PRE-DELIRIC na aplicação informática. De referir ainda que esta 

aplicação informática é utilizada na larga maioria dos SMI’s no âmbito nacional, e que deste modo 

também estes passaram a disponibilizar agora de um modelo preditor de delirium, o que até então 

não se verificava.   

Objetivos específicos  

4 - Divulgar o protocolo de atuação na prevenção e gestão do delirium na pessoa em situação 

crítica no SMI;  

5 - Divulgar a proposta para o registo das intervenções referentes à abordagem ao doente em 

risco de desenvolver e com delirium. 

 

Tal como os anteriores, os objetivos acima descritos, apresentam-se conjuntamente, dado 

que as atividades e estratégias delineadas e executadas para a sua prossecução foram 

desenvolvidas em estreita sincronia.  

 

Atividades e estratégias: 

- Planificação das sessões formativas para apresentação e formação da equipa relativamente ao 

tema abordado, protocolo a implementar e registos; 

- Realização do plano das sessões formativas; 

- Programação das datas das sessões formativas, em conjunto com o grupo de trabalho, enfermeira 

em funções de chefia e diretor do SMI; 

- Realização das apresentações de apoio à sessão formativa; 

- Discussão dos conteúdos das apresentações de apoio à sessão formativa com os elementos do 

grupo de trabalho, enfermeira responsável pela formação no SMI e professora orientadora; 
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-  Revisão da proposta de apresentação de diapositivos de apoio à sessão formativa de acordo com 

as recomendações do grupo de trabalho, da enfermeira responsável pela formação do SMI e da 

professora orientadora; 

- Preparação do material de suporte ao treino de aplicação das escalas constituintes do protocolo 

de atuação; 

- Divulgação das datas das sessões formativas junto da equipa; 

- Execução das sessões formativas; 

- Criação e aplicação de questionário para avaliação das sessões formativas. 

 

Recursos humanos: grupo de trabalho; professora orientadora; enfermeira em funções de chefia 

do SMI; diretor do SMI; enfermeira responsável pela formação no SMI; equipa multidisciplinar do 

SMI. 

 

Recursos materiais: computador; internet; bases de dados científicas; bibliografia. 

Indicadores de avaliação: apresentação das propostas finais do protocolo de atuação na prevenção 

e gestão do delirium na pessoa em contexto de cuidados intensivos e do registo informático, 

alcançando pelo menos 60% da equipa de enfermagem e médica; que pelo menos 50% dos 

elementos que responderam ao questionário final consigam responder corretamente a 80% das 

perguntas. 

Pretendendo a implementação sustentada das propostas construídas, decidimos planificar 

três sessões formativas tendo por público-alvo a equipa multidisciplinar, duas de índole teórica, e 

a terceira de âmbito teórico-prático. Por forma a projetar as sessões formativas elaborámos um 

plano de sessão para cada uma delas. Reunimos posteriormente com o grupo de trabalho, 

enfermeira em funções de chefia e diretor clínico no sentido de aferirmos datas, que não 

interferissem com nenhuma atividade previamente agendada, nem prejudicasse o cronograma da 

IPM anteriormente estabelecido. 

 Cientes das limitações impostas pela situação excecional de saúde pública que 

atravessámos durante a realização do estágio, impossibilitados de aproveitar os contributos que a 

formação presencial oferece, optámos por realizar as formações em formato online. Deste modo, 

com recurso ao programa informático Microsoft PowerPoint®, elaborámos uma apresentação em 

diapositivos, como instrumento de apoio às ações formativas online, com gravação de voz onde são 
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explanados os conteúdos formativos, convertido depois em vídeo, o plano das sessões formativas 

pode ser consultado no Apêndice I.  Para a consecução da terceira sessão formativa, de âmbito 

teórico-prático, recorremos a materiais disponibilizados pela equipa que construiu o modelo PRE-

DELIRIC, e a escala CAM-ICU. Posteriormente disponibilizámos o conteúdo das sessões formativas 

à enfermeira responsável pela formação no SMI, para revisão. De seguida reunimos com esta para 

discussão e incorporação das alterações sugeridas.  

A divulgação das sessões junto da equipa, foi realizada pela enfermeira em funções de 

chefia e pelo diretor do SMI, com recurso ao correio eletrónico institucional, onde figurava o link 

para os profissionais acederem ao vídeo da formação, bem como ao questionário de avaliação da 

sessão (Apêndice J). O questionário de avaliação distribuído no fim das sessões formativas é 

constituído por duas secções, a primeira apresenta 8 perguntas para avaliação de conhecimentos, 

a segunda parte pretende avaliar a adequabilidade da sessão. O referido questionário foi construído 

a partir da adaptação do “Inquérito de avaliação da formação – IPBEJA”, em vigor na instituição de 

ensino que acolhe a presente edição do ME (IPB, s.d.). 

Como referido acima planificámos três sessões formativas, a primeira abordou os 

fundamentos teóricos relativos à temática do delirium no doente crítico e foi lançada com 1 semana 

de diferença da segunda, com o intuito de permitir a visualização ao maior número de profissionais. 

Decorrida uma semana, disponibilizámos a segunda sessão de formação, no mesmo formato da 

primeira, no entanto, nesta apresentámos a IPM e as propostas de protocolo e registos associados. 

Três dias decorridos da apresentação da segunda ação formativa, teve lugar o terceiro momento 

formativo. Nesta terceira sessão, disponibilizámos 16h, durante 3 dias num total de 48h, para 

conseguir abranger o maior número de profissionais. Este momento formativo decorreu 

presencialmente, na prática clínica, com os profissionais, e teve como principal objetivo treinar a 

aplicação do modelo PRE-DELIRIC, da escala CAM-ICU, das medidas não farmacológicas e também 

para esclarecimento de algumas dúvidas que só a presença permite. Nesta sessão utilizámos o 

material disponibilizado pelo Professor Mark van den Boogaard para treino com a equipa 

relativamente ao modelo preditor PRE-DELIRIC. Para instrução da equipa relativamente à aplicação 

da CAM-ICU, utilizámos os instrumentos disponibilizados em livre acesso pelo detentor dos direitos 

de autor desta, a Vanderbilt University Medical Center através do CIBS (incluídos em anexo à norma 

de procedimento e passíveis de consulta no Apêndice H). 
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Por forma a apoiar os profissionais nos primeiros tempos, disponibilizámos em cada 

unidade de doentes um exemplar da escala de avaliação CAM-ICU, para facilitar a sua aplicação 

junto do doente, durante a prestação de cuidados. A impressão dos exemplares das escalas foi 

realizada em material capaz de ser devidamente desinfetado.  

 No terceiro dia dedicado à formação prática a “Norma de Procedimento Prevenção e 

Gestão do Delirium no doente em ambiente de medicina intensiva” entrou em vigor, assim como a 

hipótese de realizar os registos inerentes à aplicação da norma, posto isto, estivemos presentes 

durante todo o dia para dar suporte aos profissionais nestes primeiros momentos. 

2.6. Avaliação e Resultados  

 

A etapa da avaliação é concebida, à luz dos pressupostos vinculados pela metodologia de 

projeto, como um processo continuado e ativo, visto que a avaliação do processo assume tanta 

significância quanto a avaliação do produto final (Ruivo et al., 2010). Os mesmos autores 

prosseguem referindo que a avaliação do projeto obriga à análise do cumprimento dos objetivos 

definidos previamente, realidade essa que encontra correspondência nas premissas da etapa 5 do 

MMPBE (Larrabee, 2011).  

Mediante o exposto, de seguida, realizamos a análise das atividades e estratégias 

desenvolvidas, e avaliamos os objetivos estabelecidos inicialmente, através dos indicadores 

delineados.  

Objetivo Específico 1. 

- Construir uma proposta de protocolo de prevenção e gestão do delirium no doente em ambiente 

de cuidados intensivos;  

Indicadores de avaliação: elaboração da proposta de protocolo de atuação na prevenção e gestão 

do delirium no doente em ambiente de cuidados intensivos.  

Tal como referimos no ponto anterior as estratégias definidas permitiram a apresentação 

de uma proposta final do protocolo de atuação sustentado pela Norma de Procedimento 

“Prevenção e Gestão do Delirium no doente em ambiente de medicina intensiva”. A proposta foi 
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aprovada pela enfermeira em funções de chefia e pelo diretor clínico do SMI, pelo que se dá o 

objetivo por cumprido.  

O envio da referida norma para o Conselho de Administração da unidade hospitalar a fim 

de receber o seu aval, ficou a cargo da enfermeira em funções de chefia e do diretor clínico, 

representando uma formalidade administrativa, uma vez que a aprovação pelo Conselho de 

Administração depende do consentimento dado pelas estruturas hierárquicas do serviço.  

Objetivo específico 2. 

 - Criar uma proposta para o registo das intervenções referentes à prevenção e gestão do delirium; 

 

Objetivo específico 3. 

 

- Introduzir a proposta de registos no sistema de informação utilizado no SMI;  

Indicadores de avaliação: apresentação da proposta final para registo no processo clínico digital 

das intervenções inerentes ao protocolo; inclusão da proposta de registo na aplicação informática. 

O protocolo foi autorizado pelas estruturas hierárquicas do serviço, construímos a proposta 

para registo informatizado das intervenções inerentes à aplicação do protocolo. Esta proposta foi 

aprovada, e incluída no sistema de informação para registos clínicos em uso no SMI, com as 

alterações necessárias a serem realizadas pelos informáticos (Figura 3). 

Assim, avaliamos o referido objetivo como cumprido.  

Figura 3. Registos informáticos inerentes ao protocolo 
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(Fonte: Sistema de registos do SMI) 

 

 

Objetivos específicos  

4 - Divulgar o protocolo de atuação na prevenção e gestão do delirium na pessoa em situação 

crítica no SMI;  

5 - Divulgar a proposta para o registo das intervenções referentes à abordagem ao doente em 

risco de desenvolver e com delirium. 

 

Indicadores de avaliação: apresentação das propostas finais do protocolo de atuação na prevenção 

e gestão do delirium na pessoa em contexto de cuidados intensivos e do registo informático, 

alcançando pelo menos 60% da equipa de enfermagem e médica; que pelo menos 50% dos 

elementos que responderam ao questionário final respondam corretamente a 80% das perguntas. 
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As três sessões formativas que dinamizámos, foram assistidas por 26 elementos. Da análise 

do indicador definido inicialmente para avaliação do objetivo a que nos propomos, verificamos que 

nas sessões formativas participaram 67% dos elementos da equipa. Desta feita, consideramos ter 

cumprido o indicador definido para avaliação. O material relativo às formações foi distribuído aos 

participantes que não puderam participar em nenhuma delas. Foi criada uma pasta nos ambientes 

de trabalho dos computadores do SMI, onde se reuniu o material relativo à IPM.  

Como referimos anteriormente no fim das 3 sessões formativas, por forma a avaliar o 

processo, foi disponibilizado online um questionário de avaliação dos conhecimentos adquiridos, e 

de avaliação da sessão. Dos resultados, que podem ser consultados no Apêndice K, verificamos que 

96% dos elementos conseguiram responder corretamente a mais de 80% das perguntas realizadas 

na secção avaliação dos conhecimentos. Deste modo, consideramos ter cumprido o indicador 

definido para avaliação. 

Os resultados obtidos na análise das respostas da secção destinada a avaliar aspetos 

relativos à formação, como por exemplo, os conteúdos programáticos expostos, organização da 

sessão e o desempenho do formador, estão resumidos na Tabela 3. Notamos que a avaliação 

realizada pelos formandos foi bastante positiva, a larga maioria avaliou as sessões com nota “5”, 

correspondente a “muito bom”.  

Como flui do exposto, pela análise dos resultados obtidos consideramos os objetivos 

cumpridos e as estratégias delineadas para a sua consecução adequadas.  
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Tabela 3. Resultados da avaliação da sessão de formação pelos formandos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No sentido de monitorizar o cumprimento da aplicação do procedimento, construímos uma 

grelha de monitorização, a ser utilizada nas auditorias realizadas, com a periodicidade definida 

pelos elementos integrantes do grupo de trabalho, responsáveis pela continuidade do projeto no 

SMI. Esta grelha de auditoria está incluída na norma de procedimento relativa ao protocolo, que 

pode ser consultada no Apêndice H.  

Ainda na sexta etapa do MMPBE, Larrabee (2011) destaca a relevância da disseminação dos 

resultados, considerando a sua divulgação potenciadora do desenvolvimento de competências, 

motivando os enfermeiros para a participação em projetos futuros, ressalvando ainda a possível 

utilidade a terceiros que pretendam replicar o projeto. A difusão dos resultados pode ser 

desenvolvida mediante a publicação, apresentação em eventos científicos ou através da redação 

de relatório final (Larrabee, 2011; Ruivo et al., 2010). Consiste assim uma forma de divulgação a 

realização do presente relatório, tal como a sua discussão pública e posterior publicação em 

repositório científico. Tal como havíamos referido anteriormente, no seguimento do 

desenvolvimento da IPM, elaboramos uma revisão sistemática da literatura, estruturada em 

formato de artigo científico e submetida a uma revista científica internacional, o que, seguramente, 

constituí um modo de sistematização e disseminação de evidências relativas à temática estudada.  

Critério  1 2 3 4 5 

1.Conteúdos Programáticos      

Interesse dos conteúdos     100% 

Ajuste dos temas aos objetivos     100% 

Clareza da definição dos objetivos     100% 

2. Organização      

Adequação da metodologia    7,7% 92,3 

Meios audiovisuais     7,7% 92,3 

3.Formador      

Clareza da exposição     100% 

Domínio dos temas     100% 

Gestão do tempo     100% 

Desempenho Geral     100% 

4. Resultados e expetativa      

Utilidade da sessão formativa     100% 

Temas abordados     100% 

Nível de aquisição de conteúdos     100% 

Avaliação global      100% 

(Fonte: Do próprio) 
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPE-

TÊNCIAS 

 

O desenvolvimento humano, pode ser descrito, de forma simples, como o “aumento da 

capacidade para realizar, progressivamente, funções ou intervenções de maior grau de 

complexidade e tomar decisões em situações de incerteza” (Nunes, 2018, p.30). A sustentar esta 

ideia, está intrinsecamente ligado o conceito de competência, e a necessidade de adquirir novas 

e/ou incrementar pré-existentes.  

À luz do enquadramento concetual disponibilizado pela OE, competências são os 

“conhecimentos, as habilidades e operações que devem ser desempenhadas e aplicadas em 

distintas situações de trabalho” (OE, 2019b, p.4745). O ICN (2021b), tomando uma visão 

pragmática, concebe competências como as ações que são visíveis aquando da concretização da 

prática, completa ainda referindo que, são habilidades e conhecimentos que possibilitam ao 

indivíduo a realização do trabalho. Deste modo, ser competente, pode ser descrito como o estado 

de capacidade de um indivíduo que, munido das competências necessárias, aplica de forma efetiva 

na prática diária, uma combinação de conhecimento, habilidades técnicas, cognitivas, interpessoais 

e psicomotoras, assim como, julgamento clínico (ICN, 2010; ICN, 2021b). 

Portanto, é natural que ao enfermeiro especialista lhe sejam exigidas um certo corpo de 

competências que integram as “dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a cabo 

investigação relevante e pertinente” (OE, 2019b, p.4744) pois, tal como é concetualizado pela OE 

este “é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar 

cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” (Ibidem). No 

entanto, a obtenção e/ou desenvolvimento de competências não pode contar apenas com a soma 

de conhecimentos e capacidades técnicas, exige reflexão crítica e contexto prático, pois a perícia e 

a habilidade fortalecem-se quando em situações da prática real se testam e refinam propostas e 
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hipóteses que se fundamentam em princípios cientificamente comprovados, como nos 

contextualiza Benner (2001).  

Mediante o exposto, neste capítulo, concentrar-nos-emos na descrição, reflexão e análise 

do trabalho empreendido ao longo do percurso formativo, com especial enfoque na UC Estágio 

Final, etapa fulcral no desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos nas UC’s que o antecedem.  

Importa também ressalvar que o facto de exercermos a nossa prática clínica num SU há 6 

anos, catalisou o desenvolvimento de competências no cuidado à PSC, tal realidade, levou a que 

requerêssemos a creditação de competências relativas ao primeiro estágio (Estágio em 

Enfermagem à PSC) do plano de estudos do curso de mestrado, pedido esse que foi aceite, levando 

a validação da referida UC.  

Posto isto, como ponto de partida, na etapa inicial da UC Estágio Final, elaborámos um 

projeto de estágio (Apêndice L), no qual traçamos objetivos e planeámos atividades a implementar, 

tendo por base a regulamentação em vigor relativa às competências comuns do Enfermeiro 

Especialista, as competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC–PSC, tal como as 

competências intrínsecas à atribuição do Grau de Mestre em Enfermagem. Em vista disso torna-se, 

pois, impreterível a consulta e descrição das competências do Mestre em Enfermagem, as quais se 

encontram delineadas no pedido de acreditação no novo ciclo de estudos à Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (UE, 2015), contextualizada no ordenamento legislativo sobre os 

graus académicos do Ensino Superior, nomeadamente o DL n.º 74/2006 (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior [MCTES], 2006) e a sua ulterior republicação, o DL n.º 65/2018 

(MCTES, 2018). 

Desta forma, atentemos para o seguinte: 

O Mestre em enfermagem: 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, 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; 
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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.27)  

 

 

Considerando a índole transversal reconhecida às competências de Mestre em 

Enfermagem, assumindo algumas, inclusivamente, estreita relação com as competências comuns e 

específicas do EEEMC-PSC, julgámos por isso válido, abordá-las conjuntamente, aquando da análise 

e reflexão do processo de aquisição e desenvolvimento de competências, sempre que o mesmo se 

verificou adequado e congruente. 

 

 

3.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Competências de Mestre 

em Enfermagem 

 

Alicerçando-nos no enquadramento concetual emanado pela OE, as competências comuns 

do EE, encontram-se descritas como “as competências, partilhadas por todos os enfermeiros 

especialistas” (OE, 2019b, p.4745), preconizando-se que sejam evidenciadas por estes “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 
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assessoria” (OE, 2019b, p.4745). As referidas competências estão organizadas em quatro domínios, 

a saber: responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos 

cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

Competências Comuns do EE do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal 

A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo 

com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais. 

Competência de Mestre em Enfermagem  

3 – Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 

sociais.  

 

Como espinha dorsal do processo de desenvolvimento e aquisição das competências 

supramencionadas, no decurso do estágio final, demos especial relevância à consulta e revisão dos 

documentos orientadores que regem a profissão. Deste modo, reexaminámos o REPE, a 

Deontologia Profissional (OE, 2015a), e ainda documentos de abrangência universal, aos quais 

temos obrigatoriedade de atender como é o caso da responsabilidade civil implícita no código civil 

e a responsabilidade penal pela qual se pronuncia o código penal em vigor no território português. 

Devemos ainda ressalvar os importantes subsídios dados pelos conteúdos abordados na UC 

Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem, que deram enquadramento e permitiram melhor 

entendimento das várias dimensões integrantes da competência em análise.  

Focando-nos no que se encontra consagrado no REPE, o enfermeiro no exercício das suas 

funções deve “adotar uma conduta responsável e ética e atuar no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (MS, 1996, p.2961). Neste seguimento, surge a 

Deontologia Profissional de Enfermagem, fornecendo um modelo de autorregulação profissional 

aos enfermeiros inscritos na OE (OE, 2015a). 
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 A deontologia pode ser designada como o conjunto articulado de princípios e deveres que 

um determinado grupo de profissionais se compromete a cumprir, no caso, os enfermeiros, 

indicando assim uma forma de agir, constituindo-se um meio de regulação do exercício profissional 

(Vieira, 2017). Pese embora, a deontologia profissional assente em princípios éticos, a ética excede 

esse propósito, constituindo-se como o conjunto de valores morais e princípios que norteiam o agir 

dos enfermeiros e que estão envolvidos na reflexão das suas práticas, sendo indivisível do agir de 

cada um enquanto pessoa que é (Nunes, 2004). 

O estágio final, como referido anteriormente decorreu num SMI, ambiente da prestação de 

cuidados ao doente crítico, que por sua vez exige ao enfermeiro “atuação segura, imediata e 

pautada pela consciência do seu impacto na sobrevivência, na recuperação e na qualidade de vida 

da pessoa” (Nunes, 2015, p.188). Além disso, as dinâmicas complexas, o ambiente e procedimentos 

altamente tecnológicos que lhe são característicos, poderão levar a que os profissionais desviem o 

foco de alguns princípios éticos fundamentais, sobre esta realidade recorda-nos Benner et al., 

(2011) que a ciência é completamente dependente dos valores humanos e o verdadeiro desafio é 

criar culturas organizacionais que os consigam conciliar. Com efeito, Brown et al. (2018) referem 

que, as UCIs representam tanto, prodígios da tecnologia quanto, muitas vezes, locais de 

desumanização, que ameaçam a dignidade e, portanto, se sobrepõem de forma significativa à 

autonomia da pessoa.  

Tendo essa realidade presente, no decurso da prestação de cuidados ao doente crítico, 

pautámos a nossa prática seguindo o respeito pelos direitos humanos e responsabilidades 

profissionais, com igual ênfase dado aos princípios éticos da beneficência, não-maleficência, justiça 

e autonomia.  Todavia, em ambiente de cuidados intensivos, são identificáveis situações em que a 

autonomia da pessoa se encontra diminuída, seja pela gravidade da doença, pelo nível de sedação 

ou pelo desenvolvimento de delirium, que como vimos atrás afeta a capacidade cognitiva do doente 

(Brown et al., 2018).  

A autonomia não é um conceito unívoco, contudo Beauchamp & Childress (2019) 

apresentam-nos a sua perspetiva referindo que o indivíduo autónomo é aquele que, apresentando 

consciência e racionalidade, sujeito às suas próprias leis, age de forma livre em concordância com 

um plano por ele escolhido. E é sobre este “plano por ele escolhido”, que assenta o respeito pela 

autonomia do doente, através da consideração da sua vontade, valores e prioridades individuais, 

executada com recurso às diretivas antecipadas ou reconstruída através da estreita cooperação 
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com as pessoas significativas (Grignoli et al., 2018).  Com efeito, este aspeto afigura-se como um 

dos principais desafios éticos futuros que se coloca à prestação de cuidados ao doente em ambiente 

de cuidados intensivos (Grignoli et al., 2018), o que motivou a nossa melhor reflexão sobre o 

assunto no decorrer do estágio final, convidando a equipa multidisciplinar a este exercício de 

reflexão conjunta, promovendo uma prestação de cuidados alicerçada no respeito pela dignidade 

da pessoa. 

A atual pandemia que, indubitavelmente trouxe inúmeros reptos de variada natureza, à 

prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, foi igualmente profícua em desafios éticos. À 

medida que a pressão sobre as unidades de saúde aumenta, tendo em conta a escassa 

disponibilidade de camas de cuidados intensivos no mundo, os profissionais de saúde e as 

organizações viram-se obrigados a equilibrar continuamente o princípio do cuidado centrado na 

pessoa, o foco da ética e o dever público de promover a igualdade das pessoas, que é o foco da 

ética da saúde pública (Berlinger et al., 2020).  Por conseguinte, no sentido de fornecer orientações 

que visassem apoiar a tomada de decisões, vários organismos públicos elaboraram documentos 

nesse sentido.  

O nosso país não foi exceção e em abril de 2020, o Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida [CNECV], emite o documento de tomada de posição “Situação de Emergência de 

Saúde Pública pela Pandemia COVID-19 – Aspetos éticos relevantes”. Neste documento é dada 

especial relevância a situações de triagem e alocação de recursos escassos, nomeadamente de 

equipamentos necessários para a manutenção da vida, dando especial ênfase à exigência de uma 

“cuidada ponderação ética, caso a caso, em paralelo com a avaliação dos respetivos critérios 

clínicos, em que se integram as recomendações técnico-científicas emanadas das autoridades de 

saúde, das ordens profissionais e das sociedades científicas” (CNECV, 2020, p.14). Ainda sobre este 

aspeto, o CNECV refere que os critérios de triagem para definição de prioridades devem ser 

aplicados a todos os doentes, sem discriminação ou distinção entre doentes com COVID e não 

COVID, requerendo que nos comportamentos e procedimentos de seleção devam reconhecer-se 

critérios de “proporcionalidade, reciprocidade, equidade, confiança e solidariedade; nos 

procedimentos, de razoabilidade, transparência, inclusão, responsividade e responsabilidade 

institucional” (CNECV, 2020, p.9). 

Outro aspeto introduzido pelo CNECV (2020), é a recomendação da inclusão, em 

permanência, de elementos das comissões de ética hospitalares, nas unidades de cuidados 
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intensivos, procurando não só beneficiar a fundamentação ética do processo de tomada de decisão, 

mas também atenuar os efeitos negativos da pressão sobre as equipas, aliviando-os da 

responsabilidade da decisão individual.  

Do mesmo modo, surgiram outras circunstâncias decorrentes da prestação de cuidados, 

nomeadamente as relativas à gestão e transmissão de dados clínicos e comunicação de más 

notícias, que pela necessidade de competências no âmbito da responsabilidade profissional, ético 

e legal, trouxeram contributos para a aquisição e desenvolvimento destas. Para a melhor 

compreensão e análise dessas situações servimo-nos dos conhecimentos previamente adquiridos 

na UC de EMC1. 

Estas reflexões estiveram presentes no decorrer do estágio final, uma vez que a Enfermeira 

Supervisora Clínica, assume, não raras vezes a função de chefe de equipa, Especialista em EMC, e 

como tal a sua participação nos processos de tomada de decisão é frequentemente requerida, estes 

momentos de reflexão conjunta e análise crítica, contribuíram para o desenvolvimento da 

competência em análise.  

Similarmente, a concretização da IPM, concorreu para a aquisição e desenvolvimento das 

competências em questão, dado que submetemos uma proposta da IPM à CES, que frisava os 

pressupostos éticos inerentes à mesma, que mereceu parecer positivo e posterior aprovação pela 

hierarquia da ULS. Na aplicação dos questionários, foi solicitado o consentimento informado, livre 

e esclarecido, e garantida a confidencialidade e privacidade dos participantes, assim como a 

anonimização, armazenamento seguro e sigilo dos dados obtidos. Analogamente, foi submetido, 

para validação por parte do IPB, um modelo de anteprojeto, que mereceu aprovação favorável do 

tema da IPM. De referir ainda que na redação do presente relatório, assim como dos documentos 

redigidos nas UCs integrantes do ME, foram consideradas as questões ético-legais, bem como os 

princípios defendidos pela “Declaration of Helsinki – ethical principles for medical research involving 

human subjects” (World Medical Association, 2013). No sentido de respeitar o trabalho realizado 

pelos autores, os documentos utilizados, foram devidamente referenciados e citados, assegurando 

assim a integridade académica exigida.  

Perante o exposto, consideramos ter adquirido e desenvolvido as competências do domínio 

da responsabilidade profissional, ética e legal.   
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Competências Comuns do EE do Domínio da Melhoria da Qualidade 

B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; 

B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua; 

B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

Competência de Mestre em Enfermagem  

5 – Participa de forma proativa em equipas e projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais.  

 

Como apresentado anteriormente nos capítulos que dedicámos ao tema, a qualidade em 

saúde tem assumido lugar de destaque nas preocupações e políticas de saúde das sociedades 

modernas. O nosso país não foi alheio a esta realidade, e prova disso é a prioridade dada à 

qualidade no Plano Nacional de Saúde, patenteando esta como um dos seus eixos estratégicos 

(DGS, 2015a).  

De igual forma, a qualidade em saúde, encontra-se intimamente vinculada à prática 

profissional de enfermagem e, particularmente, à prática especializada, como é passível de se 

comprovar através da consulta de documentos estruturantes, como é exemplo o regulamento das 

competências comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019b). 

De facto, a OE, nos seus documentos regulamentares, realça o conceito de qualidade em 

saúde e a segurança do doente como eixos centrais e estruturantes, os quais devem nortear as 

melhores práticas. Destacamos, dos vários documentos, os Padrões de Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem (OE, 2001) e o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados 

em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica (OE, 2015b), os quais, dado o contexto 

considerámos importante rever.   

Durante o processo de incremento das competências supracitadas, tendo presente que 

segurança e qualidade em saúde são conceitos intrinsecamente ligados, revimos igualmente, 

documentos como o Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 emitido pela OMS (2021), ao nível 
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nacional consultámos o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026 (MS, 2021a), que 

passou a integrar na sua constituição a Estratégia Nacional para a Qualidade em Saúde. 

Paralelamente, mobilizámos as aprendizagens obtidas nas UC de Políticas e Modelos de Cuidados 

de Saúde e Gestão em Saúde e Governação Clínica. 

Neste seguimento frequentámos uma ação de formação, promovida pela DGS e pela 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, intitulada “Compreender e Gerir a 

Segurança do Doente na Prestação de Cuidados Hospitalares”. Neste momento formativo tivemos 

acesso a conteúdos relativos à evolução histórica do conceito, a métodos e processos de gestão do 

risco clínico bem como aos pressupostos necessários ao desenvolvimento de uma cultura de 

segurança, mediante a realização de exercícios práticos baseados em situações reais (Anexo B).  

As UCIs são ambientes altamente complexos, devido à situação crítica em que se 

encontram os doentes, à urgência de determinadas intervenções, por vezes com necessidade de 

recurso a procedimentos altamente invasivos e equipamento tecnológico diverso, tal facto leva a 

que a utilização de normas e protocolos sejam fulcrais como garantia da segurança, da evicção de 

erros e melhoria da qualidade dos cuidados (Macnaughton & Webb, 2019). Em consonância com o 

explanado, o contexto clínico onde decorreu o estágio dispõe de vários protocolos e normas, 

baseados na evidência científica, que são alvo de revisões periódicas. Em virtude disso, foi dada 

primazia ao conhecimento e consulta dos protocolos e normas em vigor no SMI, com o suporte da 

Enfermeira Supervisora. De igual forma, procurámos conhecer e aprender a manipular os 

equipamentos tecnológicos à disposição no SMI, com os quais não havíamos tido contacto prévio, 

o que se veio a verificar significativo, pois permitiu uma prestação de cuidados mais segura, 

minimizando os riscos de uma utilização inadequada e potenciando os ganhos para o doente.  

Outrossim, cumpre salientar que reunimos informações sobre os restantes recursos, 

materiais, físicos e humanos, com os processos de gestão e produção de cuidados e projetos de 

melhoria contínua da qualidade em curso, mediante a análise de dados disponibilizados, a consulta 

de documentos e a observação direta.   

No que concerne aos projetos de melhoria contínua da qualidade que se encontravam em 

curso no SMI, tivemos a oportunidade de colaborar e contribuir para um deles, o qual se encontrava 

sob a coordenação da Enfermeira Supervisora, nomeadamente o projeto que visa o acolhimento 

da família/pessoa significativa do doente internado no SMI. O contributo dado e as estratégias 
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adotadas para a sua prossecução, serão alvo da devida descrição aquando da análise e reflexão do 

processo de desenvolvimento das competências específicas do EEEPSC.  

Constatámos que, a respeito da gestão do risco clínico, está instituído um programa para 

notificação de incidentes através de sistema de informação criado para o efeito, que possibilita o 

reporte anónimo dos mesmos, que não prevê a punição, indo em conformidade com o que é 

preconizado pelo Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (MS, 2021a).  

No referente à segurança associada à comunicação e processo de transição segura de 

cuidados, pugnámos pela realização de registos de enfermagem rigorosos, completos e 

individualizados, inclusivamente, o desenvolvimento da IPM, permitiu também a otimização desta 

área.  Por outro lado, nos momentos de transferência de informação, durante o processo de 

transição de cuidados, recorremos ao preconizado pela técnica ISBAR (DGS, 2017a), que se 

encontra instituída na unidade hospitalar. 

Tendo em vista a promoção de um ambiente seguro, pautámos a nossa prática pela atuação 

preventiva, na identificação e gestão de riscos potenciais para a segurança do doente. A provar o 

foco na prevenção, referimos a aplicação prática da escala de Morse, que avalia o risco de queda, 

e após a estratificação de risco, permite a aplicação de intervenções que visam a redução e/ou a 

supressão deste. Concomitante, o desenvolvimento da IPM permitiu a implementação de um 

modelo preditivo de risco do doente de desenvolver delirium, assim como a escala CAM-ICU, e a 

instituição de medidas que visam a prevenção e gestão do delirium, o que, por certo, trouxe 

subsídios à promoção de um ambiente seguro no SMI.   

Relativamente à prevenção das infeções associadas aos cuidados de saúde [IACS], área 

crucial à manutenção de um ambiente seguro, consultámos os documentos orientadores mais 

recentes, por forma a desempenhar a nossa prática conforme o preconizado, partilhando e 

promovendo momentos de reflexão com a restante equipa sempre que foi pertinente. 

Paralelamente, realizámos uma síntese da evidência relativa à utilização do banho diário de 

clorexidina na prevenção de IACS em ambiente de cuidados intensivos (Apêndice M). Ainda no 

âmbito da promoção de um ambiente seguro, construímos um guia de consulta rápida, que permite 

aos médicos e enfermeiros do SMI, cumprir as etapas necessárias ao reprocessamento do 

broncofibroscópio flexível após a sua utilização nas unidades de isolamento (Apêndice N). Ambas 
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as atividades desenvolvidas serão alvo de uma análise e descrição adequadas, aquando da 

realização da reflexão do processo de desenvolvimento das competências específicas do EEEPSC. 

O desenvolvimento da IPM, trouxe, igualmente, contributos para o incremento das 

competências em análise, uma vez que identificámos uma possibilidade de melhoria e realizamos 

um projeto que, mediante a implementação de práticas baseadas em evidências, procurámos 

potenciar a qualidade dos cuidados prestados à pessoa em situação crítica em contexto de cuidados 

intensivos.  

Mediante o exposto, consideramos ter adquirido e desenvolvido as competências comuns 

do enfermeiro especialista referentes ao domínio da melhoria da qualidade, assim como a 

competência de mestre. 

Competências Comuns do EE do Domínio da Gestão dos Cuidados 

C1 – Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde; 

C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da 

qualidade dos cuidados. 

Competência de Mestre em Enfermagem  

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de Enfermagem, numa área especializada.  

 

A gestão dos cuidados, tida como uma competência basilar do enfermeiro, assume no plano 

da prestação de cuidados especializados uma presença de relevância, que lhe confere por isso a 

necessidade de a interpretarmos mais profundamente. Requer-se assim ao Enfermeiro Especialista, 

que além de gerir os cuidados que presta, seja igualmente apto a realizar “a gestão dos cuidados, 

otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade 

das tarefas delegadas” (OE, 2019b, p. 4748).  
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Como anteriormente havíamos referido, os profissionais de enfermagem estão divididos 

por equipas, sendo que cada uma delas é coordenada por dois elementos denominados de chefes 

de equipa. Estes elementos assumem em cada turno, entre outros aspetos, a coordenação da 

equipa de enfermagem e de assistentes operacionais previamente escalados. Importa referir, que 

a nomeação dos elementos que assumem esta responsabilidade, é realizada pela enfermeira em 

funções de chefia, constituindo-se o principal critério a competência demonstrada. Diante disso, a 

função de responsável de turno é assumida maioritariamente por enfermeiros especialistas em 

EMC, o que vai ao encontro dos documentos vinculativos, emanados pelo Conselho de Enfermagem 

e MCEEMC (2017) e MCEEMC (2018) que defendem que a responsabilidade desta função deverá 

ser atribuída ao enfermeiro detentor do título de Enfermeiro Especialista em EMC.  

A Enfermeira Supervisora, tida como uma referência no seio da equipa, assume, em grande 

parte dos turnos realizados, a função de responsável do turno, tal facto permitiu-nos participar nas 

funções inerentes ao cargo. Após o consentimento dado pela Enfermeira em Funções de chefia, o 

momento da passagem de turno inicia-se com a transição de informações do enfermeiro 

responsável do turno que termina para o seu congénere e restante equipa. Neste primeiro 

momento são transmitidas informações relativas à gestão dos cuidados, dos recursos humanos e 

materiais assim como, a título de exemplo, a previsão de internamentos e altas de doentes. Segue-

se a transmissão da informação relativa à prestação de cuidados de cada doente, por parte de cada 

enfermeiro. O enfermeiro responsável do turno que se inicia, faz então uma análise da conjuntura 

global, mediante as informações transmitidas, procedendo posteriormente à distribuição da carga 

de trabalho pelos enfermeiros e assistentes operacionais, conforme os recursos disponíveis. No 

entanto, como nos foi possível constatar, esta distribuição é inevitavelmente dinâmica, havendo 

por vezes necessidade de ajustar a distribuição de trabalho, dada, não só a natureza complexa do 

contexto de cuidados, mas também a finitude dos recursos disponíveis. Como instrumento de apoio 

à gestão, destacamos a utilização da NAS, que faz uma quantificação diária da carga de trabalho de 

enfermagem, no entanto, este é um índice retrospetivo, oferecendo alguns constrangimentos, 

quando se pretende fazer a distribuição prospetiva da carga de trabalho pela equipa de 

enfermagem.  

Observámos ainda que o enfermeiro responsável de turno, sendo o elemento mais 

diferenciado da equipa, é considerado como referência para os restantes enfermeiros, assumindo 

muitas vezes a posição de consultor, quando na prática de cuidados emerge uma dúvida ou 

problemática. Este aspeto vem atestar a necessidade da adequada preparação destes profissionais 
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pois, dada a posição de relevo que ocupam, é natural que lhe sejam exigidos os mais elevados 

padrões de conhecimento e competências, tanto técnico-científicos como relativos às relações 

interpessoais. 

Tivemos ainda oportunidade de realizar um turno com a enfermeira em funções de chefia 

do SMI. No início do turno da manhã, a enfermeira em funções de chefia, após a chegada de todos 

os elementos, dá início ao momento da passagem de turno, transmitindo à equipa informações que 

considere necessárias, seguindo-se depois a passagem de informação pelo enfermeiro responsável 

de turno e restantes enfermeiros. Posteriormente, tivemos oportunidade de participar na reunião 

multidisciplinar que decorre no início do turno da manhã, que decorre junto de cada doente, e na 

qual participam médicos, enfermeiros e fisioterapeuta. Nesta reunião são discutidos os casos 

clínicos e definidos os objetivos individualizados a cada doente. Ainda no turno que realizámos com 

a enfermeira em funções de chefia, tivemos oportunidade de participar e colaborar na gestão 

logística, em estreita articulação com os serviços assistenciais como o aprovisionamento, serviços 

farmacêuticos e central de esterilização.   

Não oferece dúvidas o facto de, por princípio consagrado na deontologia profissional, o 

enfermeiro deve “garantir a qualidade e assegurar a continuidade dos cuidados das atividades que 

delegar, assumindo a responsabilidade pelos mesmos” (OE 2015a, p.8080) respondendo, pois, 

tanto pelas decisões que toma como pelos atos que delega. Deste modo, durante o estágio final, 

participámos de forma ativa na delegação de tarefas nos profissionais funcionalmente dependentes 

de nós, supervisionando e orientando quando se julgou necessário, observando e analisando as 

capacidades demonstradas pelo profissional em quem se delegou a tarefa, garantindo assim a 

segurança e qualidade dos cuidados prestados ao doente.  

No decorrer do estágio final, à medida que nos fomos incluindo no seio da equipa, foi 

possível participar de forma ativa no processo de tomada de decisão da equipa multidisciplinar 

disponibilizando assessoria sempre que a mesma foi solicitada. A título de exemplo, referimo-nos 

a uma reunião informal em que tivemos hipótese de participar, juntamente com a enfermeira 

supervisora, a enfermeira em funções de chefia e a enfermeira responsável pelo controlo de 

infeção, cujo objetivo máximo, foi redefinir os circuitos do doente com infeção por COVID-19 

aquando da necessidade da transferência de serviço, ou deslocação a exames. Foi-nos solicitada 

assessoria sobre esta questão, nomeadamente na pesquisa de evidência que fundamentasse as 
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decisões, e também na partilha de experiências na resolução da mesma problemática no contexto 

onde exercemos as nossas funções.  

O reconhecimento do estilo de liderança adequado e promotor da garantia da qualidade 

dos cuidados, é estrutural à enfermagem e à sua prática profissional (OE, 2019b).  A liderança 

especificamente no que respeita à Enfermagem, segundo Tappen et al. (2019) assenta em cinco 

premissas essenciais, designadamente o conhecimento, comunicação, energia e ação e aptidão 

para cumprir as metas. Através da observação, análise e reflexão dos estilos de liderança tanto da 

Enfermeira em funções de chefia, como dos enfermeiros chefes de equipa, com os quais foi possível 

trabalhar de perto, verificamos que estes conseguem adaptar os seus estilos de liderança para 

corresponder não só às diferentes situações e necessidades que surgem, mas também às 

particularidades dos elementos que lideram. Estes são líderes capazes de antecipar os requisitos da 

situação, adaptando as suas respostas em conformidade, e dadas as características que 

enumeramos podemos incluí-los no tipo de liderança situacional (O’Donovan et al., 2021). No 

entanto, reconhecemos ainda no estilo de liderança destes indivíduos, características que fazem 

com que os possamos situar no padrão de liderança transformacional, uma vez que, são indivíduos 

que inspiram e motivam os elementos da equipa a atingir uma meta compartilhada, promovendo 

um clima de inovação e mudança. Este é um estilo de liderança que parece ter um impacto positivo 

nos resultados da equipa, nomeadamente na melhoria da qualidade do atendimento, satisfação do 

doente, cultivando ambientes de trabalho construtivos nas equipas de enfermagem (Boamah et al., 

2018; O’Donovan et al., 2021). 

Com o objetivo de ampliar conhecimentos na área da competência em análise, 

frequentámos uma ação de formação, promovida pela Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Hospitalar, intitulada “Programa de Desenvolvimento de Lean na Saúde” (Anexo 

C).  

Concomitantemente, para a melhor compreensão e fundamentação dos aspetos que 

envolvem os processos inerentes ao desenvolvimento da competência em análise, mobilizámos as 

aprendizagens obtidas na UC de Gestão em Saúde e Governação Clínica. 

A consecução da IPM, é igualmente, um exemplo do desenvolvimento e aquisição desta 

competência comum, já que nos exigiu capacidade de articulação com os diversos recursos 

humanos, cumprimento de prazos estipulados, além da necessária otimização dos recursos 
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disponíveis. Ainda neste âmbito, promovemos uma gestão consciente dos recursos utilizados, 

disponibilizando questionários, e materiais de formação através de meios desmaterializados. 

Conquanto, dada a posição de discente que ocupávamos, não nos tenha sido possível 

exercer de forma autónoma funções de gestão e liderança, consideramos que, face ao exposto 

desenvolvemos as competências respeitantes a este domínio. 

  

Competências Comuns do EE do Domínio do                                                                                      

Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

 
D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade.  
 

 

O indivíduo desenha e constrói conhecimento a partir de “situações e eventos práticos, pela 

reflexão, integração das experiências, e por isso a sua base (ou fonte) é a experiência de si com 

outros seres humanos” (Nunes, 2018, p.130). De acordo com a autora, é a consciência de si mesmo, 

no âmbito de uma experiência, com o intuito de a enfrentar e compreender, que permite ganhar 

novos insights e responder de forma mais congruente em situações futuras, no sentido de 

desenvolver a sabedoria prática.  

Este ponto de partida, leva-nos a inferir que é o caminho do autoconhecimento, do 

confronto com as nossas competências e limitações, que promove a evolução pessoal e 

profissional. Este foi o mote do nosso percurso, seguidos dez anos de prática profissional 

autónoma, seis num SU, apesar da base mútua da prestação de cuidados à pessoa em situação 

crítica, o estágio final num SMI, constituiu um repto, e uma oportunidade ímpar de, antes de mais, 

impulsionar o autoconhecimento e a autoavaliação, possibilitados pela posição privilegiada de 

aluno em contexto clínico. 

No início do estágio identificámos algumas áreas nas quais nos sentimos menos preparados 

e por isso pretendíamos incidir mais, como é disso exemplo a prestação de cuidados ao doente sob 

ventilação mecânica invasiva. Esta é uma situação em que demonstrámos autoconhecimento e que, 
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após transmitir esta nossa oportunidade de melhoria à enfermeira supervisora e sempre que 

estavam internados doentes sob ventilação mecânica invasiva, solicitávamos que nos fossem 

atribuídos, para, deste modo consolidarmos competências nesta área. 

No decorrer do estágio final, em conjunto com a enfermeira supervisora e restantes 

elementos da equipa multidisciplinar, aquando da ocorrência de incidentes críticos, realizámos 

momentos de debriefing, esta é uma prática que representa uma reflexão estruturada, após uma 

experiência ou incidente crítico que promove a partilha de experiências, sobre o desempenho e 

cuidados prestados, objetivando-se a melhoria futura (Conoscenti et al., 2021). Este momento de 

reflexão estruturada em equipa, após a ocorrência de um evento ou incidente, constitui-se um 

aspeto significativo na identificação de práticas e atitudes passíveis de melhoria durante o estágio, 

assim como na definição de medidas e ações corretivas visando melhorar o desempenho em 

situações similares que ocorram no futuro, tendo como objetivo cimeiro melhorar a segurança e a 

qualidade dos cuidados prestados ao doente. Consideramos assim que ao longo do estágio, a 

aplicação desta prática contribuiu de forma substancial, para o desenvolvimento da autorreflexão, 

autoconhecimento e assertividade.  

Ainda neste domínio devemos referir as reuniões que ocorreram ao longo do estágio final 

envolvendo os diferentes intervenientes no processo, nós, enfermeira supervisora, professora 

orientadora, como momentos fundamentais, de avaliação contínua, propícias à autorreflexão e 

autoavaliação do percurso realizado, concorrendo assim, com valorosos contributos, para o 

desenvolvimento do autoconhecimento e assertividade.  

De igual forma, enfatizamos, os conhecimentos adquiridos na UC de Relação de Ajuda, que 

através do método de avaliação, consubstanciado num exercício de autoconsciencialização e 

autoavaliação do desempenho numa situação vivenciada anteriormente, contribuiu para o 

desenvolvimento da competência em análise. Fazemos igual referência, à UC de EMC1, que dada a 

análise realizada, no contexto teórico, à temática da gestão de emoções, assim como a execução e 

discussão de trabalhos que versaram sobre o tema, permitiu-nos adquirir conhecimentos que se 

revelaram importantes no incremento da competência em análise. 

Ao referir-nos à temática do desenvolvimento do autoconhecimento e da assertividade, 

somos obrigados ter em conta a nossa experiência profissional. Com efeito, a experiência adquirida 

disponibilizou-nos formas de gestão do stress e controlo de emoções em situações que o requerem, 
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permitindo interações assertivas com o doente, família e restante equipa. No entanto, tirámos 

partido do contexto clínico onde decorreu o estágio final, na medida em que este possibilitou-nos 

sair da nossa zona de conforto, permitindo o confronto com a diferença, potenciando a aquisição 

de novos conhecimentos e a progressão profissional, mas sobretudo pessoal. Lançando um “olhar 

sobre ombro”, podemos afirmar que nesta fase do nosso desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional, somos detentores de um profundo autoconhecimento que levou à adoção de uma 

postura assertiva, defronte de situações geradoras de stress, ou até mesmo quando chamados a 

mediar situações de conflito, procurando agir de forma serena, respeitando, promovendo o diálogo 

e mantendo a imparcialidade. Perante a argumentação descrita acreditamos ter adquirido e 

desenvolvido a competência em análise.  

Competências Comuns do EE do Domínio do                                                                           

Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.  

Competência de Mestre em Enfermagem  

2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfermagem 

baseada na evidência; 

6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e de 

colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da 

Enfermagem em particular.   

 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica carece de atualização periódica, a 

atual situação de pandemia é exemplo disso, exigindo das equipas a otimização constante de 

práticas e procedimentos, conforme a evolução do fenómeno, tendo por base as melhores 

evidências científicas na área. Desta feita, ao longo do estágio final, houve essa preocupação da 

nossa parte, materializada na pesquisa das melhores evidências científicas, na revisão das políticas 

de saúde em vigor e das matérias lecionadas nas UC’s, com o objetivo cimeiro de exercer uma 

prática baseada em evidências, concebida por Larrabee (2011), como a prática profissional 

alicerçada na melhor evidência científica, nos valores do doente e nos conhecimentos advindos da 

experiência prática.  
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O desenvolvimento das competências em análise foi potenciado pela execução da IPM, 

visto que, identificámos uma necessidade no contexto clínico, servindo-nos das ferramentas 

adequadas realizámos o diagnóstico da situação, que levou ao planeamento e execução da 

intervenção e culminou na avaliação desta, encaramos assim, o trabalho realizado neste campo, 

como um bom exemplo da aplicação da PBE.  

Uma das estratégias planeadas para a execução da IPM foi a realização de três sessões de 

formação, cujos destinatários foram a equipa multidisciplinar, inseridas no plano anual da formação 

em serviço do SMI. Na primeira sessão abordámos os fundamentos teóricos relativos à abordagem 

da pessoa com delirium, na segunda sessão de formação, divulgámos o protocolo e respetiva norma 

junto da equipa, finalmente a terceira sessão foi dedicada ao treino prático da aplicação do 

protocolo, e preenchimento das escala e modelo associados a este. Neste processo, os conteúdos 

abordados na UC Formação e supervisão em Enfermagem, contribuíram de forma significativa, para 

a concretização do mesmo. 

Ainda relativamente à execução da IPM, de entre as estratégias que desenvolvemos 

ressalvamos a elaboração de uma revisão sistemática da literatura, que contribuiu para a criação 

do protocolo e respetiva norma. A revisão sistemática da literatura produzida, relativa às medidas 

não-farmacológicas de intervenção no delirium, foi estruturada no formato de artigo científico e 

submetida à revista científica internacional Nursing Practice Today, indexada na SCOPUS®, 

encontrando-se em processo de análise pelos revisores da revista (Anexo D). 

No decorrer do estágio final, realizámos também uma revisão sistemática da literatura, 

objetivando a síntese da evidência científica sobre a eficácia do banho diário de clorexidina, na 

redução das IACS em adultos em contexto de cuidados intensivos. Apresentámos este trabalho, no 

formato de póster (Apêndice M) no “VI Simpósio de Enfermagem em Cuidados Intensivos – Ontem, 

Hoje e Amanhã” organizado pela Associação de Apoio ao Serviço de Cuidados Intensivos do Centro 

Hospitalar do Porto (Anexo E). 

Durante a realização do estágio final, realizámos igualmente uma revisão sistemática da 

literatura com o objetivo de determinar o benefício do envolvimento da família nas intervenções 

ao doente crítico com delirium nos resultados para o doente. Este trabalho foi apresentado no 

“Congresso Internacional Online de Clínica Médica – Brasil” no formato de comunicação livre. Após 

a submissão do resumo da comunicação livre, fomos contactados pela comissão científica do 
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evento que nos convidou para integrar o painel de palestrantes do mesmo, convite esse que 

recebeu a nossa aprovação. Fornecemos no Apêndice O, a apresentação de diapositivos que 

suportou a nossa intervenção no congresso, ainda de referir que o resumo da revisão sistemática 

que fundamentou a nossa participação, foi publicado nos anais do evento (Anexo F; G). No 

seguimento deste processo surgiu ainda o convite por parte de uma revista científica internacional, 

para o desenvolvimento de um artigo científico relativo à temática apresentada no congresso, 

nomeadamente o envolvimento da família nas intervenções ao doente crítico com delirium. 

Aceitámos, igualmente esta proposta que nos foi endereçada, perspetivando submissão do referido 

artigo à revista que nos contactou, brevemente. Relevamos a importância da mobilização dos 

conhecimentos adquiridos na UC Investigação em Enfermagem, para o desenvolvimento das 

competências em análise.  

Pensamos, pelas atividades aqui descritas, ter contribuído não só para a disseminação da 

investigação e da PBE, mas também para a formação contínua dos pares. Em virtude do trabalho 

desenvolvido, entendemos ter adquirido e desenvolvido as competências supracitadas.  

 

 

3.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem à Pes-

soa em Situação Crítica e Competências de Mestre em Enfermagem 

 

A OE (2019b), define as competências específicas do Enfermeiro Especialista, como as 

competências que advém “das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde 

e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um 

elevado grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (p.4745). 

Em virtude disso, o Enfermeiro Especialista em EMC, na área da PSC, deverá, além das 

competências comuns anteriormente analisadas, deter o seguinte perfil de competências 

específicas: 

 
a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica; 



 
 

93 
 

Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos |  

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação; 

c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. (OE, 

2018, p.19359) 

 

À semelhança da metodologia que utilizámos na análise, reflexão e fundamentação das 

competências comuns do Enfermeiro Especialista, as competências preconizadas para obtenção do 

grau de Mestre serão tratadas em simultâneo com as competências específicas do EEEPSC, sempre 

que consideremos adequado e congruente. 

 

Competência Específica do EE em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da 

vida. 

De índole complexa e emergente, as necessidades decorrentes do processo de doença 

grave em que se encontra a PSC, tornam imperativo ao EEEPSC, a mobilização de uma 

multiplicidade de conhecimentos e competências com vista a prover cuidados holísticos e 

imediatos ao doente e pessoa significativa (OE, 2018). Em virtude disso, durante o estágio final, 

demonstrámos competências na identificação precoce de fatores de instabilidade evidenciados 

pela situação do doente, promovendo uma resposta antecipatória a estes, que visaram 

implementar na prática o nível adequado de vigilância e monitorização requeridos pela gravidade 

da situação. Neste sentido, objetivando a avaliação, vigilância e monitorização contínua do doente 
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crítico, foi-nos possível aplicar a abordagem ABCDE6, que faculta não só, uma avaliação sistemática, 

mas também a determinação de prioridades na resolução das alterações identificadas (American 

College of Surgeons [ACS], 2018). 

A prestação de cuidados especializados à pessoa em contexto de cuidados intensivos, está 

iminentemente associada à execução de cuidados técnicos de elevada complexidade, em virtude 

disso o estágio final, permitiu-nos desenvolver competências a esse respeito. Na impossibilidade 

de apresentar a totalidade dos cuidados técnicos de elevada complexidade realizados, dada a vasta 

quantidade e variedade, a título de exemplo destacamos alguns: terapias de substituição renal; 

oxigenoterapia de alto fluxo; cuidados de enfermagem na colocação, manutenção e remoção do 

tubo endotraqueal; gestão da ventilação mecânica invasiva e não-invasiva; avaliação da pressão 

venosa central e pressão intra-abdominal.  

No decurso do curso de mestrado, integrados na UC EMC 4, frequentamos dois cursos 

teórico práticos, com acreditação internacional, que nos permitiram incrementar conhecimentos e 

habilidades em suporte avançado de vida e trauma, nomeadamente o curso Internacional Trauma 

Life Support e o Advanced Life Support (Anexo H; Anexo I). No decurso do estágio final, não ocorreu 

nenhuma situação de paragem cardiorrespiratória, no entanto, a nossa prática profissional 

desenvolve-se num SU, tendo por isso contacto periódico com situações desta natureza, e a 

frequência dos referidos cursos, trouxe uma importante otimização do nosso desempenho em 

situações cuja resposta adequada depende da aplicação destes conhecimentos específicos. 

Do mesmo modo, a realização do estágio final concorreu para o desenvolvimento de 

competências relativas ao transporte intra-hospitalar do doente crítico, dado que procedemos à 

transferência de doentes de e para o bloco operatório, assim como para o serviço de imagiologia. 

No sentido de fundamentar a nossa prática, e prestar cuidados seguros ao doente, consultámos as 

recomendações preparadas pela SPCI, dedicadas ao tema, que contemplam aspetos relativos ao 

planeamento, coordenação, comunicação, execução e recursos utilizados durante o transporte 

intra-hospitalar do doente crítico (SPCI, 2008). 

Os SMIs, pelas caraterísticas que lhe temos vindo a descrever, são o ambiente oportuno 

para a implementação de protocolos e projetos de cariz multidisciplinar, sendo estes fulcrais na 

 
6 A - Airway/Via aérea; B - Breathing/Ventilação e oxigenação; C - Circulation/Circulação; D -Disability/Disfunção Neuro-

lógica; E – Exposure/Exposição (ACS, 2018) 
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instituição da PBE na prática de cuidados (Chawla & Todi, 2020; Marshall et al., 2017). O SMI onde 

decorreu o Estágio Final sistematiza alguns dos cuidados prestados em vários protocolos clínicos, 

normas e instruções de trabalho, alvos de atualizações periódicas e baseados em evidências. 

Apresentamos aqui como exemplos os protocolos de controlo da glicemia capilar, acolhimento e 

visita da pessoa significativa e alimentação entérica e parentérica, entre outros. De relevar que a 

IPM desenvolvida implicou a criação de um protocolo de gestão e prevenção do delirium no doente 

crítico em ambiente de cuidados intensivos. Ao longo do estágio final, aplicámos e gerimos 

protocolos terapêuticos complexos, contribuindo para o desenvolvimento da competência em 

análise.  

Dado o facto da enfermeira supervisora ser responsável pelo projeto de acolhimento e 

visitas ao SMI por parte do familiar/pessoa significativa, este foi um aspeto ao qual demos o devido 

destaque durante o estágio final. Como apontam Benner et al. (2011), relativamente à relação 

estabelecida entre enfermeiro e a família do doente crítico, destacam-se os seguintes aspetos pela 

sua relevância no processo: a possibilidade de a família permanecer junto do doente; a transmissão 

de informações claras; e envolvimento da família nos diferentes momentos do cuidar. Em virtude 

disso, procurámos contribuir para este projeto de melhoria contínua em curso no SMI relativo ao 

acolhimento e visitas do familiar/pessoa significativa, tendo em conta a temática desenvolvida na 

IPM, realizámos uma revisão sistemática da literatura objetivando a determinação do impacto nos 

resultados para o doente, do envolvimento do familiar nas intervenções ao doente crítico com 

delirium. Concluímos, com a realização deste trabalho, que as intervenções de reorientação e 

estimulação cognitiva, supervisionadas e/ou coordenadas pelos enfermeiros, e efetivadas pelos 

familiares demonstraram trazer benefícios à pessoa com delirium em contexto de cuidados 

intensivos, verificando-se resultados ao nível do aumento de dias sem apresentar delirium e menor 

duração deste. Destacamos ainda que, em grande parte dos estudos incluídos nesse trabalho, os 

autores disponibilizaram material de suporte à família permitindo-lhe compreender a situação do 

familiar, como por exemplo folhetos ou sessões de formação. Da realização deste trabalho e dada 

a importância de transmitir informação claras, para que o familiar/pessoa significativa tenha um 

envolvimento ativo na prestação de cuidados, e percebida a importância da participação desta na 

prevenção e gestão do delirium do doente crítico em ambiente de cuidados intensivos, contruímos 

um folheto de suporte ao familiar do doente com delirium, encontrando-se inserido na norma que 

enquadra o protocolo da IPM. Neste folheto, intitulado “Delirium – Guia para a pessoa 

significativa”, apresentamos algumas informações que caraterizam a síndrome, a importância da 
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sua participação, e que intervenções supervisionadas e/ou coordenadas pelo enfermeiro, o familiar 

pode aplicar na gestão do delirium do doente (incluído no Apêndice H).  

Como havíamos referido no ponto anterior, quando analisámos as competências comuns 

do enfermeiro especialista, este trabalho foi apresentado no “Congresso Internacional Online de 

Clínica Médica – Brasil”, como parte integrante do programa científico das palestras disponíveis, e 

o seu resumo foi publicado nos anais do evento (Anexos F; G).  

Com o propósito de potenciar a resposta à pessoa em situação crítica, a demonstração e a 

capacidade de realizar a gestão especializada da dor e bem-estar, deve ser prática a desenvolver 

pelo EEEPSC (OE, 2018). Importa perceber que a gestão da dor do doente crítico, é um processo 

complexo, suportando-se na subjetividade individual que lhe é caraterística, tanto relativa à 

tolerância quanto à perceção (Devlin et al., 2018). De acordo com os mesmos autores, algumas das 

caraterísticas que agregam complexidade e desafios à avaliação e gestão da dor no doente crítico, 

prendem-se com fatores como padrão de sono alterado, comunicação comprometida, alteração do 

estado de consciência e imobilização prolongada. Segundo a recomendação das recentes guidelines 

PADIS, que abordam a temática da dor do doente crítico, a monitorização desta deve ser realizada 

mediante a avaliação subjetiva do doente, e quando tal não seja exequível, pelas condicionantes já 

apresentadas, deve optar-se pela aplicação de uma escala comportamental para avaliação da dor 

como a Critical-Care Pain Observation Tool [CPOT] ou a Behavioral Pain Scale [BPS] (Devlin et al., 

2018). 

Posto isto, ao longo do estágio final, monitorizámos a dor, duas vezes por turno, fazendo 

uso da escala numérica no doente crítico com capacidade de a autoavaliar e no doente que se 

encontrava impedido de a realizar utilizámos a BPS, uma escala comportamental que se encontra 

validada para a população portuguesa e que é recomendada pela SPCI. Uma vez detetada a 

presença de dor, foram aplicadas medidas farmacológicas e não farmacológicas, como por exemplo 

massagem local, aplicação de frio local e o posicionamento adequado (Devlin et al., 2018). 

A relação de ajuda assume lugar de destaque na intervenção autónoma do enfermeiro 

especialista, constituindo-se como uma intervenção preponderante e decisiva no cuidar e na 

resposta às necessidades da pessoa, independente da sua situação ou contexto em que se 

encontra. Neste sentido, Phaneuf, uma das autoras que tem dedicado o seu trabalho ao estudo do 

conceito, refere-se à relação de ajuda como “uma troca tanto verbal como não verbal que 
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ultrapassa a superficialidade e que favorece a criação de um clima de compreensão e o 

fornecimento do apoio de que a pessoa tem necessidade” (Phaneuf, 2005, p.324).  Acrescenta a 

autora que esta relação feita de escuta, compreensão, empatia e congruência fomenta o alívio da 

ansiedade, a partilha de emoções, o que promove no outro “o crescimento, o desenvolvimento, a 

maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida” (Ibidem). 

  Tendo em vista a humanização dos cuidados, e servindo de base à construção da relação 

terapêutica, a comunicação assume neste campo, singular relevância, pois tal como postula 

Phaneuf “a comunicação é um processo de criação e recriação de informação, de troca, de partilha 

e de colocar em comum sentimentos e emoções entre pessoas” (Ibidem, p.23). Num contexto de 

doença crítica, a pessoa pode encontrar-se minimizada na sua capacidade de comunicar, pela 

natureza da própria doença ou pelas medidas necessárias ao seu tratamento. Um cenário que 

ilustra o referido, é o do doente sob VMI, e que dadas as recomendações mais atuais preconizarem 

a redução da sedação, este pode estar consciente, mas impossibilitado de falar devido à presença 

do tubo endotraqueal. Esta realidade apela assim, à identificação e aplicação de estratégias de 

comunicação que visem facilitá-la e efetivá-la, permitindo-nos ir ao encontro do doente. Deste 

modo, ao longo do estágio final, aplicámos medidas ao doente com a comunicação comprometida, 

recorrendo a meios alternativos como a comunicação escrita, ou mediante gestos, ou através da 

interpretação da comunicação não verbal, ou por vezes com a utilização de ferramentas gráficas. 

No desenvolvimento desta competência aplicámos os conhecimentos adquiridos através 

da pesquisa realizada e mobilizámos, igualmente, os conteúdos lecionados nas UCs Relação de 

Ajuda em Enfermagem e EMC 1. 

A pessoa com doença avançada e/ou progressiva, o fim de vida e as questões que lhe estão 

associadas, têm presença assídua em contexto de cuidados intensivos, assumindo os cuidados 

paliativos uma posição de relevo, em atual desenvolvimento, no cuidado à pessoa em situação 

crítica. Os avanços da medicina moderna permitiram manter pessoas gravemente doentes numa 

situação estável, por um maior período de tempo, os cuidados paliativos emergiram como uma 

componente do cuidado centrado na pessoa e na família, concentrando esforços na promoção do 

bem-estar e da qualidade de vida (Kirk & Leach, 2021). Neste sentido, ao longo do estágio final, 

quando confrontados com situações que o requeriam, procurámos a identificação precoce das 

necessidades, vontades e preferências do doente e pessoas significativas procurando respeitá-las, 

promovendo o bem-estar e qualidade de vida, com base no tratamento, prevenção e gestão de 
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sintomas quer físicos, psicossociais quer espirituais, minimizando o sofrimento, conforme é 

preconizado pelas recomendações internacionais na área dos cuidados paliativos (National 

Coalition for Hospice and Palliative Care, 2018). 

Terminamos referindo-nos à significância singular que a pesquisa de evidência científica, 

fidedigna, pertinente e recente, representa enquanto sustentáculo da nossa prestação de cuidados 

à pessoa e família, a experienciar processos complexos de doença crítica disfunção ou falência 

orgânica (OE, 2018). Devemos fazer igual referência aos aportes de conhecimentos disponibilizados 

pela frequência das UCs do mestrado, para além das citadas anteriormente, referimos EMC2, 

EMC3, EMC5 e Fisiopatologia e Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada. 

Como flui do exposto, e mediante os argumentos apresentados, consideramos ter 

adquirido e desenvolvido as competências em análise.  

 

Competência Específica do EE em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

 

2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação. 

 

 

A ocorrência de desastres e catástrofes sofreram um aumento acentuado nas últimas duas 

décadas, com importantes impactos nos indivíduos e comunidades, advindo daí danos de variada 

natureza, como materiais, físicos e psicológicos, inclusivamente, entre 2000 e 2019, mais de 4 

bilhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas por catástrofes e mais de 1,2 milhão perderam 

a vida (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2020). 

A contínua ocorrência mundial de catástrofes, situações de exceção e eventos de 

emergência, tanto causados pelo homem quanto relacionados a microrganismos, geologia e clima, 

vem atestar a necessidade dos enfermeiros se encontrarem habilitados com um entendimento 

comum de como participar na preparação, resposta e recuperação (ICN, 2019). De facto, o 
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enfermeiro tem uma posição significativa na reação às necessidades advindas de situações de 

catástrofe e exceção, como nos refere o ICN (2019), responde a vários níveis de ação como na 

triagem, em funções de coordenação de recursos e meios, integrando as equipas de primeira 

intervenção, gerindo a comunicação e formação e também prestando consultadoria.  

Em consonância com o referido, o enquadramento concetual emanado pela OE (2018), 

refere competir ao EEEPSC, a conceção, o planeamento e a gestão da resposta de forma imediata, 

proporcional, eficiente, e eficaz, aos vários níveis de abrangência, de situações de catástrofe, 

emergência e exceção.  

Como ponto de partida para o desenvolvimento e aquisição desta competência 

consultámos documentos essenciais para compreender os pressupostos inerente ao processo de 

planeamento, conceção e gestão de situações de exceção, nomeadamente o manual de resposta a 

situações de exceção (Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM], 2012), a norma de 

orientação 007/2010 da DGS que versa sobre a elaboração de um plano de emergência nas 

unidades de saúde (DGS, 2010). No âmbito nacional examinámos o DL n.º 72/2013 (Ministério da 

Administração Interna, 2013) que vem atualizar a organização operacional do Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro, e também a Lei n.º 80/2015 que se refere à Lei de Bases da 

Proteção Civil (Assembleia da República, 2015). 

Em consenso com os documentos a que nos referimos acima, consultámos igualmente o 

plano de emergência interno da unidade hospitalar onde decorreu o estágio final, que se encontra 

disponível na rede de intranet da ULS. Foi possível ainda consultar o plano de evacuação do SMI, 

que se encontra em fase de aprovação, cuja autora é uma EEEPSC, com a qual tivemos a hipótese 

de reunir, e em conjunto com a enfermeira supervisora clínica, tomar conhecimento, discutir e 

analisar o referido documento.  

Os conteúdos lecionados na UC EMC3, relativos à temática de situações de catástrofe, 

exceção e emergência multivítimas, assim como o trabalho realizado como elemento de avaliação, 

relativo à simulação e desempenho da equipa em situação de catástrofe (apresentado sob o 

formato de póster em congresso científico internacional), concorreram igualmente para o 

desenvolvimento da referida competência. Relevamos igualmente o conhecimento adquirido 

através do curso prático International Trauma Life Support (Anexo H), integrado na EMC 4, que 

mediante o uso de prática simulada, uma abordagem sistematizada e de reuniões de debriefing, 
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proporcionou-nos refletir e praticar, num contexto de cenário multivítimas, em ambiente não 

controlado aspetos como a triagem das mesmas, abordagem primária e posterior transporte para 

as unidades hospitalares.  

Não é possível dar por cumprido este exercício de análise e reflexão sem aludirmos a 

catástrofe global de saúde pública que, dado o cariz da competência em análise, teve impacto no 

desenvolvimento desta, referimo-nos à pandemia COVID-19. Em março de 2020 a OMS declarava 

a doença pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, a COVID-19, como pandemia, e seria nesse mesmo 

mês que, em Portugal começariam a ser reportados os primeiros casos da doença (OMS, 2020b). 

Dado o aumento diário de novos casos, do número de internamentos e do número de mortos a 

partir de março de 2020 em Portugal, que levaria à declaração do estado de emergência e 

calamidade pública (Presidência da República, 2020), a comunidade científica e os profissionais de 

saúde, encontraram-se perante uma situação de exceção, complexa, emergente e desafiante.  

No entanto, sem deixarmos de evocar e respeitar os devastadores impactos negativos que 

a pandemia viria a acarretar à escala global, no âmbito do estágio final e também no contexto onde 

exercemos a nossa prática, devemos igualmente encará-la como uma oportunidade singular no 

desenvolvimento e aquisição da competência sobre a qual agora refletimos. Em virtude disso, foi-

nos possível acompanhar a restruturação hospitalar necessária por forma a organizar a resposta à 

tipologia e ao número de doentes que acorriam agora a esta estrutura. Resposta esta, coordenada 

por um grupo de trabalho criado para o efeito, tendo na sua constituição uma grande proporção 

de enfermeiros especialistas. A título de exemplo, fazemos referência a alguns aspetos relativos à 

coordenação, como a definição de circuitos hospitalares de transferências de doentes, de resíduos 

hospitalares, a triagem e devida alocação de doentes suspeitos e a gestão de recursos humanos e 

materiais e a sua necessária realocação.  

No que concerne aos cuidados diretos à pessoa, e dada a especificidade da doença, houve 

igualmente, necessidade de criar e/ou reformular e adaptar normas e procedimentos e 

disponibilizar a necessária formação à equipa, para os quais contribuímos sempre que possível. 

Aqui destacamos exemplos como a correta colocação e remoção de EPIs, a colheita de teste de 

despiste de SARS-Cov2, procedimento para entubação e extubação endotraqueal em doente 

suspeito ou confirmado e cuidados após a morte. Neste parâmetro devemos ressalvar a 

importância da resposta dada pela comunidade científica na produção e identificação da melhor 

evidência. 
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Mantendo o foco no desenvolvimento e aquisição de competências nesta área, realizámos 

um breve estágio de observação num Serviço Municipal de Proteção Civil do sul do país, sob a 

orientação e supervisão de um EEEPSC, na qualidade de coordenador do Gabinete de Proteção Civil 

Municipal (Anexo J), num total de dezasseis horas. Se por um lado, tivemos a oportunidade de 

participar e compreender a resposta dos cuidados hospitalares à pandemia, a realização deste 

estágio, permitiu-nos acompanhar o planeamento e coordenação de outra dimensão da resposta a 

esta situação de exceção.  

Posto isto, no período da manhã, participámos numa reunião, coordenada pelo nosso 

supervisor clínico com o objetivo de conhecer o ponto de situação epidemiológico no concelho, 

identificar as necessidades e traçar estratégias. Nesta reunião, realizada através de plataforma 

informática, participaram os representantes de vários organismos e entidades envolvidas na 

resposta concelhia à pandemia, nomeadamente: juntas de freguesia, bombeiros voluntários, 

guarda nacional republicana, polícia de segurança pública, representante do centro de saúde, entre 

outros. Com a participação nesta atividade compreendemos a importância da articulação e 

trabalho conjunto entre os vários agentes, na procura pela melhor resposta às necessidades da 

população durante a situação de exceção. 

Assistimos igualmente à estreita colaboração entre este organismo e a unidade de saúde 

pública da ULS, sobretudo no que concerne à colaboração na sinalização de contatos aquando da 

realização dos inquéritos epidemiológicos, contributo este fulcral, para a quebra de cadeias de 

transmissão.  

Ainda durante a frequência deste estágio de observação, foi-nos dado a conhecer a 

participação da autarquia, e do gabinete aquando da identificação de surtos ativos de COVID-19 

em estruturas residenciais para idosos, nomeadamente na articulação com instituições particulares 

de solidariedade social, para planeamento, apoio logístico e otimização da resposta à população. 

Finalmente, visitámos o centro de vacinação COVID-19 do município, onde pudemos 

observar a importante ação deste serviço municipal, na criação de raiz desta valência tão relevante 

na gestão da pandemia, em estreita colaboração com a ULS, prestando apoio logístico, 

administrativo, definindo circuitos, acompanhando no terreno a evolução da situação, avaliando as 

medidas implementadas e redefinindo-as quando necessário.  
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Mediante o que acima apresentamos, consideramos ter adquirido e desenvolvido esta 

competência específica do EEEPSC. 

Competência Específica do EE em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

 

3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a Antimicrobianos 

perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à 

necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 

 

 

As IACS e o aumento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos são 

problemáticas correlacionadas, e de relevância emergente à escala global, pois acarretam o 

aumento da morbilidade e da mortalidade, o prolongamento do tempo de internamento e o 

aumento de custos em saúde, pelo que deverão merecer especial atenção da parte dos centros de 

decisão e unidades de saúde (DGS, 2018). 

As UCIs são as áreas hospitalares com maior prevalência de IACS, e a maioria destas está 

associada ao uso de dispositivos invasivos como tubos endotraqueais e cateteres urinários, não 

obstante a isso, uma percentagem significativa dessas IACS é evitável (European Centre for Disease 

Prevention and Control [ECDC], 2019). 

Concomitantemente, a carga de resistência antimicrobiana é também elevada nas UCIs, 

devido à gravidade da situação dos doentes, ao uso frequente de antibióticos e às práticas variadas 

de prevenção e controle de infeções (Ibidem). Por conseguinte, fortalecer as práticas de prevenção 

e controlo de infeções assim como implementar a gestão antimicrobiana são medidas essenciais na 

prevenção destas duas problemáticas em ambiente de cuidados intensivos (Ibidem). Nesta linha de 

ação, a OE, nos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem do EEEPSC, atribui-lhe como 

enunciado descritivo de qualidade a prevenção e controlo das IACS (OE, 2015b), reiterando que 

este enfermeiro especialista deve desenvolver competências na área, zelando pela promoção de 

estratégias e criação de projetos centrados nesta problemática (OE, 2018).   
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Como ponto de partida para o desenvolvimento e aquisição desta competência 

consultámos e revimos alguns documentos orientadores, dentro desta temática, construídos por 

organismos com trabalho de referência na área, como a DGS e o ECDC, dos quais salientamos, por 

exemplo, o relatório epidemiológico anual de IACS em UCI do ECDC (ECDC, 2019), o relatório anual 

do programa prioritário sobre infeções e resistência a antimicrobianos (DGS, 2018) e a norma da 

DGS acerca das precauções básicas do controlo de infeção (DGS, 2013). A par disso, e dado que o 

contexto do estágio final é um SMI, consultamos igualmente documentos relacionados com este 

ambiente da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica como a norma referente ao feixe 

de intervenções de prevenção da pneumonia associada à intubação (DGS, 2017b) ou a norma 

relativa à prevenção e controlo de colonização e infeção por Staphylococcus Aureus Resistente à 

Meticilina (DGS, 2015b).  

Como temos vindo a referir ao longo do presente capítulo, o processo de desenvolvimento 

e aquisição de competências foi naturalmente influenciado pela situação de exceção que 

atravessamos. Deste modo, e dada as características da pandemia enquanto situação dinâmica, 

consultámos igualmente normas e procedimentos emanados pela DGS e SPCI, à medida que o 

fenómeno foi evoluindo e as políticas de controlo do mesmo o foram acompanhando. O surgimento 

da pandemia reafirmou a importância da prevenção e controlo de infeções, proporcionando ao 

longo do estágio final a oportunidade de atualizarmos e reforçarmos práticas, e também de 

realizarmos alguns procedimentos que de outra forma dificilmente, teríamos oportunidade, como 

por exemplo: prestação de cuidados à pessoa em quarto de isolamento com regulação de pressão; 

a correta colocação e remoção de EPIS; o procedimento de colheita de teste SARS-Cov-2 e as 

medidas de controlo ambiental. 

No decurso da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, empenhámo-nos na 

aplicação dos conhecimentos desenvolvidos e adquiridos, e procuramos respeitar na íntegra as 

orientações de boas práticas preconizadas para a prevenção e controlo das IACS.  

De um momento de reflexão conjunta com a enfermeira supervisora, durante a prestação 

de cuidados, surgiu a realização da síntese de evidência, que referimos aquando da análise do 

desenvolvimento da competência comum do Enfermeiro Especialista D2. Esta revisão sistemática 

da literatura objetivou a síntese da evidência científica sobre a eficácia do banho diário de 

clorexidina, na redução das IACS em adultos em contexto de cuidados intensivos. Com este trabalho 

observámos que o banho diário com uma solução constituída por clorexidina, pode prevenir 
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significativamente, algumas IACS em doentes adultos em contexto de cuidados intensivos. A maior 

efetividade da intervenção foi verificada na infeção da corrente sanguínea associada ao cateter 

venoso central, na prevenção de infeções por enterococcus resistente à vancomicina e 

microrganismos multirresistentes. Por outro lado, a intervenção não obteve efeito sobre as IACS 

provocadas por clostridium difficile. Como referimos anteriormente, este trabalho foi apresentado 

no formato de póster num simpósio que versou sobre enfermagem em cuidados intensivos 

(Apêndice M), (Anexo E).  

Durante a prestação de cuidados à pessoa em situação crítica com infeção por COVID-19 

que devido a isso, se encontrava em quarto de isolamento, verificou-se a necessidade de realização 

de uma broncofibroscopia, como meio complementar de diagnóstico. Tivemos assim oportunidade 

de cooperar com o médico na realização desta técnica. Após a realização da mesma, constatamos 

que o procedimento de reprocessamento do broncofibroscópio oferecia algumas dúvidas aos 

profissionais, dada a rara frequência com que é realizado. Em reflexão com a enfermeira 

supervisora, considerámos pertinente a construção de um guia de consulta rápida que estivesse 

acessível, e que permitisse aos profissionais cumprir os passos inerentes ao correto 

reprocessamento do broncofibroscópio. Posto isto, construímos o documento que se encontra no 

Apêndice N, e que, foi verificado pela Enfermeira Especialista em EMC, elo de ligação com o Grupo 

de Coordenação Local do Plano de prevenção e Controlo das Infeções e da Resistência aos 

Antimicrobianos. Após realizarmos as alterações sugeridas, o guia foi submetido a aprovação pela 

Enfermeira em funções de chefia, da qual recebeu aval, e depois impresso e plastificado com 

material passível de ser desinfetado, encontrando-se armazenado no carro que transporta o 

broncofibroscópio e o material necessário ao seu reprocessamento.  

Salientamos as temáticas lecionados na UC de EMC 5, cuja revisão e mobilização, 

contribuíram para incrementar o desenvolvimento da competência em análise, realçamos ainda, o 

trabalho realizado neste âmbito acerca do controlo ambiental enquanto precaução básica de 

controlo da infeção. Também na UC de Investigação em Enfermagem, realizámos uma revisão 

sistemática da literatura cujos objetivos foram analisar o impacto da utilização de bundle, na 

redução das infeções do trato urinário associadas ao cateter vesical em doentes adultos em UCIs; 

identificar as intervenções que podem integrar a bundle de inserção e manutenção do cateter 

vesical. Esta revisão sistemática da literatura, foi submetida à Revista Ibero-Americana de Saúde e 

Envelhecimento e aceite para publicação, figurando no número 1, do volume 7 (Inácio et al., 2021).  
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Em virtude do acima exposto, consideramos ter desenvolvido e adquirido a competência 

específica do EEEPSC em análise. 

 Competência de Mestre em Enfermagem 

 

7 – Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade.  

 

 

Atendendo à descrição, fundamentação e reflexão crítica das atividades realizadas no 

decorrer do estágio final, acreditamos ter logrado adquirir a última competência intrínseca ao grau 

de Mestre em Enfermagem.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A redação do relatório em apreço, materializa o culminar do nosso percurso de formação, 

que coincide com a frequência do curso de Mestrado em Enfermagem, e enquanto produto final 

deste processo, com especial enfoque na UC Estágio Final, centrou-se na articulação e integração 

dos conteúdos lecionados nas diversas unidades curriculares e na consolidação e desenvolvimento 

de competências especializadas e de mestre em enfermagem. 

Descrever o contexto clínico onde decorreu o estágio final, apresentando os recursos físi-

cos, materiais e humanos e referindo-nos aos seus enquadramentos legislativos e organizacionais, 

foi o objeto de estudo de que nos ocupámos no primeiro capítulo deste relatório. Não terminámos 

essa etapa sem realizar uma análise à gestão e produção de cuidados, o que nos permitiu uma 

melhor compreensão do contexto, ao mesmo tempo que renovámos as nossas convicções relativas 

à conveniência do mesmo à consecução do processo de desenvolvimento e aquisição de compe-

tências. 

No segundo capítulo, realizámos a exposição da IPM e percorremos o itinerário teórico ne-

cessário ao enquadramento da mesma e à correta interpretação da problemática da prevenção e 

gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos. Sustentada a sua consecução na 

metodologia de projeto, iniciámos com a identificação da necessidade de criação de um protocolo 

que visasse prevenir e gerir o delirium no doente em contexto de cuidados intensivos, a necessidade 

de formação relativa a essa problemática, assim como a criação de um espaço no processo clínico 

do doente que permitisse a realização adequada dos registos. Uma vez identificadas as necessida-

des, traçamos um plano de intervenção, no sentido de as suprir, tendo como principais estratégias 

a disponibilização de ações de formação, a criação de um protocolo de atuação relativo ao delirium 

e a sistematização dos registos inerentes à aplicação do protocolo.  
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Desta feita, mediante o desenvolvimento da IPM, criámos uma abordagem uniformizadora 

e sistemática, importante à problemática identificada. Contribuímos ainda para a implementação 

de dois instrumentos de reconhecida validade internacional, as escalas CAM-ICU e o Modelo PRE-

DELIRIC, que até este momento não eram utilizadas no SMI. De igual significância referimos a apli-

cação das medidas não-farmacológicas multicomponentes de intervenção no delirium que, resul-

taram da revisão sistemática da literatura realizada. No entanto dadas as imposições cronológicas 

que nos são impostas, não nos foi possível avaliar os resultados para os doentes provenientes da 

aplicação do protocolo, tal realidade constitui uma limitação importante, do nosso projeto. No en-

tanto, a inclusão de uma Enfermeira Especialista em EMC e de um Médico Intensivista no grupo de 

trabalho da IPM, pretende promover a continuidade desta.  

Cientes que estamos de que a prestação de cuidados de enfermagem especializados à PSC 

exige a integração simultânea entre a melhor evidência científica disponível, a experiência clínica e 

os valores do doente, que são elementos medulares para uma PBE, é por nós amplamente aceite 

que o MMPBE, que suportou a IPM e o processo de desenvolvimento de competências, serviu o 

propósito, comprovando a sua adequabilidade e consistência.  

A análise reflexiva da aquisição e desenvolvimento de competências ficou reservada ao ter-

ceiro capítulo deste documento. Nele lançamos um olhar sobre o ombro, tomando um caminho 

reflexivo, descritivo e de análise crítica desse processo, apresentando ao leitor as circunstâncias 

vividas, promotoras de aprendizagens e desenvolvimento, assim como as estratégias implementa-

das por nós para adquirir e incrementar o perfil de competências inerentes à obtenção do título de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Crítica e 

do grau de Mestre em Enfermagem.  

 Mediante o exposto, terminamos convictos de ter atingido os objetivos a que nos 

propusemos para este documento, seguem-se as provas de defesa pública do Relatório, que 

encerram assim esta etapa do nosso processo de crescimento pessoal, académico e profissional. 

Para o futuro, acompanham-nos agora responsabilidades acrescidas, derivadas do título 

profissional e do grau académico adquiridos, guiando-nos com o compromisso de agirmos como 

intervenientes ativos promotores de mudança nos contextos em que nos encontremos, 

empenhados no objetivo cimeiro de melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao doente e 

família. 
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Apêndice A. Resumo do Artigo Científico “Medidas não-farmacológicas para intervenção no deli-

rium do doente em cuidados intensivos: revisão sistemática da literatura” 
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FATORES INTERNOS 

FA
TO

R
ES

 P
O

SI
TI

V
O

S 

Forças Fraquezas 

FA
TO

R
ES N

EG
A

TIV
O

S 

- Equipa multidisciplinar motivada e 
consciente da importância da promoção 
da segurança do doente e melhoria da 
qualidade dos cuidados; 
- Inexistência de protocolo de prevenção e 
gestão do delirium no doente crítico; 
- Apoio e anuência da enfermeira em 
funções de chefia e do diretor do SMI; 
- Consentimento do Conselho de 
Administração da unidade hospitalar; 
- Grupo de trabalho aberto à participação 
e dar continuidade ao trabalho; 
- Aplicação de registos informáticos com 
potencial de desenvolvimento; 
- Inexistência de custos associados ao 
projeto. 

- Recursos humanos de 
Enfermagem e Medicina limitados; 
 
- Risco de desmotivação e recusa de 
participar da equipa multidisciplinar; 
 
- Rotatividade da equipa multidisciplinar; 
 
- Falta de disponibilidade do grupo de 
trabalho para dar prosseguimento ao 
projeto; 
 
- Formação a ser realizada fora do 
horário laboral. 

Oportunidades Ameaças 

 
- Otimização dos registos 
informatizados; 
 
- Estímulo ao desenvolvimento da prática 
baseada em evidências; 
 
- Beneficiação do contexto clínico e da 
unidade hospitalar; 
 
- Pandemia por COVID-19. 

 
- Limitação de recursos humanos e 
materiais; 
 
- Alterações ao nível da administração 
hospitalar, restruturação organizacional; 
 
- Resistência da equipa multidisciplinar à 
mudança; 
 
- Indisponibilidade da equipa de 
programação para introduzir as 
intervenções na aplicação informática. 
 

FATORES EXTERNOS 
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Apêndice C. Questionário de caracterização sociodemográfica e avaliação da pertinência da realização de 

projeto de intervenção na área do delirium no doente crítico 
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Eu, David Luís Martins Inácio, enfermeiro e estudante do Curso de Mestrado em Enfermagem, 

área de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, a 

decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, no âmbito das unidades 

curriculares “Estágio Final” e “Relatório de Mestrado”, pretendo desenvolver um projeto de 

intervenção cujo objetivo geral é incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de saúde 

prestados à pessoa em situação crítica. O tema do projeto de intervenção é a avaliação, 

prevenção e gestão do delirium na pessoa em unidade de cuidados intensivos, e com este 

procura-se criar um protocolo de prestação de cuidados à pessoa com delirium em unidade de 

cuidados intensivos e otimizar os registos de enfermagem referentes ao delirium. 

 

A execução do referido projeto, pressupõe a realização de um correto diagnóstico de situação, 

razão pela qual solicito a sua colaboração no preenchimento do presente questionário. Este 

encontra-se dividido em duas partes: a primeira inclui a caracterização sociodemográfica, 

profissional e académica da equipa; e a segunda parte consiste na análise da relevância da 

intervenção. 

 

O referido questionário não pretende a identificação pessoal dos participantes. Os dados obtidos 

não serão utilizados para outros fins que não os explanados neste documento e a 

confidencialidade e anonimato dos mesmos será assegurada. Ressalva-se que a participação 

no questionário assume um caráter voluntário, podendo recusar livremente a sua participação, 

assistindo-lhe o direito de desistir em qualquer momento. Esta intervenção decorre sobre a 

orientação da Professora Doutora Maria Dulce dos Santos Santiago e da Supervisora Clínica 

XXXXXXXX, Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

QUESTIONÁRIO DE CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E 
AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE 

INTERVENÇÃO NA ÁREA DO DELIRIUM NO DOENTE CRÍTICO XXXXXXX 

 



 
 

134 
 

Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cuidados intensivos |  

 

 

Por favor, assinale a sua resposta com uma cruz (X)  

Caraterização sociodemográfica 

 

                                        Género 
Masculino  Feminino  

 

Idade (anos) 
20-30  31-40  41-50  ≥50  

 

Caraterização profissional e académica – ENFERMEIROS 

 

Grau académico 
Bacharelato  Licenciatura  Mestrado  Doutoramento  

 

Especialidade 
               Sim                Não  
Se sim qual? 
Enfermagem Médico-Cirúrgica 
(EMC) 

 Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica 

 

EMC: a pessoa em situação crítica  Enfermagem de Reabilitação  

EMC: a pessoa em situação 
crónica/paliativa 

 Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

 

EMC: a pessoa em situação 
perioperatória 

 Enfermagem Comunitária e de Saúde 
Pública 

 

Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica 

 Enfermagem de Saúde Familiar  

 

Experiência Profissional (anos) 

0-4  5-9  10-14  15-19  ≥20  

Experiência na área Enfermagem à pessoa em situação crítica (anos) 

0-4  5-9  10-14  15-19  ≥20  

Experiência em cuidados intensivos 

0-4  5-9  10-14  15-19  ≥20  

 

PARTE I – CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL 
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Caraterização profissional e académica – MÉDICOS 

Grau académico 
Licenciatura  Mestrado  Doutoramento  

 

Especialidade 

Sim  Não  

Se sim, qual? 

Interno em formação especifica 

Sim  Não  

Se sim, qual a especialidade? 

Sub-especialista em Medicina Intensiva 

Sim  Não  

 

 

 

1 - Na sua prática clínica cuida de doentes com delirium? 

Sim                                                           Não  

 

2 – Já teve formação na área do delirium no doente em ambiente de cuidados intensivos? 

Sim                                                           Não  

 

3 - Na sua prática clínica, é utilizado algum instrumento de avaliação específico para a deteção 
do delirium? 

Sim                                                           Não  

 

4 - Na sua prática clínica, a avaliação, prevenção e gestão do delirium do doente crítico é 
realizada: 

Através da prática clínica não 
padronizada 

 Através da aplicação de um protocolo de 
atuação 

 

 

5 – Considera pertinente a implementação de um protocolo de avaliação, prevenção e gestão 
do delirium na pessoa em situação crítica na UCI do HLA? 

Sim                                             Não  

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO TEMA 
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Apêndice D. Consentimento informado, esclarecido e livre 
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Apêndice E. Resultados do questionário de caracterização sociodemográfica e avaliação da pertinência 

da realização de projeto de intervenção na área do delirium no doente crítico 
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RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO – “Questionário de caraterização sociodemográfica e 

avaliação da pertinência da realização de projeto de intervenção na área do delirium no 

doente crítico” 
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Caracterização Profissional ENFERMEIROS 
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Caracterização Profissional MÉDICOS 
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PARTE II – Avaliação da pertinência do tema   
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Apêndice F. Proposta de Intervenção Profissional Major entregue à Comissão de Ética para a Saúde da 

unidade hospitalar 
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Apêndice G. Cronograma da Intervenção Profissional Major 
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Apêndice H. Norma de Procedimento – “Prevenção e gestão do delirium no doente em contexto de cui-

dados intensivos” 
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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Norma de Procedimento 
 
Prevenção e gestão do delirium no doente 
em contexto de cuidados intensivos 
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           SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

APACHE - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

CAM - ICU - Confusion Assessment Method in the ICU  

DGS - Direção-Geral da Saúde  

GCS - Glasgow Coma Scale 

HLA - Hospital do Litoral Alentejano 

NICE - National Institute for Health and Care Excellence 

ICDSC – Intensive Care Delirium Screening Checklist 

ICU - Intensive Care Unit  

RASS - Richmond Agitation Sedation Scale 

SAPS – Simplified Acute Physiology Score  

SMI - Serviço de Medicina Intensiva 

SOFA – Sequential Organ Failure Assessment 

ULSLA – Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 

Rel. - relator  

s.d. - sem data 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os doentes admitidos nos Serviços de Medicina Intensiva [SMI], estão especialmente expostos a 

riscos associados aos cuidados de saúde, pela complexidade dos cuidados, pelas inúmeras intervenções 

terapêuticas, por vezes simultâneas e/ou emergentes, surgindo assim a necessidade de protocolos que 

visem a redução do risco e a prevenção de complicações nos SMI’s 1. 

O delirium é a síndrome neuropsiquiátrica mais comum em pessoas com doença aguda e afeta 

quase 20% dos doentes com mais de 75 anos em enfermarias de medicina interna 2,3. No entanto, é nos 

SMI’s que nos deparamos com as taxas de incidência mais elevadas, observando-se de 70 a 87%, sendo 

de 80% em doentes com ventilação mecânica 4,5. 

O delirium aumenta o tempo de internamento e a mortalidade hospitalar e pós-alta, estando 

também associado ao aumento do período de necessidade de ventilação mecânica e ao desenvolvimento 

de complicações como quedas, úlceras por pressão e infeções 6. O impacto para a família do doente é 

também significativo, desencadeando níveis moderados a intensos de distress – pelo menos 50% das 

famílias sentem elevados níveis deste sentimento 7, 8.  

 Perante os resultados negativos associados ao delirium a sua prevenção e gestão adequadas 

assumem especial importância. A avaliação diária da presença de delirium no doente crítico no SMI, 

através da aplicação de escalas validadas, é altamente recomendada, contribuindo não só para a 

identificação precoce, mas também para a implementação atempada de estratégias de prevenção e 

gestão do delirium, contribuindo para a redução da mortalidade e do tempo de internamento 11-13.  

A presente norma de procedimento inclui orientações dirigidas à prevenção e gestão do delirium 

do doente crítico no SMI da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano [ULSLA]. Esta foi elaborada 

tendo por base as mais recentes recomendações da American College of Critical Care Medicine / Society 

Critical Care Medicine (2018) 14, National Institute for Health and Care Excellence (2019) 13, Federación 

Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (2020) 12 e da Danish 

Health Autority (2021) 19. 
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2. CONCEITOS/DEFINIÇÕES 

 

2.1 - DELIRIUM – DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A American Psychiatric Association (2014) através do Diagnostic and Statistical Manual-5, define 

delirium como um distúrbio da consciência com diminuição da capacidade de focar, manter ou alterar a 

atenção; implica uma alteração na cognição ou o desenvolvimento de uma perturbação da perceção que 

não é melhor explicada por uma demência pré-existente ou em evolução; a perturbação desenvolve-se 

num curto período de tempo (horas a dias) e tende a flutuar ao longo do dia; existem evidências de que 

a perturbação é causada diretamente por uma condição médica. A duração deste quadro poderá manter-

se desde alguns dias a dois meses, mas normalmente é resolvido em 10-12 dias, no entanto em 15% dos 

doentes o quadro pode perdurar por 30 dias. 

O delirium pode classificar-se quanto à sua etiologia nos seguintes sub-tipos: devido a uma 

condição médica; induzida por substância(s) e devido a múltiplas patologias. 

Relativamente à atividade psicomotora e nível de vigília o delirium é classificado em 3 subtipos:  

Delirium hiperativo – o doente apresenta-se agitado, hiperalerta podendo apresentar alucinações 

e ideias delirantes. A segurança do doente é comprometida dada a agitação o risco de queda e de retirar 

dispositivos médicos estão aumentados. 

Delirium hipoativo – o doente está hipoalerta, apático, letárgico, estuporoso, com redução da 

resposta a estímulos, pode apresentar alucinações e evidenciar gestos. Dado o estado de hipoatividade 

que a pessoa apresenta há maior risco de infeções e desenvolvimento de úlceras de pressão; 

Delirium misto – a doente alterna períodos com as características dos dois subtipos anteriores15.  

 

2.2 - SINAIS E SINTOMAS  

 

Défices cognitivos – desorientação e distorções da perceção, memória, compreensão e 

pensamento abstrato; 

Défices de atenção – distúrbios do estado de consciência e capacidade reduzida de direcionar 

focar sustentar e desviar a atenção; 

Desregulação do ritmo circadiano – perda do normal ciclo de sono-vigília e sono fragmentado ao 

longo do dia; 
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Desregulação emocional - perplexidade, medo, ansiedade, irritabilidade e / ou raiva;  

Desregulação psicomotora – agitação psicomotora e heteroagressividade 2,15. 

 

2.3 – ETIOLOGIA 

 

A etiologia do delirium é multifatorial, assumindo-se que depende da interação entre fatores 

predisponentes relativos às características prévias da pessoa, e fatores precipitantes relacionados ao 

processo de doença aguda e ao ambiente da prestação de cuidados 16. São reconhecidos com elevado 

nível de evidência os seguintes fatores de risco: idade avançada, demência prévia, coma anterior, cirurgia 

de emergência ou trauma pré-UCI, scores de risco (APACHE, SAPS, SOFA) aumentados, terapêutica com 

benzodiazepinas e administração de transfusões de sangue 14. 

A identificação de fatores de risco predisponentes e precipitantes é importante pois o delirium é 

potencialmente reversível em 50% dos casos 17.  

 

Características do 

doente 

Doença Aguda Iatrogenia e ambiente de 

cuidados 

- Idade > 65 anos; 

- Alteração cognitiva / 

demência / depressão 

prévia; 

- Fragilidade e declínio 

funcional prévios; 

- Hipertensão arterial 

- Diminuição da acuidade 

visual e auditiva; 

- Consumos aditivos 

prévios (álcool, tabaco, 

drogas de abuso) com 

abstinência durante o 

internamento hospitalar; 

- Gravidade da doença (choque, 

instabilidade hemodinâmica); 

- Anemia; 

- Sepsis; 

- Paragem cardiorrespiratória; 

- Insuficiência renal; 

- Cirurgia emergente; 

- Doença cardiovascular; 

- Hipoxia; 

- Infeção; 

- Alterações hidro-eletrolíticas; 

- Alterações metabólicas; 

- Desidratação; 

- Hipertermia / hipotermia; 

- Dor não controlada; 

- Obstipação e ou jejum prolongado. 

- Privação de sono; 

- Ausência de luz natural; 

- Ruído; 

- Privação de interação social; 

- Imobilização / Contenção física; 

-Monitorização invasiva e 

utilização desnecessária de 

dispositivos médicos; 

- Polimedicação. 

Quadro 4 – Fatores de Risco 

Fonte: Cortez-Beringola et al., 2021; Devlin et al., 2018; Mart, Roberson, Salas, Pandharipande & Ely, 

2021; NICE, 2019; Park et al., 2019. 
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2.4 - DIAGNÓSTICO 

 

A avaliação diária da presença de delirium no doente crítico em UCI, através da aplicação de 

escalas validadas é altamente recomendada, promovendo a identificação precoce, a implementação 

atempada de estratégias de prevenção e gestão do delirium, contribuindo para a redução da mortalidade 

e do tempo de internamento 11-13. 

Dos vários instrumentos disponíveis para avaliação do delirium em contexto de medicina intensiva 

os dois mais comummente utilizados e recomendados são: a Intensive Care Delirium Screening Checklist 

(ICDSC) e a Confusion Assessment Method for the ICU (CAM -ICU). 

Na presente norma utiliza-se a CAM-ICU, uma vez que esta demonstrou em vários estudos, 

melhores scores de sensibilidade, especificidade e de hipótese de diagnóstico que a ICDSC.  

A CAM-ICU baseia-se na presença das 4 características principais do delirium: início súbito; 

flutuação dos sintomas; inatenção/nível de consciência alterado e pensamento desorganizado. A correta 

aplicação demora cerca de 5 minutos, apresenta uma sensibilidade de 94%, especificidade de 89% e 

elevada consistência inter-avaliações (K=0.92) 20.  

Apresentamos a ferramenta CAM-ICU, no Anexo A. 

 

2.5 - PREVENÇÃO 

 

A prevenção visa a aplicação de medidas que reduzam o impacto dos fatores de risco identificados 

para o doente, de modo que o delirium seja evitado 19. 

A primeira linha de prevenção é a identificação de causas orgânicas subjacentes e decorrentes do 

processo de doença aguda, devendo estas ser abordadas visando a sua prevenção, controlo e correção 

quando possível, nomeadamente: infeção; hipoxia; desequilíbrios hidro-eletrolíticos; obstipação; 

desnutrição; abstinência de álcool, tabaco e drogas; dor não controlada 13,19. 

As ferramentas que atualmente apresentam eficácia comprovada na redução da incidência, 

duração e gravidade do delirium são a utilização de modelos preditores de risco e uma abordagem não 

farmacológica baseada em intervenções multifatoriais 12,13,14,19. Na presente norma as medidas não 

farmacológicas de intervenção no delirium encontram-se descritas no “Apêndice A”. 

Não há evidência da existência de fármacos que previnam o desenvolvimento de delirium 12,14. 
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Predição de Delirium – Modelo PRE-DELIRIC  

É um modelo que, nas 24h após a admissão na UCI, é capaz de prever com exatidão o 

aparecimento de delirium.  

O modelo PRE-DELIRIC, utilizado nesta norma (Anexo B), tem como base de cálculo 10 fatores de 

risco contabilizados 24h após a admissão do doente na UCI (idade, score APACHE-II, tipo de admissão, 

admissão urgente, infeção, coma, sedação, administração de morfina, níveis de ureia e acidose 

metabólica) 21. 

 

2.6 – TRATAMENTO 

 

O delirium pode representar uma manifestação de um quadro clínico subjacente, deste modo, é 

importante uma avaliação clínica abrangente que identifique possíveis causas precocemente, e as 

corrija22. Devem ser despistadas e corrigidas as possíveis causas descritas no ponto “1.3 – Etiologia”. 

 

2.6.1 - Tratamento não farmacológico 

 

As medidas não farmacológicas multicomponentes visam intervir em vários fatores de risco 

reduzindo assim a duração e a gravidade do quadro de delirium. As pesquisas mais recentes apontam para 

o papel preponderante que as intervenções não farmacológicas assumem na prevenção do delirium do 

doente em UCIs 18,22. 

Na presente norma as medidas não farmacológicas de intervenção no delirium encontram-se 

descritas no “Apêndice A”. 

 

2.6.2 - Tratamento farmacológico 

 

Apesar de, nos últimos anos, terem sido estudados os benefícios potenciais de intervenções 

farmacológicas para o delirium, ainda não foi identificada terapêutica, comprovadamente, eficaz 23. 

A terapêutica farmacológica está recomendada para prevenir que o doente se coloque em risco 

ou para obter controlo sintomático que permita a otimização de medidas não farmacológicas 23.  

 

Antipsicóticos 

O haloperidol é o antipsicótico mais comummente utilizado. As vantagens deste incluem as 

múltiplas vias de administração, o início de ação mais rápido e o histórico mais longo de experiência no 
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uso clínico. No entanto, sendo um antipsicótico típico, este pode ter um maior potencial para efeitos 

extrapiramidais 2. 

Nos últimos anos surgiram antipsicóticos atípicos como a quetiapina e a olanzapina que 

demonstraram ter eficácia semelhante ao haloperidol, apresentando menos efeitos secundários, tendo 

assim um perfil de administração mais seguro. A quetiapina e a olanzapina, têm um efeito mais sedativo, 

o que pode ser um efeito desejável em doentes com delirium hiperativo 24,25. 

O uso por rotina de antipsicóticos para o tratamento de todos os doentes com delirium não está 

recomendado. No entanto, consoante a sua condição, há doentes que podem beneficiar do tratamento 

com antipsicóticos, a curto prazo, na menor dose possível, até controlo dos sintomas: doentes que 

apresentam ansiedade, medo e alucinações; doentes que se encontram agitados e podem constituir risco 

para eles próprios ou terceiros; doentes em que o delirium impede o diagnóstico e medidas de tratamento 

necessárias 14,19. Os antipsicóticos constituem ainda a terapêutica de resgate de eleição. 

Dexmedetomidina 

A dexmedetomidina é um agonista alfa-2 seletivo que possui propriedades sedativas, ansiolíticas, 

analgésicas e está associada à redução na incidência de delirium, agitação e duração da ventilação 

mecânica em UCI. A dexmedetomidina é relativamente isenta de efeitos depressivos respiratórios 26, 

apresentando como possíveis efeitos secundários, bradicardia e hipotensão 11. 

A sua administração está recomendada no doente crítico com delirium, em adultos com 

ventilação mecânica invasiva e em doentes cuja agitação prejudique o processo de desmame ventilatório 

e consequente extubação 12,14.  

 

Benzodiazepinas 

É uma boa prática não administrar benzodiazepinas para tratar o delirium na pessoa em contexto 

de medicina intensiva. As benzodiazepinas podem por si só desencadear o delirium e agravar episódios 

de agitação 12,14. Em doentes que já fazem consumo prolongado desses fármacos, a interrupção abrupta 

deve ser evitada, devido ao risco de abstinência 19. 

 

 

Analgesia 

A dor não controlada é um fator de risco importante para o desenvolvimento do delirium 13. Deste 

modo, a correta avaliação e tratamento da dor são intervenções a ter em conta. 

Os opióides são os fármacos mais utilizado em medicina intensiva, para controlo da dor, no 

entanto os seus efeitos secundários merecem especial atenção já que contribuem para o 

desenvolvimento de delirium, causam depressão respiratória, íleo paralítico e imunossupressão. Está 
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ainda provado que podem prolongar o tempo de internamento no SMI. Uma abordagem de “analgesia 

multimodal” tem sido recomendada para reduzir o uso de opióides e otimizar a analgesia, utilizando 

medicamentos como o paracetamol e cetamina como adjuvantes do controlo da dor 14.  

 

 

Medicação Dosagem Via 

Haloperidol 0,25 a 1 mg; 2,5 – 5 mg  V.O., IM, EV, SC 

Olanzapina 2,5 mg; máx 10 mg V.O., SL 

Quetiapina 12,5 – 25 mg  V.O. 

Dexmedetomidina Perfusão  

Dose:  <0,7 mcg/kg/h. 

Evitar doses superiores a 1,4mcg/kg/ h 

EV 

Quadro 5 - Tratamento farmacológico no delirium 

Fonte: Celis-Rodriguez et al., 2020; Prayce, Quaresma & Neto, 2018. 

 

3. OBJETIVO 

 

- Uniformizar os cuidados prestados para prevenir e gerir o delirium na pessoa em situação critica no 

Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

- Contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados à pessoa com delirium e em risco de 

delirium no SMI da ULSLA. 

4. ÂMBITO 

 

A presente norma aplica-se ao SMI da ULSLA. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

- Homologar e divulgar a presente norma de procedimento [NP]; 

- Garantir o cumprimento da NP; 

- Promover e garantir a existência de recursos humanos/físicos para o cumprimento da NP; 
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- Analisar os relatórios de auditoria e aprovar as recomendações a implementar. 

 

5.2. COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA: 

- Validar a presente NP; 

- Monitorizar o cumprimento da NP; 

- Garantir a realização de auditorias a NP; 

- Propor recomendações/alterações à NP. 

 

5.3. RESPONSÁVEL DO SERVIÇO: 

- Divulgar a presente NP pela equipa; 

- Coordenar a implementação da NP; 

- Garantir o cumprimento da NP; 

- Comunicar as não conformidades identificadas; 

- Participar nas auditorias; 

- Propor recomendações/alterações à NP. 

 

5.4. PROFISSIONAL DE SAÚDE: 

 

- Cumprir a NP; 

- Propor recomendações/alterações à NP. 

 

5.5. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA NP 

- Rever e atualizar a NP. 
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6. PROCEDIMENTO 

 

1 - Na admissão no SMI despistar a presença de fatores de risco existentes, e intervir sobre eles. 

2 - Nas 24h após a admissão no SMI avaliar o risco de desenvolvimento de delirium através do modelo de 

predição PRE-DELIRIC. 

2.1 - Se score PRE-DELIRIC ≥ 50% considerar “risco de delirium presente” - aplicar medidas não 

farmacológicas; 

2.2 - Se score PRE-DELIRIC < 50% considerar “risco de delirium ausente” - vigiar. 

3 - Avaliar a pessoa através da Escala de Coma de Glasgow, Glasgow Coma Scale [GCS] e Escala de 

Richmond para Agitação e Sedação, Richmond Agitation Sedation Scale [RASS]. 

3.1 - Se o score de RASS ≥ - 4 e/ou score de GCS ≤ 8: 

Reavaliar e titular a necessidade de sedação e analgesia; 

Reavaliar o score de RASS, até que seja possível aplicar na íntegra a CAM-ICU; 

3.2 - Se o score de RASS < - 4 e/ou GCS > 8: 

 Avaliar a presença de delirium através da CAM-ICU (2x dia – 10:00h; 18:00h).  

4 - Avaliar a presença de delirium através da CAM-ICU (2x dia – 10:00h; 18:00h) 

4.1 - CAM-ICU – (negativa) – Delirium Ausente – Controlar a dor;  

Se doente com “risco de delirium presente” – aplicar medidas não farmacológicas; 

4.2 - CAM-ICU + (positiva) – Delirium Presente - Avaliar e tratar possíveis causas subjacentes 

(Hipoxia; Infeção; Desidratação/Obstipação; Alterações hidroeletrolíticas; Dor não controlada; Gerir 

medicação delirogénica). 

5 - Na presença de delirium (CAM-ICU +) a abordagem pode ser não farmacológica ou farmacológica. 

5.1 - Medidas não farmacológicas de intervenção no delirium (ver Apêndice A); 

5.2 - Medidas farmacológicas (ver ponto 1.6.2 - tratamento farmacológico). 
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6 - Se o delirium persistir por semanas ou meses considerar referenciar para avaliação por Médico 

Psiquiatra. 

O presente procedimento encontra-se resumido no Apêndice C - “Protocolo de prevenção e 

gestão do delirium”. 

  

7. GRELHA DE AUDITORIA 

 

A grelha a ser utilizada nas auditorias encontra-se no Apêndice D. 
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Apêndice A - Medidas não farmacológicas de intervenção no delirium 
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Intervenções Atividades 

 

 

 

 

 

Intervenção de 

orientação 

 

- Dirigir-se ao doente pelo nome próprio, utilizando afirmações simples e diretas, 

aproximando-se lentamente e sempre de frente; 

- Diálogo Introdutório: 

                 Bom dia/tarde/noite; 

                 O meu nome é ____ e sou (profissão) 

                 Você está no (nome do hospital e serviço); 

                 Hoje é dia (data). 

- Falar com a pessoa para reorientá-la; 

- Disponibilizar relógio em local visível; 

- Fornecer calendário onde a pessoa consiga identificar a data; 

- Em caso de cidadão estrangeiro que não fale português e que isso constitua uma 

barreia à comunicação, utilizar serviço de tradução telefónica de apoio a cidadãos 

estrangeiros disponibilizada pela tutela30. 

 

 

 

Estimulação 

cognitiva 

 

- Promover o acesso a rádio, jornais, tablets (manter contato com o exterior); 

- Discutir notícias da atualidade; 

- Conversar sobre momentos agradáveis do passado; 

- Promover envolvimento familiar; 

- Providenciar objetos pessoais significativos; 

- Rever fotografias suas e/ou da família e amigos. 

 

 

 

Mobilização 

precoce 

 

- Executar exercícios de mobilização articular passiva; 

- Promover a realização de exercícios de mobilização articular ativa, quando 

possível; 

- Evitar imobilização física; 

- Executar levante para cadeirão ou posição de sentado na cama. 

- Solicitar avaliação por Medicina Física e Reabilitação. 

 

 

Gestão do 

ambiente físico 

 

- Assegurar ambiente livre de riscos; 

- Adaptar temperatura ambiente e luminosidade às necessidades do doente; 

- Promover ambiente calmo. 

 

 

 

 

 

Promoção do sono 

 

Durante o dia: 

          - Exposição à luz natural; 

          - Evitar longos períodos de sono, pois interrompem o ciclo sono-vigília. 

 

Durante a noite (22h – 6h): 

          - Evitar procedimentos durante as horas de sono (22h-6h) 

- Adequar a administração de terapêutica, de modo que não interfira com o 

sono; 

- Reduzir a intensidade das luzes; 

- Reduzir o ruido ao mínimo (considerar redução do volume dos alarmes). 
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Facilitar 

envolvimento 

familiar 

 

- Ensinar a família sobre o delirium (o que é? É comum? É passível de ser revertido? 

O que o familiar pode fazer para ajudar?); 

- Providenciar material de apoio – Apêndice B - Panfleto “Delirium– Guia para a 

família/pessoa significativa”; 

- Ajustar e gerir informações às necessidades da família; 

- Apoiar a família e escutar ativamente; 

- Pesquisar junto da família as preferências e rotinas do doente; 

- Envolver a família em exercícios de reorientação e estimulação cognitiva: 

              Estimular a trazer fotos de família; 

              Estimular a trazer itens pessoais significativos do doente;  

              Conversar sobre momentos agradáveis do passado. 

 

 

Correção de défices 

sensoriais 

 

- Garantir que as próteses auditivas e visuais estejam disponíveis e em boas 

condições de funcionamento; 

 

- Garantir o uso de próteses dentárias. 

 

 

Controlar a dor 

 

 

- Avaliar e controlar a dor; 

- Providenciar massagem local, se aplicável. 

 

 

Minimizar 

dispositivos 

desnecessários 

 

- Reduzir os procedimentos invasivos, se possível; 

- Reavaliar periodicamente a necessidade de manter dispositivos médicos e retirar 

quando não forem necessários. 

 

Quadro 6 - Medidas não farmacológicas de intervenção no delirium. 

Fonte: Bounds et al., (2016)31; Karadas & Ozdemir, (2016)32; Rivosecchi et al., (2016)33; Martinez et al., 
(2017)34; Munro et al., (2017)35; Arbabi et al., (2018)36; Devlin et al., (2018)14; Estrup et al., (2018)37; 
Hamzehpour et al., (2018)38; Potharajaroen et al., (2018)39; NICE, (2019)13; Rosa et al., (2019)40; Celis-
Rodríguez et al., (2020)12; Khan et al., (2020)41; Nydahl et al., (2021)42; Sundhedsstyrelsen Denmark, 
(2021)19. 
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Apêndice B – Panfleto “Delirium – guia para a família/pessoa significativa” 
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Apêndice C – Protocolo de prevenção e gestão do delirium 
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APÊNDICE D – GRELHA DE AUDITORIA À NORMA DE PROCEDIMENTO 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Confusion Assessment Method In The Icu – Cam-Icu 
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Copyright © 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH e Vanderbilt University, todos os direitos reservados 

 

Fonte: Ely EW, Pun BT. The confusion assessment method for the ICU (CAM-ICU) training manual. Nashville: ICU 
Delirium and Cognitive Impairment Study Group. Vanderbilt University Medical Center; 2002; Disponível em: 
https://uploads-
ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bb41adcf487b473e199b27b_CAM_ICU_flowsheet_Portugese_B.p
df 
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Anexo B – Modelo De Predição Do Delirium – PRE-DELIRIC 
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Fonte: van den Boogaard M. (Rel.), Schoonhoven L., Maseda E., Plowright C., Jones C., Luetz A., … Pickkers P. (2014, 

março). Recalibration of the delirium prediction model for ICU patients (PRE-DELIRIC): a multinational observational 

study. Intensive Care Med.;40 (3), 361-369. doi: 10.1007/s00134-013-3202-7. 
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Apêndice I. Planos das sessões formativas 
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PLANO DA SESSÃO 

Curso –Delirium no doente em contexto de cuidados intensivos 
 

 
Sessão n.º 1 – Fundamentos teóricos da abordagem à pessoa com delirium e em risco de desenvolver 

 

 
Local 

 
Online 

 
Duração 

 
35 minutos 

 
Público-alvo 

Enfermeiros e Médicos do 
SMI do xxxxxxxxxxxx 

 
Formador 

 
David Inácio 

 
Data 

 
Julho 2021 

Grupo de 
Trabalho 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dulce Santiago 

OBJETIVOS 

Geral Conhecer os fundamentos teóricos da abordagem à pessoa com delirium e em risco de 
desenvolver 

 
 
 
 

Específicos 

 
- Aprofundar conhecimentos sobre as caraterísticas e subtipos de delirium; 
- Compreender a fisiopatologia e etiologia do delirium; 
- Desenvolver conhecimentos sobre diagnóstico e escalas de avaliação de delirium; 
- Reconhecer a importância de rastrear a presença de delirium; 
- Aprofundar conhecimentos sobre medidas de prevenção de delirium; 
- Conhecer as medidas não farmacológicas de intervenção no delirium; 
- Descrever a abordagem farmacológica aos doentes com delirium; 
- Reconhecer o impacto do delirium no doente/família. 
 

Fases Conteúdos 
 

Metodologias Recursos 
técnicos 

Duração 

 
 

Introdução 

-Apresentação do formador; 
-Apresentação do tema; 
-Objetivos da sessão. 

Expositiva 
 

Aparelho 
tecnológico 
com acesso 
à internet 

 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvime
nto 

- Delirium – definição e características; 
- Subtipos de delirium; 
- Epidemiologia do delirium; 
- Delirium e a pandemia covid-19; 
- Delirium – fisiopatologia, etiologia e fatores de 
risco; 
- Delirium – sinais, sintomas e diagnóstico; 
- Escalas de avaliação do delirium; 
- Prevenção do delirium; 
- Modelos de predição - Modelo PRE-DELIRIC; 
- Tratamento do delirium; 
- Medidas não farmacológicas de intervenção 
no delirium; 
- Tratamento farmacológico; 
- Impacto do delirium no doente e família; 
- Testemunho da consulta de follow-up de 
doentes com delirium. 

Expositiva 
 

 
 
 
 
 
 
 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 

25’ 

 
 

Conclusão 

- Síntese da sessão  
 

 
Expositiva 

 
Idem 

 
2’ 

 
Avaliação 

 
- Aplicação de questionário final de avaliação da 
sessão. 

Preenchimento 
de questionário 

 
Idem 

 
3’ 
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PLANO DA SESSÃO 

Curso – Delirium no doente em contexto de cuidados intensivos 
 

 
Sessão n.º 2– Apresentação da Intervenção Profissional Major [IPM]– Prevenção e Gestão do delirium na 

pessoa em contexto de cuidados intensivos 
 

 
Local 

 
Online 

 
Duração 

 
30 minutos 

 
Público-alvo 

Enfermeiros e Médicos do 
SMI do xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Formador 

 
David Luís 

Inácio 

 
Data 

 
Julho 2021  

 
Grupo de 
Trabalho 

Xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

Dulce Santiago 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
Divulgar a IPM “Prevenção e Gestão do delirium no doente em contexto de cuidados 

intensivo” no SMI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 
 
Específicos 

- Divulgar o protocolo de prevenção e gestão do delirium; 
- Conhecer a utilização do Modelo PRE-DELIRIC; 

- Conhecer a utilização da ferramenta CAM-ICU; 

- Divulgar o protocolo de registos informatizados associados à IPM. 

 

Fases Conteúdos 
 

Metodologias Recursos 
técnicos 

Duração 

 
 

Introdução 

-Apresentação do formador; 
-Apresentação do tema; 
-Objetivos da sessão. 

Expositiva 
 

Aparelho 
tecnológico 
com acesso 
à internet 

 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvim
ento 

- Fases da IPM; 
- Norma de procedimento associada à IPM; 
- Apresentação do protocolo; 
- Modelo PRE-DELIRIC- pressupostos de 
aplicação 
- CAM-ICU – pressupostos de aplicação 
- Folheto – “Delirium – Guia para a pessoa 
significativa”  
- Apresentação do protocolo de registos 

 

Expositiva 
 

 
 
 
 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
Conclusão 

 

- Síntese da sessão  
 

 
Expositiva 

 
Idem 

 
2’ 

 
Avaliação 

 
- Aplicação de questionário final de avaliação 
da sessão. 
 

Preenchimento 
de questionário 

 
Idem 

 
3’ 
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PLANO DA SESSÃO 
Curso – Delirium no doente em contexto de cuidados intensivos 

 

 
Sessão n.º 3– Rever, clarificar e praticar a implementação da IPM no SMI da ULSLA 

 

 
Local 

 
SMI xxxxxxxxxxx 

 
Duração 

 
16H 

 
Público-alvo 

Enfermeiros e Médicos do 
SMI do xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Formador 
 

David Luís Inácio 
 

Data 
 

Julho 2021 
 

Grupo de 
Trabalho 

Xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

Dulce Santiago 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
Compreender a implementação da IPM no SMI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
Específicos 

 

- Praticar a aplicação do Modelo PRE-DELIRIC; 

- Praticar a aplicação da escala CAM-ICU; 

- Compreender a aplicação do protocolo de prevenção e gestão do delirium; 
- Praticar a realização dos registos informáticos associados à IPM. 

 

Fases Conteúdos 
 

Metodologias Recursos 
técnicos 

Duração 

 
 

Introdução 

- Apresentação do formador; 
- Apresentação do tema; 
- Objetivos da sessão. 
 

Expositiva 
 

 
Computador  

 
2’ 

 
 
 
 
 
 

Desenvolvime
nto 

- Revisão e esclarecimento de dúvidas 
relativamente à implementação da IPM; 
- Revisão e esclarecimento de dúvidas sobre 
a aplicação do Modelo PRE-DELIRIC; 
- Treino assistido da aplicação do Modelo 
PRE-DELIRIC; 
- Revisão e esclarecimento de dúvidas sobre 
a aplicação da CAM-ICU; 
- Treino assistido da aplicação da CAM-ICU. 
- Revisão e esclarecimento de dúvidas sobre 
a realização dos registos informáticos 
inerentes à IPM; 
- Treino assistido da realização dos registos 
informáticos associados à IPM. 

 

Expositiva 
Demonstrativa 

 
 
 
 
 

Material de 
apoio para 

treino 
 

Computador 

 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
Conclusão 

- Síntese da sessão; 
- Esclarecimento de dúvidas. 

 
Expositiva 

 
Computador 

 
2’ 

 
Avaliação 

 
- Aplicação de questionário final de avaliação 
da sessão. 
 

 
Preenchimento 
de questionário 

 
Computador 

 
3’ 
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Apêndice J. Questionário de avaliação das sessões formativas 
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Apêndice K. Resultados do questionário de avaliação das sessões formativas 
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Apêndice L. Projeto de Estágio 
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Apêndice M. Póster – O banho diário de clorexidina na prevenção de infeções em cuidados intensivos 
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Apêndice N. Guia de consulta rápida – Reprocessamento do broncofibroscópio flexível 
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Apêndice O. Apresentação de diapositivos – O envolvimento da família no cuidado à pessoa com delirium 

em contexto de cuidados intensivos 
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RESID NCIAS FANT STICAS

  envolvimento da família no 
cuidado   pessoa com delírio 
em conte to de cuidados 

intensivos

  evisão sistem  ca da literatura  
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Adicione um rodapé 3

 ntrodução   todo  esultados  onclusão
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4

 O delírio é um distúrbio agudo da consciência e cognição, caraterizado por desatenção e 
perturbações da perceção 

 As suas caraterís cas não são explicadas por demência prévia e desenvolvem se num curto 
espaço de tempo (horas a dias) tendendo a  utuar ao longo do dia 

   muito frequente em ambiente de cuidados intensivos, apresentando uma incidência de 
70 a 87% 

 A literatura sugere que o envolvimento da família nos cuidados à pessoa com delírio pode 
ser bené ca
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determinar o bene cio do 
envolvimento da família, nas 
intervenções ao doente crí co 
com delírio , nos resultados para 

o doente
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6

 A metodologia u lizada nesta revisão sistemá ca é a do  oanna Briggs Ins tute.

 Questão PICO:  No doente adulto em unidade de cuidados intensivos (P), o 
envolvimento da família nos cuidados (I), tem bene cio na gestão do delírio (O)  

 Realizou se pesquisa nas bases de dados Web of Science e PUBMED

M TODO

                               

  

7

 Operadores Booleanos  A D    OR .

 Os termos de pesquisa:  delirium ;  icu or itu or cri cal care or intensivecare
units ;  family 

 Pesquisou se por estudos primários, quan ta vos e qualita vos, em língua 
inglesa e portuguesa com data de publicação de 2017 a 2021
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RESULTADOS
 r go  ipo de

estudo
País
 no

   e vo População  ntervenção  esultados  onclusão

Rosa et
al., 2019

Ensaio 
Clínico
Randomi
zado
[ECR]

Brasil  
2019

Determinar 
se uma 

poli ca de 
visitas 

 exíveis na 
UCI reduz a
incidência de

delírio

1685 doentes
1060 familiares

737
pro ssionais de

saúde UCI

Visita alargada
(4,8h)  dada 
formação à 

família sobre o 
ambiente de 
cuidados,

procedimentos
e delírio 

Visita restri va
(1,4h)  

cuidados padrão

Não houve diferença 
signi ca va na 

incidência de delírio 
entre os dois grupos. 
No grupo da visita 
alargada houve 

redução de 50% no
tempo de duração do

delírio

Em doentes em UCI,
uma polí ca de visitas
familiares  exíveis , em
comparação com o 
horário de visita 

restrito padrão, não 
reduziu 

signi ca vamente a 
incidência de delírio.
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RESULTADOS
 r go  ipo País

 no
   e vo População  ntervenção  esultados  onclusão

Mailhot
et al.
(2017)

ECR Canadá
2017

Avaliar a 
e cácia

preliminar de
uma

intervenção
de

enfermagem
envolvendo a
família no 
tratamento 
do delírio

após cirurgia
cardíaca.

30 díades 
doente/
família

Foi desenvolvido
pelos enfermeiros,

um programa
educacional com o

obje vo de
empoderar a família
e promover o seu 
envolvimento nos 
cuidados à pessoa 

com delírio

Grupo de intervenção:
menor duração do 
delírio  quando

presente o delírio teve
menor gravidade  
redução de 50% no 

tempo de 
internamento.

A intervenção de 
tutoria foi aceitável e 

viável e mostra 
resultados bené cos 
no tratamento do 
delírio no doente 

crí co
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RESULTADOS
 r go  ipo País 

 no
   e vo População  ntervenção  esultados  onclusão

Mitchell
et al. 
(2017)

ECR Austrália
2017

Avaliar a 
e cácia

preliminar de
uma

intervenção
de

enfermagem
envolvendo a
família no 
tratamento
do delírio em

UCI

91 doentes,
61 

familiares, 
11

enfermeiros

Os familiares
foram ensinados
e es mulados

pelos enfermeiros
a par cipar nos 
cuidados, com 
a vidades de 
reorientação e 
es mulação

cogni va durante
a visita

Os doentes
apresentaram mais
dias sem delírio, 
enquanto a 

prevalência não 
sofreu alteração

A intervenção de 
tutoria mostra 

resultados bené cos 
no tratamento do 
delírio no doente 

crí co
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RESULTADOS
 r go  ipo País 

 no
   e vo População  ntervenção  esultados  onclusão

Munro
et al. 
(2017)

ECR EUA 
2017

Explorar o
efeito de uma
intervenção de
reorientação 
automa zada 
no delírio na 

UCI

10 doentes

Três grupos foram 
testados quanto à
efe vidade de uma
intervenção de 
reorientação,

rela va à data, dia e
hora, com voz 
gravada por um 

estranho / por um 
familiar e o úl mo 
grupo recebeu os 
cuidados padrão

O grupo de voz familiar
teve mais dias sem

delírio do que o grupo
de voz não familiar e 
signi ca vamente 

mais dias sem delírio 
(p   0,0437) do que o 

grupo controle

A reorientação através
mensagens gravadas
automa zadas reduziu

a incidência de 
delírio.Usando 
mensagens de 

idên cas, a voz da 
família foi mais e caz 
do que a voz não 

familiar.

  

13

         
 As intervenções de reorientação e es mulação cogni va, supervisionadas

e/ou coordenadas pelos enfermeiros, e efe vadas pelos familiares
demonstraram trazer bene cios à pessoa com delírio em contexto de
cuidados intensivos 

 Foram veri cados resultados ao nível do aumento de dias sem apresentar
delírio e menorduração deste 

 Ensaios futuros deverãoanalisaros resultadospara a família 

 Estudos futuros deverão ser realizados com elevado rigor cien  co tendo
como preocupação reduzir risco de viés.
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Anexo A. Parecer da Comissão de Ética para a Saúde e autorização do Conselho de Administração 
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Anexo B. Certificado de formação profissional – "Compreender e Gerir a Segurança do doente na presta-

ção de cuidados hospitalares" 
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Anexo C. Certificado de formação profissional – “Programa de desenvolvimento de Lean na Saúde” 
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Anexo D. Mensagem de correio eletrónico comprovativo de submissão de artigo científico a revista cien-

tífica internacional 
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Anexo E. Certificado de participação no VI Simpósio de Enfermagem de Cuidados Intensivos 2021 – On-

tem, Hoje, Amanhã 
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Anexo F. Certificado de participação e apresentação de trabalho no Congresso Nacional Online de Clínica 

Médica- Brasil 
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Anexo G. Publicação nos anais do evento do Congresso Nacional Online de Clínica Médica - Brasil 
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Anexo H. Certificado de formação – International Trauma Life Support 
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Anexo I. Certificado de formação – Advanced Life Support 
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Anexo J. Declaração comprovativa de realização de estágio num Serviço Municipal de Proteção Civil 
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